
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

สารจากประธานกรรมการ 

 

 

การด าเนินการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่เข้าสู่ช่วงเวลาครบ 1 รอบทศวรรษในปีนี้ สถาบันฯ ยังคง

มุ่งมั่นด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ นั่นคือ การวิจัยที่เกื้อหนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ การส่งเสริม

ให้บริการวิชาการด้านสหกรณ์แก่ภาคีและพันธมิตร อีกทั้งการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการด้านสหกรณ์ โดยปีนี้ ผลงานวิจัย “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ” ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัย ส าหรับการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสังคม แต่คุณค่าที่ได้รับนอกเหนือจากรางวัล นั่นคือ การเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายกับ

หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐ ชุมชน สหกรณ์ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์

ร่วมกัน 

ใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ให้

การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจส าเร็จลุล่วงดังปรากฏในรายงานประจ าปี 

 

 

 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งค่ัง) 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ประธานกรรมการ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 สารจากผู้อ านวยการ 

 
รายงานประจ าปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ฉบับนี้ ได้จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนพันธกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ซึ่งเน้นไปที่ภารกิจ
ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การวิจัย การสะสมคลังความรู้และให้บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพัฒนา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการขับเคลื่อนภารกิจในปีนี้เป็นไปภายใต้แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) 

รายละเอียดในเล่มแสดงให้เห็นบริบทการด าเนินงานในช่วงเวลาที่สถาบันฯ ก้าวสู่ปีที่สิบของการด าเนินงาน 
แม้จะเป็นหน่วยงานพึ่งพาตนเอง และมีบุคลากรไม่มากนัก แต่ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายทั้งหลาย ท าให้ทีมงานสถาบันฯ สามารถขับเคลื่อนภารกิจตาม
แผนงานจนส าเร็จลุล่วงตามความคาดหวัง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเล่ม 

ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนแก่สถาบันฯ มา ณ โอกาสนี้ ด้วยความนับถือยิ่ง 

 
 
 
 
  

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท) 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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ประวัติความเป็นมา 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถูกก าหนดไว้เป็น ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ:คพช.และคณะรัฐมนตรี คพช.ได้ขอความร่วมมือมายัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดตั้งและด าเนินงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะท าหน้าที่ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการสหกรณ์  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดต้ังข้ึนตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 
และเริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 3 ประการ ได้แก่ 1. ด าเนินการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้มีองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเกื้อหนุนการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2. สนับสนุน 
ส่งเสริมและด าเนินการด้านการศึกษาและบริการ
วิชาการด้านสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานรัฐและ
เอกชน ตลอดจนผู้สนใจ และ 3. ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการประจ าสถาบัน 12 
คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เปน็
ประธาน มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ และผู้อ านวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้าหน่วยงาน คือ ผู้อ านวยการ
สถาบัน ท าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ภายใต้ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมร่วม 
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แผนที่กลยุทธ์ 
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่

ก าหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ เพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงของกระบวนการท างานที่

ช้ีให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน

มุมมองด้านคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1 

 

 

 

            :                                                                          
 

 

 
 
รูปที่ 1 แผนทีก่ลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
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การขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสยัทัศน์จะเป็นไปด้วยกลไกของเสาหลกักลยุทธ ์4 ประการ ดังนี้  

เสาหลักกลยุทธ์ท่ี 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางทีส่นบัสนุนการยกระดับการพฒันาไปสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม 

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1  เพื่อให้มีการวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

1.2  เพื่อเสาะหา สร้างและธ ารงรักษา นักวิจัยที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 
1.3 เพื่อให้ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่

เป็นธรรม 
 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนผลงานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ ม/องค์กร 
เครือข่าย ชุมชน ปีละ 2 เรื่อง 
 2.2 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศปีละ 
1 เรื่อง 
 2.3 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่/
นวัตกรรม ปีละ 1 เรื่อง 

3) แนวทางด าเนินงาน 
3.1 การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กรอบคิด การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการและการเช่ือมโยง

เครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นชุดความรู้หลักของสถาบัน 
3.2 การวางระบบการวิจัยในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น การวิจัยเพือ่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Inventing Research)  
3.3 การขับเคลื่อนการวิจัย PAR ร่วมกับผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ชุมชน และ

หน่วยงานพันธมิตรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานเจ้าของทุน และการวิจัยที่ใช้ระบบ Matching Fund ร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กรพันธมิตร 
 

เสาหลักกลยุทธ์ท่ี 2:  การสร้างกลไกเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่มี
จิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม  

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.1 เพื่อให้มีการสะสมความรู้ และการสร้างคลังความรู้ เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้และการสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงที่มจีิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
1.2 เพื่อใหม้ีกลไกการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มจีิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรม 
  



 

 
 

 
5 

 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนเวทีเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปีละ 10 เวที 
 2.2 จ านวนผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ อย่างน้อย ปีละ 300 คน 
 2.3 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพิม่ข้ึนปีละ 30 คน และพัฒนาไปเป็นเครือข่าย
ฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรู้ที่เห็นความส าคัญในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 2.4 มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้ในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพื่อการเผยแพร่เพิ่มข้ึน
ทุกปี ปีละ 10 รายการ 
 2.5 มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลไม่ต่ ากว่าเดือนละ 300 ราย 
 2.6 มีสื่อ-สิ่งพิมพ์เกี่ยวกบัระบบคุณค่าและการค้าทีเ่ป็นธรรมเผยแพร่ในนามสถาบัน อย่างน้อยปลีะ 3 เรื่อง 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 การขับเคลื่อนเวทีเรยีนรู้ภายใต้เสาหลกัการเรยีนรู้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม: VN&F Platform 
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเช่ือมั่น เพื่อสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ในทิศทางการ
พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 3.2 ใช้กลไกของศูนย์สารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th ในการสะสมความรู้และการ
เผยแพร่ความรู้ 
 3.3 ใช้ฐานความรู้จากงานวิจัยและเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ สถาบัน เป็นแหล่งความรู้ 
 3.4 การสนับสนุนทุนในการเขียนต ารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
 3.5 การแสวงหาทุนจากแหล่งสนับสนุนเพื่อพัฒนา คลังข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่อย่าง
สม่ าเสมอ 
 

เสาหลักกลยุทธ์ท่ี 3: การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เช่ือมั่นและศรัทธา ร่วมกันพัฒนาระบบธุรกจิทีม่ีคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ให้เป็นทางเลือกของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และชุมชน 
ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.2 เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกแก่ประชาคม และชุมชน ในการด ารงชีวิตที่ดี และได้รับ
ความเป็นธรรม 
 1.3 เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ปีละ 300 คน  
 2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม ของประชาคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

http://www.ku.ac.th/
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 2.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมอย่าง
น้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.4 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม อย่างน้อย 1 ฉบับ 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 การขับเคลื่อนกระบวนงาน Farmer Shop, Farmer Market และ การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า 
(Valued Brand Building) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเห็นความส าคัญ 
 3.2 การขับเคลื่อนการสร้างตัวแบบสหกรณ์/เครือข่าย/ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่าร่วมกับองค์กรที่ศรัทธาและ
เห็นความส าคัญ ในระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 

เสาหลักกลยุทธ์ท่ี 4: การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทีมงานที่มีความสามารถในการเป็นแกนน า
การขับเคลื่อนการพฒันาระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพื่อให้สถาบัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกลไกการจัดการความรู้ จากบทเรียนที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ
มาพัฒนาเป็นชุดความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะแกนน าการพัฒนา สู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 1.2 เพื่อสร้างทีมงานที่มีความสามารถในฐานะแกนน าในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 2.1 สถาบัน ได้รับการยอมรับในการเป็นแกนน าการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มข้ึนอย่างน้อยปีละ 2 องค์กร 
 2.2 มีทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกสู่สังคม อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.3 บุคลากรของสถาบันที่มีภารกิจเป็นพี่เลี้ยง Coaching แก่หน่วยงานพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 2.4 บุคลากรสถาบันที่มีภารกิจเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ และเวทีถอดบทเรียน ทั้งจากประสบการณ์ที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เพื่อตก
ผลึกความคิดในการพัฒนาเป็นชุดความรู้ใหม่ 
 3.2 การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม และการสร้างประสบการณ์แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 3.3 การมอบหมายภารกิจตามความสนใจและความถนัดแก่บุคลากร 
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โครงสร้างการบริหารงานสถาบัน 

 

 

 

                      

            

         
                 /

          /             
           -     

               
           

               
          

                   

              

 
 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน 
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คณะกรรมการประจ าสถาบัน 
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ที่ปรึกษาสถาบัน 

 

   
   

   
 

 
 

ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
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ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน 
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ที่ตั้งและส านักงาน 

 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา ช้ัน 2 มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทั้งสิ้น 126.06 
ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
(204) ส านักงานสถาบันฯ (205) ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ (214) และ
มีการด าเนินงานร้าน Farmer Shop และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงาน ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์

 

ร้าน Farmer Shop ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2557 
 ผลการด าเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีงบประมาณ 2557 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ผลการด าเนินงานตามแผนงานการวิจัย 
ผลการด าเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2557 มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนจ านวน 9 

โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 5,887,000 บาท มีนักวิจัยจ านวน 54 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชุด
โครงการ จ านวน 31,026 คน  

 

ล าดบั โครงการวิจัย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
จ านวน
นักวิจัย 

จ านวนผู้เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม ระยะที่ 7 

31 ม.ค. 57- 
30 ม.ค. 58 

1,780,0001 10 1,013  
 

2 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
การแข่งขันตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ 

31 ม.ค. 57- 
30 ม.ค. 58 

740,000 5 29,287   

3 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา 

31 ม.ค. 57- 
30 ม.ค. 58 

400,000 12 30  
 

4 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกหน่วยงานรัฐ 

31 ม.ค. 57- 
30 ม.ค. 58 

400,0002 4 131   

5 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร 

31 ม.ค. 57- 
30 ม.ค. 58 

400,000 4 23   

6 โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพ่ิมข้าวอินทรียท์ี่ผลิตโดยเกษตรกร
รายย่อย 

31 ม.ค. 57- 
30 ม.ค. 58 

650,000 5 339   

7 โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพ่ิมผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกร
รายย่อย 

31 ม.ค. 57- 
30 ม.ค. 58 

540,000 4 15   

8 โครงการวิจัยการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพ่ือใช้เป็น
กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่
สากล 

31 ม.ค. 57- 
30 ม.ค. 58 

630,000 5 135   

9 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายสง่เสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ 
ส.ส.ท. 

1 พ.ค. 56- 
31 พ.ค. 57 

347,000 5 53   

รวม 5,887,000 54 31,026  
 

 
 
 

                                                
1  เป็นโครงการวิจัยทีเ่ปิด มก.พว. 
2  เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ที่ให้การสนับสนนุมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เปน็ภาค ี

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ (การสรา้งกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือยกระดับ
การน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างกลไกการเรียนรูแ้ละคลงัความรู้เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในรอบปีงบประมาณ 2557 เป็นไปตามแผนงานจ านวน 7 โครงการ และมีเพิ่มเติมอีก 16 โครงการ มีจ านวนผู้
เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งสิ้น 31,331 คน 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ 
จ านวน 

ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ์ 29,292  ใช้งบประมาณโครงการวิจัย   
  เว็บไซต ์ 28,914  บทความเผยแพร่ 142 บทความ 

สื่อประชาสัมพันธ์ 23 รายการ 
ชุดความรู้/นวัตกรรมเครือข่ายคุณค่าและ

การจัดการโซ่อุปทานเผยแพร่  
2 รายการ 

  

  วารสารฅนสหกรณ ์ 378  วารสารฅนสหกรณ์เผยแพร่ 4 ฉบับ   
  เอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ -  เอกสารสื่อสิง่พมิพ์เผยแพร่ 10 รายการ 

(คู่มือผู้ตรวจสอบฯ, การสร้างสรรค์นวัตกรรมฯ, 
คู่มือการถ่ายโอนความรู้ฯ, คู่มือการบริหารจัดการ 

Farmers’ Market, รายการศึกษาดูงาน 
EXPOCOOP 2014 และการประชุมกลุ่ม BRICS, 
14 ปี การสร้างสรรค์งานวิจัย, คู่มือนักบริหารการ

สหกรณ์ระดับสูง, โบชัวร์ CAI,โบชัวร์หลักสูตร
ชาวนามืออาชีพ, โบชัวร์ LLC  

  

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผูช้ านาญการ รุ่นที่ 14 
(ระหว่างวันที ่24-29 มีนาคม 2557) 

69 496,800 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
ออมทรัพย์อยา่งผู้ช านาญการ 

  

3 โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง 49 586,300 คู่มือหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง 

  

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผูช้ านาญการ รุ่นที่ 15 
(ระหว่างวันที ่21-26 กรกฎาคม 2557) 

17 129,600 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
ออมทรัพย์อยา่งผู้ช านาญการ 

  

5 โครงการอบรมหลกัสูตร Smart Farmers  15 โครงการ 
ความร่วมมือ 

ชุดความรู้จากงานวิจัย   

6 เวทปีระกาศเกยีรติคุณนักสหกรณแ์ละสหกรณ์ทีม่ีคุณค่า และเวทเีสวนา
วิชาการ “การเรียนรู้สู่การยกระดับสมรรถนะสหกรณ์” ประจ าป ี2557 
(17 กันยายน 2557) 

486 237,793 ผลลัพธ์การวิจัย   

7 เผยแพร่ผลงานวิจัยชดุโครงการฯ ในงานประกาศเกยีรติคุณฯและเสวนา
วิชาการประจ าป ี 2557 (ข้าวคุณธรรม, ตลาดสุขใจ, กลุม่ชาวสวนผลไม้
คุณภาพ, Farmer Shop, วารสารฅนสหกรณ์, เครือข่ายส.ป.ก., 
สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด)  

486 13,950 บู๊ทนิทรรศการศูนย์เรียนรู้มีชวีิต 4 
ศูนย์เรียนรู้ วารสารฅนสหกรณ ์และ

เครือข่ายพันธมิตร 

  

8 เวทเีสวนา “การเรียนรู้ของชาวนาสูก่ารยกระดับสมรรถนะเป็นชาวนามอื
อาชพี: คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต” และจัดบูท๊นิทรรศการเผยแพร่ชุด
ความรู้ (6 พฤษภาคม 2557) 

80 82,000 โบชัวร์ชาวนามืออาชพี/การ์ตูน
ชาวนามืออาชีพ/คู่มือการเรียนรู้สู่

การเป็นชาวนามอือาชพี 

  

9 เวทีเสวนา “หลากมิติ หลายมมุมอง เรื่องความเป็นธรรมในสงัคม”       
(19 กันยายน 2557) 

300 3,000 โปสเตอร์หลักสูตรชาวนามืออาชพี   

10 เผยแพร่ผลงานข้าวคุณธรรมในงาน International the 4th 
Education for Rural Transformation (ERT) International 
Symposium 2013 on “Research Based Evidence of Good 
Practice” (18-19 พฤศจิกายน 2556) 

150 5,000 บู๊ทนิทรรศการข้าวคุณธรรม   
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ล าดบั ช่ือโครงการ 
จ านวน 

ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

11 เผยแพร่ผลงานศูนยเ์รยีนรู้มีชวีิต 4 ศูนย์ (ข้าวคุณธรรม, ตลาดสขุใจ, 
กลุม่ชาวสวนผลไม้คุณภาพ, Farmer Shop) ในเวท ี“สกว. กบั มก. 
ความร่วมมือเพือ่การพฒันาประเทศไทย” (1 กรกฎาคม 2557) 

80 600 บู๊ทนิทรรศการศูนย์เรียนรู้มีชวีิต  
4 ศูนย์เรียนรู้ 

  

12 เผยแพร่ผลงานตัวแบบธุรกจิ  Farmer Shop ในเวทปีระชมุ Meeting 
Invitation for Regional Learning Event on Food Security 
ประเทศเมยีนมาร ์(2-3 ธันวาคม 2556) 

1 10,000 ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

13 เผยแพร่ผลงานตัวแบบธุรกจิ  Farmer Shop ในเวทปีระชมุ C2C 
Seminar on “Cooperative to Cooperative” ประเทศมาเลเซยี  
(19-22 สิงหาคม 2557) 

1 65,600 ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

14 เผยแพร่ชดุความรู้หลกัสูตรชาวนามืออาชพี “ทางรอดชาวนาไทย” ใน
รายการลานความคิดทางออกประเทศไทย เวทีสาธารณะ ThaiPBS     
(16 มีนาคม 2557) 

1 - ชุดความรู้หลักสูตรชาวนามืออาชีพ   

15 เผยแพร่ชดุความรู้หลกัสูตรชาวนามืออาชพี “คนคลองโยง  ชาวนา
ปฏิรูป” ในรายการ เวทีสาธารณะ ThaiPBS  (19 เมษายน 2557) 

1 - ชุดความรู้หลักสูตรชาวนามืออาชีพ   

16 เผยแพร่ชดุความรู้หลกัสูตรชาวนามืออาชพี “ปญัหาชาวนาไทย” ใน
รายการวาระประเทศไทย ThaiPBS  (เมษายน 2557) 

1 - ชุดความรู้หลักสูตรชาวนามืออาชีพ   

17 เผยแพร่ชดุความรู้หลกัสูตรชาวนามืออาชพี “ประตูบานใหม่” ในรายการ 
กขคง ข้อน้ีไม่มีค าตอบ ThaiPBS  (พฤษภาคม  2557) 

1 - ชุดความรู้หลักสูตรชาวนามืออาชีพ   

18 เผยแพร่ตัวแบบธรุกิจ Farmer Shop “Farmer Shop ร้านค้าเกษตรเชิง
คุณค่า” ในรายการไอเดีย ได้’จัย ป2ี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(4 เมษายน  2557)  

1 - ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

19 เวทกีารแบง่ปันความรู้ ก้าวสูผู่้น าการเปลีย่นแปลงเพื่อเพิม่สมรรถนะใน
การแข่งขันของประเทศ (19 กุมภาพันธ ์2557) 

40 - ชุดความรู้ผู้น าการเปลีย่นแปลง   

20 โครงการประชมุเชิงปฏบิัติการถอดองค์ความรู้จากการศึกษาดงูานตลาด
เกษตรกรของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ประเทศญี่ปุ่น (25-26 เม.ย. 57) 

75 - ชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่
อุปทาน/ตัวแบบบธุรกิจ 

Farmer Shop 

  

21 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดการโซ่อปุทาน (7-8 พฤษภาคม 2557) 

40 - ชุดความรู้การบริหารจัดการ 
โซ่อุปทาน 

 

  

22 โครงการสง่เสริมการตลาดสินค้าสหกรณ ์(ศูนยก์ระจายสินค้าสหกรณ:์ 
Cooperative Distribution Center: CDC)  (5-6 มิถุนายน 2557)  
 

50 - ชุดความรู้การบริหารจัดการ 
โซ่อุปทาน/ตัวแบบบธุรกิจ 

Farmer Shop/ตัวแบบศูนย์กระจาย
สินค้าในต่างประเทศ 

  

23 โครงการประชมุเชิงปฏบิัติการแลกเปลีย่นความรู้และสรุปผลการจัดต้ัง
เกษตรกรของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร (12-13 กันยายน 2557) 

95 - คู่มือการบริหารจัดการ  
Farmers’ Market 

  

รวม 31,331 1,630,643    

หมายเหตุ :   โครงการวิจัยล าดับที่ 8-23 เป็นโครงการนอกเหนือจากแผนงานปี 2557 
 

 3. ผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 
ผลการด าเนินงานตามแผนการเช่ือมโยงเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ 2557 มีการด าเนินงานเครือข่าย

จ านวน 6 เครือข่าย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 9,752 คน 9,724 องค์กร 
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ล าดบั กิจกรรม 
จ านวนหน่วยงาน

ภาคีทีเ่ข้ามา 
มีส่วนรว่ม 

กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

1 เครือข่ายสังคมออนไลน ์ 5,454  เครือข่ายผู้ตรวจสอบฯ, 
เครือข่ายนักวิจัย, เครือข่าย
Farmer Shop เครือข่าย
พันธมิตรสถาบันฯ และผู้สนใจ
สืบค้นข้อมูล 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ผู้
ตรวจสอบฯ, Farmer Shop,
นักวิจัย ฯลฯ ) 5,454 ราย 

  

2 เครือข่ายด้านการวิจัย 572  นักวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ  นักวิจัย จ านวน 572 ราย   
3 เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาคลังความรู ้ 2,625  ผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า, ผู้

ตรวจสอบกิจการฯ, เครือข่าย
ผู้บริโภค, นักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า, ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตร, และชาวนา
มืออาชีพ และผู้สนใจ 

 ผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า 283 
ราย 

 ผู้ตรวจสอบกิจการฯ 680 ราย 
 เครือข่ายผู้บริโภค Farmer 

Shop 1,453 ราย 
 นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี

คุณค่า 36 สหกรณ์ 
 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร 75 

ราย 
 ชาวนามืออาชีพ 50 ราย 

นักวิชาการ 21 ราย ภาคี
หน่วยงาน 27 องค์กร  

  

4 เครือข่ายธุรกิจฐานสังคม 623  กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน, 
ผู้ประกอบการ Farmer Shop, 
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม, 
เครือข่ายคุณค่าผลไม้, เครือข่าย
คุณค่ายางพารา, เครือข่ายคุณคา่
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย, สภา
ผู้บริโภคข้าวคุณธรรม 

 กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน 60 ราย หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 15 องค์กร 

 ผู้ประกอบการ Farmer 
Shop 236 ราย  

 เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
128 ราย หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 12 องค์กร 

 เครือข่ายคุณค่าผลไม้ 54
สหกรณ์ / ทายาทเกษตรกร 
7 ราย 

 เครือข่ายคุณค่ายางพารา  62
สหกรณ์ 

 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ 
16 สหกรณ์ 

 สภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม 33 
ราย 

  

5 เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ 378  ผู้น าสหกรณ์/หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในขบวนการสหกรณ์ 

 สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 
378 ราย 350 องค์กร 

  

6 เครือข่ายผู้ทรงคุณวฒุ ิ 100  ผู้ทรงคุณวฒุิด้านสหกรณ์ภายใต้
ชุดโครงการฯ 

 ผู้ทรงคุณวฒุิ จ านวน 100  
ราย ที่เข้ามามีสว่นร่วมใน
กิจกรรมของสถาบันฯ 

  

รวม 9,752     
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 4. ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร 
ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร ในรอบปีงบประมาณ 2557 เป็นไปตามแผนงานทั้ง 4 

โครงการ  
 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได ้
ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

1 โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ประจ าปี 2557 

• บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานทัง้ 4 ภารกิจ และปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาสถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 

  

2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ    
  โครงการอบรมการจัดท างบประมาณประจ าปี 

การเงิน การบัญชี และพัสดุในระบบ ERP 
• บุคลากรด้านการเงินและบัญชี ได้เพ่ิมพูนความรู้ในการจัดท างบประมาณ

การเงิน การบัญชี และพัสดุในระบบ ERP 
  

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ • บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมใน
การก้าวสู่ AEC 

  
 

  โครงการอบรมประกันคุณภาพ • บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการจัดท าประกันคุณภาพ ปี 2557   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง

จิตส านึกรักองค์กรและการสร้างจิตมุ่งบริการ” 
• บุคลากร 2 คน ได้รับความรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเองและการสร้าง

ทัศนคติทีด่ีในการท างาน 
  

  เข้าร่วมเวทีวิจัย/บริการของสถาบันฯ • บุคลากรสถาบันฯ จ านวน 9 คน ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย
และบริการวิชาการจากการปฏิบัติงานจริง 

  

3 โครงการน าเสนอบทความวิชาการ/ศึกษาดูงาน
และเจรจาธุรกิจ 

   

  เข้าร่วมประชุมวิชาการ 4th International 
Research Conference on Social 
Economy: Social Economy on the move 
at the crossroads of structural change 
and regulation ประเทศเบลเยี่ยม 

• บุคลากร 2 คน ไดค้วามรู้เก่ียวกับบทบาทและทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจฐาน
สังคมในฐานะการเป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งพัฒนาธุรกิจและสังคมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

  

  ศึกษาดูงาน EXPOCOOP 2014 และร่วม
ประชุมกลุ่ม BRICS 

• บุคลากร 2 คน ไดค้วามรู้ขบวนการสหกรณ์บราซิลที่มีต้นแบบธุรกิจที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของการรวมพลังของประชาชน ภายใต้
ระบบที่เป็นเอกภาพขององค์กรกลาง OCB โดยมีสถาบัน SESCOOP ท า
หน้าที่ให้การส่งเสริมการเรียนรู้ ท าให้ขบวนการสหกรณ์บราซิลเข้มแข็ง รวม
ทั้งตวัแบบธุรกิจสหกรณ์ Unimed ซ่ึงเป็นสหกรณ์ที่ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพอย่างเป็นระบบ 

  

  เข้าร่วมประชุม Meeting Invitation for 
Regional Learning Event on Food 
Security ประเทศเมียนมาร ์

• ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการประเมินผลเชิง
นโยบายในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนและความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และได้น าเสนอตวัแบบธุรกิจ Farmer 
Shop ในที่ประชุม 

  
 
 

  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
“Cooperative to Cooperative Trade” 
ประเทศมาเลเซีย  

• ได้รับเชิญจาก ICA-AP ให้น าเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับแนวทางการพัฒนา C2C Trade ระหว่างขบวนการ
สหกรณ์ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

  

4 โครงการพัฒนาทีม Coaching • บุคลากรได้รับการสอนงานส าหรับการเป็น Coaching โครงการ Farmer 
Shop 

  

 

 



 

 
 

 
19 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 

 รายรับ 
 

  ในรอบปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 5,076,319 บาท แยกเป็น
รายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าจ้างบุคลากร จ านวน 542,040 บาท คิดเป็นร้อย 11 และรายรับจาก
งบประมาณเงินรายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ส าหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จ านวน 343,379 
บาท คิดเป็นร้อยละ 7 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม-สัมมนา จ านวน 7,190,900 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 82 ดังรูปที่ 1 

 
 

รายรับรวม 5,076,319 บาท 
 

รูปท่ี 1 รายรับปีงบประมาณ 2557 
 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 

 542,040  บาท 11% 

งบประมาณเงินรายได้ 
ชุดโครงการวิจัย  
4,190,900  บาท  

82% 

งบประมาณเงินรายได้
สถาบันฯ  

 343,379  บาท  

7% 



 

 
 

 
20 

 รายจ่าย 
 

ในรอบปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 5,076,319 บาท จ าแนกตามหมวด
รายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จ านวน 885,419 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 ค่าพัฒนาวิชาการ จ านวน 142,090 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 3 และงบด าเนินงานโครงการต่างๆ 4,048,810 คิดเป็นร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 ดังรูปที่ 2 
 
 

 รายจ่ายจ าแนกตามหมวด 

 
 

รายจ่ายรวม 5,076,319 บาท 
 

 
รูปท่ี 2 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 
 

 
 

หมวดบุคลากร  

885,419  บาท, 17% 
ค่าพัฒนาวิชาการ  

142,090 บาท, 3% 

งบด าเนินงานต่างๆ
(ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย
,วัสดุ,สาธารณูปโภค )  

4,048,810 บาท, 80% 
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รายงานฐานะการเงินประจ าปีงบประมาณ 2557 
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ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2556 
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 

พฤษภาคม 2557) มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีการประเมิน จ านวน 22 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.68 

 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ประเมิน 
ปี 2555 

คะแนน
ประเมิน 
ปี 2556 

ความหมาย 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 4.00 4.50 ดี 
องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 4.76 4.75 ดีมาก 
องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ 4.40 4.60 ดีมาก 
องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 4.00 4.00 ดี 
องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบด าเนินงาน 4.00 5.00 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 6 องค์ประกอบ 4.55 4.68 ดีมาก 
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แผนงานและงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สถาบันจัดท าแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และก าหนดกรอบการท างานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดส าหรับหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยมี
รายละเอียดจ าแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 

 

1. แผนงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.57-ก.ย. 58) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
แหล่งทุน 

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

1.1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 

รายงานวิจัย/บทความ
เผยแพร่/ตัวแบบใหม่ 

31 มกราคม 2558-30 มกราคม 2559 7,000,0000 สกว. 

(1) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ 

รายงานวิจัย/มีภาคี
เครือข่ายมาใช้บริการ

เพิ่มข้ึนปีละ 10% 

 

  

(2) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันภายใต้
กลไกสถาบันการศึกษา 

รายงานวิจัย/Smart 
Teachers, ตัวแบบ

หลักสูตร 
  

(3) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันภายใต้
กลไกหน่วยงานรัฐ 

รายงานวิจัย/Smart 
Officers, ตัวแบบ

หลักสูตร 
  

(4) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันภายใต้
กลไกสถาบันเกษตรกร 

รายงานวิจัย/Smart 
Entrepreneurs,  
ตัวแบบหลกัสูตร 

  

(5) โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่
ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

รายงานวิจัย/ตัวแบบ
ธุรกิจข้าวอินทรีย์ 

  

(6) โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่
ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

รายงานวิจัย/ตัวแบบ
ธุรกิจข้าวอินทรีย์ 

  

(7) โครงการขยายผลตัวแบบธุรกจิ Farmer 
Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและเช่ือมโยงธุรกิจสินค้า
ชุมชนสู่สากล 

รายงานวิจัย/การขยาย
ผลตัวแบบธุรกิจใน

ประเทศ-ต่างประเทศ 
  

รวมงบประมาณ 7,000,000  

2. แผนงานบริการวิชาการ 
จ/นครั้ง-จ/น 

ผู้เข้าอบรม-จ/น 
ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 

ระยะเวลา (ต.ค.57-ก.ย. 58) งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

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

2.1 โครงการเครอืข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ์  

             

ใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาระบบสนับสนนุฯ 

สกว. 

(1) การพัฒนาเว็บไซต ์ จ านวนบทความเผยแพร่ 
20 บทความ/ชุดความรู้-

นวัตกรรมเผยแพร่ 2 
รายการ/ผู้ใช้บริการ 

10,000 ราย 

            

(2) วารสารฅนสหกรณ ์ วารสารเผยแพร่ 4 
ฉบับ/จ านวนสมาชิก

เพิ่มข้ึน 10% 
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2. แผนงานบริการวิชาการ 
จ/นครั้ง-จ/น 

ผู้เข้าอบรม-จ/น 
ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 

ระยะเวลา (ต.ค.57-ก.ย. 58) งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

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

(3) การจัดท าเอกสารและสื่อสิง่พิมพ์เผยแพร ่ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่เพิ่มข้ึน 4 

รายการ 

            ใช้งบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนนุฯ 
สกว. 

2.2 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ 40 คน/รุ่น             288,000 เก็บค่าลงทะเบียน 
2.3 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้น าในชุมชน 30 คน x 2 รุ่น             โครงการความร่วมมือ มทร./ส.ป.ก./ชสค. 
2.4 โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ

สหกรณ์ที่มีคุณค่า 
 1 ครั้ง             200,000 

ชุดโครงการฯ 

2.5 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 ครั้ง             50,000 ชุดโครงการฯ 
รวมงบประมาณ 

 

538,000  

3. แผนงานการสร้างเครอืข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนา 
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ระยะเวลา (ต.ค.57-ก.ย. 58) งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

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

3.1 Social network ผ่าน facebook ใน 
www.cai.ku.ac.th 

จ านวนสมาชิกลงทะเบียน
เครือข่าย 1,000 คน 

            งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

สกว. 

3.2 การสรา้งเครอืข่ายด้านการวิจัย จ านวนนักวิจัย/องค์กร 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม  

200 คน 30 องค์กร 

            
งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.3 การสรา้งเครอืข่ายการเรียนรู้และการพัฒนา
คลังความรู ้

จ านวนคน/องค์กร 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม  
500 คน 30 องค์กร 

            
งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.4 การสรา้งเครอืข่ายธุรกิจฐานสงัคม จ านวนคน/องค์กร 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม  
500 คน 30 องค์กร 

            
งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.5 การสรา้งเครอืข่ายวารสารฅนสหกรณ ์ จ านวนสมาชิก 300 คน/
คอลัมน์นิสต์ 10 คน 

            งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.6 การสรา้งเครอืข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 50 คน 

            งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

3.7 การสรา้งเครอืข่าย Farmer Shop ในอาเซียน จ านวนคน/องค์กร 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม  

20 คน 

            
งบประมาณ 
ชุดโครงการ 

4. แผนงานพัฒนาองค์กรสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.57-ก.ย. 58) งบประมาณที่ต้ังไว ้ แหล่งทุน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.1 โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าป ี จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีสัมมนาที่เข้า
ร่วม/งบประมาณ 

            

30,000 สว.สก. 

4.2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางแก่บุคลากร 

จ/นบุคลากรเข้ารบัการ
ฝึกอบรมตามแผน 

            
20,000 สกว. 

4.3 โครงการน าเสนอบทความวิชาการ/ศึกษาดูงานและ
เจรจาธุรกิจ 

จ/นบทความ 
จ/นบุคลากรทีเ่ข้าร่วม 

            
ชุดโครงการฯ สกว. 

4.4 โครงการพัฒนาทมี Coaching จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีเรียนรู้ทีเ่ข้าร่วม/

งบประมาณ 

            

50,000 สกว. 

รวมงบประมาณ 100,000  

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 7,638,000  
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 ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในรอบปี พ.ศ. 2557 
 

รางวัลผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556 (ระดับ Silver) : หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 

 
 หลักสูตรชาวนามืออาชีพ เป็นผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย “โรงเรียนลูก

ชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการท าการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีสาระ
การเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ส่งเสริมให้ชาวนามีสมรรถนะเป็นมือ
อาชีพตามคุณลักษณะ “คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต” สามารถยืนหยัดในการประกอบอาชีพและ
สร้างสมดุลในการด าเนินชีวิต ท่ามกลางปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาหลักสูตรด้วยรูปแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ วิธีคิด การเพิ่มพูนความรู้
และทักษะ ที่จ าเป็นในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรภายใต้
การด าเนินการของครูพ้ืนที่กับกลุ่มเป้าหมายชาวนาใน 5 พ้ืนที่ ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดข้ึนกับผู้เรียนทั้งด้านทัศนคติ วิธีคิด ความรู้ และทักษะ นอกจากนั้นยังพบว่า จากการน าความรู้ไปปฏิบัติจริงในโครงการ
ทดลอง สามารถลดต้นทุนการผลิตและสร้างทางเลือกในการจ าหน่ายผลผลิต ตลอดจนการรวมกลุ่มสร้างอ านาจการต่อรอง
ของชาวนาได้ 

ปัจจุบัน ได้ขยายผลน าหลักสูตรชาวนามืออาชีพไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกร (Smart 
Farmers) โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ (Smart Officers) โครงการพัฒนาครูผู้สอน (Smart Teachers) ผลการด าเนินการ
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ  และขบวนการสหกรณ์ ได้

ก่อเกิดเป็นชุมชนเรียนรู้ที่ใช้หลักสูตรชาวนามือ
อาชีพเป็น “กลยุทธ์” ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
วิธีคิด วิธีการ ท างานส่งเสริมเกษตรกรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมภาคการเกษตร โดยมี
เป้าหมายในการยกระดับสมรรถนะของทรัพยากร
บุคคล ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่อไป 

ผลงานวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
ได้ รั บ ร า ง วั ล ผล ง านวิ จั ยที่ ส ร้ า งผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556 ระดับ Silver 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมรวงข้าว คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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รางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว. ประจ าปี 2556 : กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

 
“โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” เป็นตัวแบบธุรกิจที่เอกชนหัน

มาให้ความร่วมมือกับชุมชนในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนตามปณิธานร่วมสู่เป้าหมาย
การพัฒนาเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ที่ส่งผลดีทั้งต่อภาคธุรกิจและชุมชน เครือข่ายที่
เกษตรกรที่ทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันแบบ win win อย่างแท้จริง 
ต้นแบบนี้จะมีผลสร้างจินตนาการให้กับบริษัทในภาคธุรกิจเอกชนในการร่วมมือกับ
ชุมชนเพ่ือสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ “ตลาดสุขใจ” ยังเป็นตัวแบบการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการวิจัยมาใช้ประโยชน์การ
ยกระดับขีดความสามารถของชุมชน กระบวนการส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร และเห็นถึงคุณค่าของการแบ่งปัน และสร้างสรรค์ของภาคีที่มี
กระบวนทัศน์กว้างไกลที่ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังสามารถขยายผลผ่าน
การจัดตั้ งศูนย์ เรี ยนรู้  เ พ่ือ ให้ ชุมชน หน่ วยงานต่าง ๆ  ทั้ งภาครั ฐ  เอกชน 
สถาบันการศึกษา และสหกรณ์การเกษตร เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และน าไปปรับใช้ได้ 

งานวิจัยนี้เป็นงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบด้วยการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน ภาควิชาการและภาคธุรกิจ ในฐานะแกนน าหลักที่ทดลองการสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจโรงแรมกับเกษตรกร
ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไปจึงถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีภาควิชาการเป็นพ่ีเลี้ยงท าให้เกษตรกรมีรายได้และช่องทางทางการ
ตลาดมากขึ้น เป็นการบริหารงานโดยสมาชิกร่วมกันแบบสหกรณ์ จึงถือได้ว่าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้สร้างโมเดลท า
ธุรกิจแนวใหม่พิสูจน์ได้ถึงความส าเร็จและน่าสนใจ 

ผลการวิจัยท าให้ได้ชุดความรู้ด้านการจัดการตลาดชุมชน มีการพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกับภาคี เพ่ือยกระดับเกษตรกรในการผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งได้พัฒนาแนวคิด “สามพรานโมเดล” เป็นรูปแบบการพัฒนาธุรกิจร่วมกับ
ชุมชน และได้น ามาใช้ในการด าเนินงานภายใต้แนวคิดการพ่ึงพาและช่วยเหลือกันตามอุดมการณ์สหกรณ์โดยมี “ตลาดสุขใจ” 

เป็นตลาดต้นแบบเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยและ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อผู้บริโภค รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการ
ซื้อขายสินค้าออร์แกนิกของเกษตรกรในพ้ืนที่ เกิดเป็น
สังคมการเรียนรู้ของเกษตรกรภาคี พันธมิตร ชุมชน 
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และนักพัฒนา ที่เข้าร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใต้ปณิธานร่วม ถือเป็นตลาด
ต้นแบบที่มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็น
สื่อกลางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์ให้คน
ในสังคมสนใจเรื่องเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
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ผลงานเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

การเผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในเวทีประชุมสัมมนา “Cooperative to Cooperative Trade” 
ประเทศมาเลเซีย ภายใต้เครือข่าย ICA-AP 

 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เผยแพร่แนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายภายใต้การสนับสนุน
ของสกว. และคณะเศรษฐศาสตร์  ซึ่ งเป็นตัวแบบธุรกิจที่
สามารถเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายย่อย และ
สหกรณ์กับผู้บริโภค ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
Platform ของ C2C Trade ต่อไปได้ ในเวทีประชุม 
Cooperative to Cooperative ของหน่วยงาน International 
Co-operative Alliance Asia-Pacific เมื่อวันที่ 19-21 
สิงหาคม 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย  

แนวคิดเรื่อง C2C ได้พัฒนาโดยผู้น าสหกรณ์ใน
บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้(BRICS) ได้ประชุม

กันที่เคปทาวน์ เมื่อ 26-27 ตุลาคม 2013 ในคราวการประชุมกลุ่มสหกรณ์ในประเทศ BRICS ครั้งที่ 3 โดยหัวเรื่อง คือ 
“Partnerships For Development” การบูรณาการและอุตสาหกรรมผ่านสหกรณ์ โดยประชาชน ชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศของแอฟริกาใต้ นาย Lawrence Bale  ซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ได้สังเกตเห็นว่าสหกรณ์ในกลุ่ม
แอฟริกาใต้ได้รับประโยชน์จากการลงนามในข้อตกลง ซึ่งจีนและอินเดียเป็นหุ้นส่วนในการรณรงค์เรื่องหุ้นส่วนธุรกิจระหว่าง
สหกรณ์ในภาคเศรษฐกิจที่หลากหลาย ดังนั้น การค้าแบบ C2C เป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สหกรณ์ในระดับโลก สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจที่มีโอกาสอย่างมากที่จะสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือขยายตลาด 
การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์จะก่อให้เกิดการรวมพลังและเพ่ิมศักยภาพในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด 

วิสัยทัศน์ในปี  2563 
ส าหรับ ICA Blueprint ของ
ทศวรรษแห่งการสหกรณ์ ในการวาง
ต าแหน่งสหกรณ์ในรูปแบบที่เป็น
ทางเลือกของประชาชน และมีการ
เติบโตของสหกรณ์มากที่สุดนั้น ได้
วางกรอบแนวทางส าหรับ C2C 
trade ซึ่งจะสนับสนุนเศรษฐกิจ
สหกรณ์และเกิดโซ่คุณค่า โดยการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ผู้บริโภคและสหกรณ์การเกษตร 
และภาคีสหกรณ์ท้ังในระดับชาติและระหว่างประเทศ ตลอดจนสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ 
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การเผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในที่ประชุมวิชาการ “Regional dialogue to improve Food 
Security Policy in Myanmar and South East Asia”  ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์                     

 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้น าเสนอบทความเรื่อง “ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเวทีประชุมวิชาการ 

“Regional dialogue to improve Food 
Security Policy in Myanmar and South 
East Asia” ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 ณ 
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ใน
ฐานะกลไกการพัฒนาในแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือในระดับดีและคาดว่าจะมี
โครงการวิจัยร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนาคต 
และเป็นไปตามแผนงานวิจัยที่มุ่งไปที่ Moving 
up value chain ในกลุ่มข้าวอินทรีย์และผัก
อินทรีย์  

ในเวทีประชุมวิชาการประกอบด้วย
กิจกรรม 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการน าเสนอบทความจากนักวิจัยหรือนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเชิงนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาด้านความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมีจ านวน 16 บทความจาก 7 ประเทศในกลุ่มอาเซียน กิจกรรมที่สองเป็นการ
อภิปรายเกี่ยวกับนโยบายที่จ าเป็นในด้านความมั่นคงทางอาหารและช่องว่างที่ต้องหามาตรการในการพัฒนา กิจกรรมที่สาม
เป็นข้อสรุปส าหรับมาตรการและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของพม่าและแนวทางความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคที่ส าคัญ 
ได้แก่ การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือ
เป็นกลไกในการยกระดับการเรียนรู้การผลิต
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้าง
เครื อข่ ายโซ่ อุปทานส าหรับพืชส าคัญ เช่น 
เครื อข่ ายข้ า ว  เค รื อข่ า ย ผลิ ตภัณฑ์ชุ มชน 
เครือข่ายผักอินทรีย์ เครือข่ายมันส าปะหลัง 
ส าหรับนโยบายของรัฐที่ ส าคัญ คือ  ระบบ
สนับสนุนด้านการเรียนรู้ที่สอดแทรกแนวคิด
ความมั่นคงทางอาหารและแนวทางการพัฒนาที่
ยั่ งยืนสู่ เกษตรกร การใช้กฎหมายที่ เ อ้ือต่อ

นโยบายความมั่นคงทางอาหารและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมั่นคง
ทางอาหารในภูมิภาคเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการวิจัยร่วมกัน 
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เผยแพร่หลักสูตรชาวนามืออาชีพในเวทีประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งท่ี 17: “ความเป็นธรรมในสังคม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน 

ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 4 
สถาบัน ในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นธรรมในสังคม: เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามแนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของ John Elkington (1977) ในหนังสือเรื่อง 
“Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line 
of 21st Century Business” ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล ครอบคลุมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้านเศรษฐกิจกับสังคม ต้องเน้นที่ความเท่าเทียมและเป็นธรรม ในด้านสังคมกับ
สิ่งแวดล้อม ต้องเน้นที่การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในด้านสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ ต้องเน้นที่ความสมดุล การพัฒนาทั้งสามด้าน
นี้จึงจะน าไปสู่การพัฒนาที่เรียกว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง ประเทศไทยได้รับเอาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามกรอบดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน แต่ดูเหมือนน้ าหนักในการพัฒนาแต่ละด้านจะไม่
เท่ากัน  โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านสังคมที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ การให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
เน้นความเท่าเทียม เป็นปัญหาที่เรื้อรังในสังคมไทยมาช้านานจนน ามาสู่ความแตกแยก ขัดแย้ง และสร้างความรุนแรงให้กับ
คนในชาติ ความเห็นต่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมได้  แต่การเคารพยอมรับความแตกต่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมไทยน้อยเต็มที่ 
การจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาของทั้ง 4 สถาบันได้ร่วมกันน าเสนอ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ เท่าทันความเป็นจริงของ

ความเป็นธรรมในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนฐานหลักหนึ่ง
ตามกรอบการพัฒนาระดับสากล 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   ในนาม
หน่วยงานตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น า
หลักสูตรชาวนามืออาชีพเผยแพร่ในเวทีวิชาการดังกล่าว 
ที่สะท้อนให้เห็นรากของปัญหาความเหลื่อมล้ าของความ
ไม่เป็นธรรมในสังคม ที่มีเกิดจากโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกไม่สามารถรองรับความต้องการ
พ้ืนฐานของประชากร การพ่ึงพาเศรษฐกิจนอกประเทศ 

ฐานทรัพยากรและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ถูกท าลาย วิกฤตอุทกภัย/ภัยแล้ง การขาดโอกาสการศึกษาของประชากร การ
บริหารภาครัฐอ่อนแอ ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร เป็นต้น  
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การจัดตั้ง Farmers’ Market ในเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับ
มอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้จัดประชุม
เชิ งปฏิบั ติ กา รถอดองค์ ความรู้ ที่ ได้ รั บจาก
การศึกษาดูงานตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร (Farmers’ Market) ประเทศญี่ปุ่น 
เพ่ือถ่ายโอนความรู้ไปสู่การปฏิบัติและส่งเสริม
ให้กับสหกรณ์ อ่ืนที่สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาด้าน
การเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ และน าสินค้าที่ตน
ผลิตออกจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ส่งผลให้
คุณภาพชี วิ ตผู้ ผลิ ตและผู้ บริ โภคดีขึ้ น  และ
สนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งตลาดเกษตรกรในการแก้ปัญหาด้ านการตลาดและเป็นตลาดทางเลือกใหม่ของ
สมาชิกให้กับข้าราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัด จ านวน 20 สหกรณ์ โดยได้น าชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทาน ตัว
แบบ Farmers’ Market ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จในแต่ละประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เบลเยี่ยม เปรู ออสเตรเลีย 
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพได้ชัดเจน และกว้างมากขึ้น  เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2557 
ณ อาคารสัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง กรุงเทพฯ 

และเม่ือวันที่ 12-13 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม ได้มีการติดตามการด าเนินการของ
สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้ขยายผลไปในสหกรณ์การเกษตรอีก 24 สหกรณ์ที่มีศักยภาพและความพร้อม 
พร้อมกับให้มีการศึกษาดูงานตลาดสุขใจ ซึ่งเป็นตัวแบบตลาดเกษตรกรที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
โดยตรง และได้จัดท าเป็นคู่มือการบริหารจัดการ 
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กิจกรรมเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า และเวทีเสวนาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี เป็นโครงการ
ที่จัดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์  ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2550-2554)  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการพัฒนาผู้น าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้น า การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปใน
ทิศทางของการพึ่งพาตนเอง  โครงการนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้เริ่มเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 
จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 6 ของการจัดประกาศเกียรติคุณ 

โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี  เป็นไปภายใต้คณะกรรมการสรรหานั ก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าที่มีท่านเชิญ  บ ารุงวงศ์ เป็นประธานกรรมการฯ อาจารย์วรเทพ   ไวทยาวิโรจน์  รศ.จุฑาทิพย์  
ภัทราวาท คุณลดาวัลย์   ค าภา ผศ.ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์ และคุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง เป็นกรรมการ  

ในปีนี้ซึ่งตรงกับช่วงเวลาการด าเนินการครบ 10 ปี ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และเป็นปีเฉลิมฉลอง 72 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสหกรณ์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จึง
นับเป็นโอกาสดีที่จะได้ประกาศเกียรติคุณอีกครั้งหนึ่ง โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อทั้งสิ้น 19 
หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์สันก าแพง  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดยโสธร  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า  มีจ านวนทั้งสิ้น 20 คน สหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกมีจ านวนทั้งสิ้น 18 

สหกรณ์ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาซึ่งได้ด าเนินการ
ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เห็นสมควรให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่นัก
สหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2557  4 ท่าน ได้แก่ 1.) คุณชัยนนท์  
นิตสิริ  2.) คุณสมิง  จงกะสิกิจ  3.) เรือตรีธรรมรัตน์  อรุณสิน
ประเสริฐ  4.) นายแพทย์กิตตินันท์  ไทยศรีวงศ์ และประกาศ
เกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2557  3 สหกรณ์ ได้แก่ 
1.) สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด 2.) สหกรณ์โคนมนครปฐม  
จ ากัด 3.) สหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จ ากัด โดยมีท่าน 
ฯพณฯองคมนตรี 
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ผลการการด าเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 
7” มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะของประชาชนในภาคการเกษตรให้มีความพร้อมในการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยในแผนการด าเนินการวิจัยได้
ก าหนดให้มีการจัดประชุมเสวนาวิชาการประจ าปี เพื่อเผยแพร่ชุดความรู้และ
เปิดโอกาสการเรียนรู้แก่นักวิจัย นักสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และผู้สนใจ โดย
ในปีนี้ได้ก าหนด Theme เรื่อง “การเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทย ให้มี
สมรรถนะสูง” พร้อมทั้งน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในรูปของ
นิทรรศการผลงานวิจัยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้สนใจ
เข้าร่วมเวทีเสนา จ านวน 486 ราย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  

ภายในงานมีการจัดบู๊ทน าเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ บู๊ทประกาศ
เกียรติคุณสหกรณ์นักสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี บู๊ทศูนย์เรียนรู้
ข้าวคุณธรรม บู๊ทศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ บู๊ทศูนย์เรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกผลไม้
คุณภาพ บู๊ทศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop บู๊ทเครือข่ายข้าวและผักอินทรีย์ ส.
ป.ก. บู๊ทผลิตภัณฑ์นม สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด และบู๊ทสื่อสิ่งพิมพ์ของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

เวทีเสวนาในช่วงเช้าและบ่ายเป็นเรื่อง “การเรียนรู้สู่การปฏิรูปการ
สหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง” ด าเนินรายการโดยบรรณาธิการข่าวสาวสวยจาก
ไทยพีบีเอส : คุณณาตยา แวววีรคุปต์ และวิทยากรผู้ร่วมเวทีอีก 5 ท่าน 
ประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย: รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย คุณภาณุวัฒน์  ณ นครพนม: กรมส่งเสริมสหกรณ์ คุณเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ: 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ และประธานมูลนิธิจ าเนียรสาระนาค คุณอรุษ  นวราช: 
กรรมการผู้จัดการโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ และคุณวิชัย  ประกอบทรัพย์: 
ประธานกลุ่มผู้ปลูกผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด ซึ่งมาให้
แนวคิดเรื่องการเรียนรู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ ว่าควรมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร และค าว่าสหกรณ์ที่มีสมรรถนะสูงนั้นควรเป็นอย่างไร  
และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะส่งผลดีต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร ต่างๆเหล่านี้ ใช่สิ่งที่รัฐบาลก าลังหาแนวทางเพื่อไปใช้ใน
การปฏิรูปประเทศใช่หรือไม่ สุดท้ายแล้วความยั่งยืน คือ การเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเราทั้งในระบบความคิด ทักษะ ประสบการณ์ 

เวทีเสวนาในช่วงบ่าย “การเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง” เป็นเวทีที่เปิดการอภิปรายร่วมกันอย่าง
เท่าเทียมของผู้ทรงคุณวุฒิ นักสหกรณ์แห่งชาติ นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า หน่วยงานภาคีพันธมิตร อาทิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการค้นหาปัญหา ข้อจ ากัดที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ระบบการเรียนรู้ที่
สามารถเข้าถึงคนในสังคมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณค่าและหลักการสหกรณ์ เพื่อการน าไปใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขถ้วนหน้า ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของระบบการเรียนรู้ที่สามารถยกระดับสมรรถนะของสหกรณ์ไปสู่การเป็นองค์การพึ่งพา
ตนเอง โดยมี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และผศ.ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์เป็นผู้น าการอภิปราย 
ที่ท าให้เห็นพ้องต้องกันว่า การเรียนรู้ส าคัญที่สุด “Learning for All” และต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายน าเรื่องคุณค่าและหลักการ
สหกรณ์เข้าถึงชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ ใช้ตัวแบบแนวปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จมาสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน 
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การจัดเวทีเสวนา “การเรียนรู้ของชาวนาสู่การยกระดับสมรรถนะเป็นชาวนามืออาชีพ : คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต” 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดเวทีเสวนา “การเรียนรู้ของชาวนาสู่การยกระดับสมรรถนะเป็นชาวนามืออาชีพ : 
คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต” ภายใต้การประชุมวิชาการ เรื่อง 
“อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ณ อิมแพค 
เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 โดย 
ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
(สสค.) เพ่ือน าเสนอผลงานและถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยที่
กลายเป็นหลักสูตรแก่นักวิชาการ ชาวนา เยาวชน และ
ผู้สนใจ ด าเนินการเสวนาโดย คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงษ์ นัก
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากร 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 
หัวหน้าชุดโครงการวิจัยฯ และผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คุณแก่นค ากล้า พิลาน้อย ชาวนาอินทรีย์เชิง
คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ ชาวนาผู้สามารถยกระดับคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าจนได้ผลิตภัณฑ์ตราข้าว
คุณธรรม คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์  และคุณวินัย  เมฆด า ตัวอย่าง Smart Officer  

ประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไข คือ คนไทยรุ่นใหม่ไม่อยากท านา รวมทั้งคนรุ่นเก่าที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย   
ก็ไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ท านาด้วย จึงพยายามส่งลูกหลานไปร่ าเรียนโดยคาดหวังให้เป็นเจ้าคนนายคน งานวิจัยที่ด าเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์หลักสูตรชาวนามืออาชีพ และการทดลองใช้หลักสูตรในโรงเรียนลูกชาวนาที่ โดยคาดหวังจะขยายผลเพื่อใช้ใน
การยกระดับสมรรถนะชาวนาที่คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต ซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของไทย ในการสืบสานต านานที่
คนโบราณพูดต่อๆ กันมาว่า “ข้าวคือชีวิตและจิตวิญญาณไทย”  

ข้อมูลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของชาวนามีสองด้าน คือ ปัญหาจากตัวชาวนาเอง เช่น ขาดเมล็ดพันธุ์
ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ปัญหาการถูกเอาเปรียบจากราคาผลผลิต ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง และปัญหาจากภายนอก ซึ่งชาวนา

แก้ปัญหาเองไม่ได้ ตัดสินใจเองไม่ได้ เช่น น้ า การลักลอบน าเข้า
สารเคมีที่เป็นอันตรายเข้ามาจ าหน่าย ปัญหาโครงสร้างตลาดที่มีผู้
ส่งออกน้อยราย ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดราคาข้าวเปลือกที่ไม่เป็น
ธรรมกับชาวนา ดังนั้น เราต้องท าให้ชาวนาเข้าใจอาชีพ เข้าใจ
ชีวิต ชาวนาต้องสามารถสร้างสมดุลในการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิตให้ได้ ใส่ใจสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม ต้องรู้เท่าทัน ต้องมี
ภูมิคุ้มกัน ต้องมีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ต้องรู้จักการพึ่งพา
และร่วมมือกัน ต้องรวมกลุ่ม ต้องสร้างเครือข่าย ต้องสร้างอ านาจ

ต่อรอง ต้องมีการบริหารจัดการทรัพย์สินและหนี้สินอย่างชาญฉลาด ต้องมีวิธีการผลิตที่สร้างสรรค์ มีทางเลือกของเราเอง ไม่เข้า
สู่กระแสที่เค้าจัดระเบียบไว้ให้เราถูกเอาเปรียบ ต้องมีการออมการสะสมทุน เข้าถึงแหล่งทุนได้เหมาะสม ต้องมีการใช้ปัจจัยการ
ผลิตอย่างชาญฉลาด ต้องมีการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ และต้องเข้าไปสู่การค้าที่เป็นธรรม 
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หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง (CPD Executive Officers) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

หลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง (CPD Executive Officers) เป็นหลักสูตรตามนโยบายของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาเนื้อหา
สาระและการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะ
ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งบริหารระดับสูง โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับ
ทัศนคติ วิธีคิด การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
น าไปใช้ในภารกิจในการน าองค์กร สร้างสรรค์ระบบการ
ท างานให้สามารถบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีทัศนคติและทักษะประสบการณ์ในการท างาน
เป็นทีม ตระหนักเห็นความส าคัญและมีความรู้ทักษะในการ
ท างานอย่างเป็นระบบและมององค์กรรวม เพ่ือสามารถน า
คุณค่าสหกรณ์ในการยกระดับการส่งเสริมการสหกรณ์ให้เกิด
คุณคา่อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง มุ่ง
ยกระดับสมรรถนะข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับช านาญ การพิเศษ ให้เป็นนัก
บริหารมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ และมี

ความรู้ทักษะ ในการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้
ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ การจัดท าโครงงาน และศึกษาดูงานแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีเพ่ือยกระดับคุณค่าสหกรณ์ และต่อยอดเป็น
ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
และทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ในบริบทโลกใหม่ที่ใส่ใจ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูงมี
ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมในหลักสูตรจ านวน 49 คน มีระยะเวลาการอบรมรวม 30 วัน ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่  21 กรกฎาคม – 
6 สิงหาคม 2557 ผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
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สื่อ/คลังความรู้ เพื่อการเผยแพรใ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

วารสารฅนสหกรณ์ 
 

วารสารฅนสหกรณ์เป็นวารสารรายไตรมาส ภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ทุก ๆ 3 เดือน มีจุดมุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์เพื่อเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิด
สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น าสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแห่งการ
พึ่งพาและร่วมมือกันก่อเกิดเป็นสังคมแห่งปัญญาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยรวบรวมเอา

บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ ข้อสรุปจากเวทีเสวนา
วิชาการ  ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย ผลลัพธ์
งานวิจัย และข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่ผู้น าสหกรณ์และผู้ที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาให้เท่าทันต่อภาวะการณ์ปัจจุบัน จ าแนกเป็น 6 คอลัมน์ที่
น่าสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ์  มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย  
ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ  

ปัจจุบัน วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่รวม 25 ฉบับ มีบทความน าเสนอทั้งสิ้น 369 
บทความ จ าแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติม
ความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ  

ในรอบปีงบประมาณ 2557 วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่จ านวน 4 ฉบับ มี
บทความน าเสนอทั้งหมด 56 บทความ จ าแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ 
มีบทความน าเสนอทั้งหมด 11 บทความ อาทิ การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่าแห่งปี 2557 คอลัมน์มุมมอง  จากคนแดนไกลมีความน าเสนอทั้งหมด 7 บทความ อาทิ 
เกี่ยวกับ EXPOCOOP 2014 และบัตรใบเดียว คอลัมน์เติมความรู้มีบทความน าเสนอทั้งหมด 21 
บทความ อาทิ การค้าระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ (C2C Trade) และข้าวหอมมะลิไทยก าลังถูกท้า

ทายในการส่งออก คอลัมน์เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัยมีบทความ
น าเสนอทั้งหมด 8 บทความ อาทิ เส้นทางการเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศของสถาบันเกษตรกร และทางออกประเทศไทย ตอน สามพรานโมเดล คอลัมน์ติดตาม
ความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์มีบทความน าเสนอทั้งหมด 3 บทความ อาทิ ศูนย์เรียนรู้
มีชีวิต และจากการวิจัยสู่ข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ และคอลัมน์นานาสาระมีบทความน าเสนอ
ทั้งหมด 6 บทความ อาทิ เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง และอายุสินค้าบนฉลาก ส าคัญ
อย่างไร 

ปัจจุบนัวารสารฅนสหกรณ์มีสมาชิกเข้ามาเปน็เครือข่ายสังคมข้อมูลข่าวสารจ านวน 
378 ราย และเผยแพร่ในสถาบนั การศึกษา และห้องสมุด จ านวน 4 แห่ง 
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คู่มือการเรียนรู้ และ Pocket Book 
 

(1) คู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตร“ชาวนามืออาชีพ..จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน..”  
 

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

 

 

 

(2) คู่มือการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

(3) คู่มือการสร้างสรรค์นวัตกรรม น าการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

“คู่มือการเรียนรู้สู่การเป็นชาวนามืออาชีพ” มีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 
ความรู้ และทักษะ ที่จะน าไปสู่การยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ ทั้งการปลุกจิตส านึก และปรับ
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพชาวนา การปรับวิธีคิด ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ชาวนามืออาชีพตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ คือ “รักษ์คุณธรรม คิดสร้างสรรค์และแบ่งปัน มีศรัทธาในอาชีพ ใฝ่หาความรู้อยู่
ตลอดเวลา” ที่มกีารออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางของ Backward Design ที่น าเอาสภาพ
ปัญหาของชาวนาข้ึนมาเป็นประเด็นส าหรับการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กรอบการประเมินผล
การเรียนรู้ จากนั้นจึงน าไปก าหนดสาระการเรียนรู้ และด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้ความ
ร่วมมือของชุมชนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ แกนน าเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แก่ชาวนา จากนั้นจึงน าหลักสูตรไป
ทดลองใช้โดยครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สิงห์บุรี มหาสารคาม และชุมพร 
แล้วจึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงเป็นคู่มือเรียนรู้โดยทีมวิจัย 

 

คู่มือ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม น าการเปลี่ยนแปลง” เป็นการน าเสนอผลงาน
ตัวแบบนวัตกรรมทั้ง 4 ประกอบด้วย ตัวแบบนวัตกรรมข้าวคุณธรรม ตัวแบบนวัตกรรม
เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ ตัวแบบนวัตกรรมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shopเพื่อการเผยแพร่แก่สาธารณะ โดยคาดหวังจะเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และผู้สนใจเพื่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดการยกระดับต่อไป 

 

คู่มือ “การถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย ได้แก่ ชุด
ความรู้และนวัตกรรม กรอบการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบแบรนด์เชิงคุณค่า ตัวแบบธุรกิจฐาน
สังคมที่เกิดจาก “ความร่วมมือ” เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นทางเลือกของ
ประชาชน การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการสร้างอ านาจการต่อรอง การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ตลาดและเข้าถึงปัจจัยการผลิต อีกทั้งได้ตระหนักรู้อย่างชัดแจ้งในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาท่ียั่งยืน ท าให้ชุมชนท่ีเป็นภาคีการวิจัย ของพวกเราได้เรียนรู้และการน าชุดความรู้ต่างๆ 
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพและการมีชีวิตที่ดีตามอัตภาพ 
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(4) คู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ Market 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(5) คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) คู่มือนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ “การบริหารจัดการ Farmers’ Market” เป็นคู่มือที่จัดขึ้นเพื่อใช้ใน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวมผู้ผลิตคุณภาพ และการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าในรูปแบบของแนวปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการ 
Farmers’ Market ที่ให้เห็นถึงรูปแบบ Farmers’ Market สิ่งจูงใจในการจัดตั้งและ
ด าเนินงาน Farmers’ Market โครงสร้างพื้นฐาน การประสานงานผู้เกี่ยวข้องใน Farmers’ 
Market การประชุมกลุ่มเป้าหมาย การท าวิจัยตลาด การก าหนดตลาดธุรกิจ การออกแบบ
และวางระบบบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนข้อแนะน าส าหรับสิ่งที่
ควรและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ส าหรับสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งและด าเนินงานตลาดเกษตรกร  

 

คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ” เป็นคู่มือที่จัดท า
ขึ้นส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่การเป็นผู้ช านาญการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออทรัพย์ เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยชุดความรู้ทั้งด้านการพัฒนาความคิด
เชิงบูรณาการ การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ที่จะได้รับจากวิทยากร ได้แก่ บริบทการ
ด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างคุณค่าแก่สมาชิกอย่างยั่งยืน  บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ความรู้พื้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรู้ กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ เทคนิคการ
ตรวจสอบการเงินการบัญช ีเทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบ
ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการความรู้ (KM) ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ 

  

คู่มือ “หลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” เป็นคู่มือที่จัดขึ้นเพื่อใช้ใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่
บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งบริหารระดับสูง เนื้อหาสาระ
หลักสูตรเน้นไปที่การเสริมสร้างสมรรถนะใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ วิธีคิด การ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในภารกิจการน าองค์กร 
สร้างสรรค์ระบบการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ตลอดจนการยกระดับคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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(7) Pocket Book การศึกษาดูงาน EXPOCOOP 2014 และการประชุมกลุ่ม BRICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Pocket Book 14 ปี การสร้างสรรค์งานวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pocket Book “14 ปี การสร้างสรรค์งานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” จัดท าขึ้นเนื่องในโอกาสสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้มีการด าเนินการครบ 10 ปี  และเป็นปีเฉลิมฉลอง 72 ปี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้มีอายุครบ 10 ปี ในปี พ.ศ. 2557 และเป็นปีท่ี 14 ทีส่ร้างสรรค์งานวิจัย จึง
ได้รวบรวมข้อมูลการวิจัยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชุดโครงการวิจัยฯ การวางระบบสร้างสรรค์
งานวิจัย การขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัย ชุดความรู้จากการวิจัย นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ 
แบบธุรกิจตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ท้ังแก่ชุมชน สังคม และประเทศ สู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 

Pocket Book “การศึกษาดูงาน EXOPCOOP 2014 และการประชุมกลุ่ม BRICS” 
จัดท าขึ้นเพื่อสรุปความเป็นมาของการจัดงาน EXPOCOOP 2014 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ
บราซิลและเมืองคิวริติบา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน สรุปการประชุมครั้งที่ 4 ของสหกรณ์ในกลุ่ม
ประเทศ BRICS และตัวแบบธุรกิจที่โดดเด่นจากบู๊ทแสดงผลงานใน EXPOCOOP 2014 ได้แก่ 
UNIMED ซึ่งเป็นสหกรณ์บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ ขบวนการสหกรณ์ภายใต้
เครือข่ายของ OCB ที่มีโครงข่ายการเช่ือมโยงธุรกิจใน 5 ภูมิภาคของบราซิล  ภาพแสดง
ผลิตภัณฑ์และบริการของบู๊ทต่าง ๆ ในงาน โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ Frisia 
จ ากัด พิพิธภัณฑ์ของผู้อพยพชาวเยอรมันและเนเธอร์แลนด์ที่มาริเริ่มการสหกรณ์ในประเทศ
บราซิล และ COOPTUR สหกรณ์บริการท่องเที่ยวของบราซิล 
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คลังข้อมูลทางเว็บไซต์สถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th) 
 

สถาบันฯจัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงเครือข่าย จัดท าหน้าต่างความรู้ 5 
บาน ในการรวบรวมบทความและองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ 
ข้าวและชาวนา ธุรกิจฐานสังคม สหกรณ์ออมทรัพย์/การเงิน 
นวัตกรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ, คลังความรู้
เกี่ยวกับผลงานวิจัย, บทความวิชาการ, Slide Share ส าหรับ
นวัตกรรมการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ , E-
magazine, Facebook เ ค รื อ ข่ า ย นั ก วิ จั ย ,  Facebook 
เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ , Facebook 
โครงการร้าน Farmer Shop, ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 ศูนย์เรียนรู้
, ระบบฐานข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ ได้ก่อให้เกิดเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ิม ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจมากขึ้น  

 ในส่วนของการเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์มี
จ านวนเมนูหลักทั้งหมด 22 เมนูและเมนูย่อยจ านวน 71 เมนู 
มีจ านวนบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ จ านวน 142 บทความ 
ชุดความรู้นวัตกรรม จ านวน 9 ชุด วีดีทัศน์ จ านวน 28 ชุด 
รายงานวิจัย จ านวน 84 เล่ม E-magazine จ านวน 24 เล่ม ข่าว
และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน จ านวน 737 ข่าว พ๊อคเก็ต       
บู๊คออนไลน์ จ านวน 18 เล่ม Facebook เครือข่ายนักวิจัย มี
จ านวนสมาชิก 216 คน Facebook ร้าน Farmer Shop มี
จ านวนสมาชิก 3,748 คน Facebook ผู้ตรวจสอบกิจการ มี
จ านวนสมาชิก 1,490 คน  
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สื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่อ่ืน ๆ 
 

ในรอบปี พ.ศ. 2557 สถาบันฯได้มีการด าเนินการจัดท าเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่เป็นคลังความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ รายงานวิจัย บทความวิจัย สิ่งพิมพ์ พ็อคเก็ตบุ๊ค สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และการเผยแพร่ผ่าน รายการทีวี 
หนังสือพิมพ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 52 รายการ ดังนี้ 
 
 

  
1. รายงานความก้าวหน้า 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้า 
ที่เป็นธรรม ระยะที ่7” 

2. รายงานความก้าวหน้า 
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ

การแข่งขัน 

  

  
3.รายงานความกา้วหนา้ 

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันผ่านกลไกหนว่ยงานรัฐ” 

4.รายงานความกา้วหนา้ 
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ

แข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร” 
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5.รายงานความกา้วหนา้ 

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา” 

6.รายงานความกา้วหนา้ 
โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพิ่มขา้วหอมมะลิอินทรีย์ 

ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” 

  

  
7.รายงานความกา้วหนา้ 

โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพิ่มผกัอินทรีย ์
ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” 

8.รายงานความกา้วหนา้โครงการวจิัย 
”การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกจิสินค้าชุมชนสู่สากล” 

  

  
9.รายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3 
10.รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “การพัฒนาและด าเนินการ 

ตัวแบบ Farmer Shop” ระยะที่ 2 
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11.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพือ่เพิ่มสมรรถนะการ

ท าการเกษตรเชิงธุรกิจมิติใหมแ่ห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
12.รายงานประจ าป ี2556 

  

  
13. คู่มือการจัดการโซ่อปุทานในธุรกจิสหกรณ์ 14. คู่มือ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏบิัติ 

  

  
15. คู่มือ การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ 16. คู่มือ การจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 
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17. คู่มือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์การเกษตร 18. คู่มือ การวจิัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสว่นร่วม 

  

  
19.คู่มือการจัดการสหกรณ์ออมทรพัย์ 20. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

หลักสูตร “การตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ” 
  

  
21. พ็อคเก็ตบุ๊ค ต ำรำพชิัยยุทธ์ ฉบับคนท ำนำ 22. พ็อคเก็ตบุค๊ หัวไร่ปลำยนำ จำกวิชำชีวติ สู่หลกัวิชำชีพที่ย่ังยืน 
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23. หนังสือกำร์ตูน โรงเรียนชำวนำมืออำชีพ 1 24. หนังสือกำร์ตูน โรงเรียนชำวนำมอือำชีพ 2 

  

  
25.เว็บไซต์สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ 26. ท ำเนียบ โครงกำรอบรมผู้ตรวจสอบกิจกำรฯ หลักสูตร “กำร

ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์อย่ำงผู้ช ำนำญกำร” รุ่นที่ 14 

  

  
27. ท ำเนียบ โครงกำรอบรมผู้ตรวจสอบกิจกำรฯ หลกัสูตร “กำร

ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์อย่ำงผู้ช ำนำญกำร” รุ่นที่ 15 

28.โบชัวร์ประกำศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่ำ 

แห่งปี 2557 
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29. โบชัวร์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์ 30. โบชัวร์ชำวนำมืออำชีพ 

  

  
31.โบชัวร์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปีที่ 10 32. ซีดีท าเนียบโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ หลกัสูตร 

“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรพัย์อยา่งผู้ช านาญการ” รุ่นที ่14 

  

  
33. ซีดีท ำเนียบโครงกำรอบรมผู้ตรวจสอบกิจกำรฯ หลักสูตร “กำร

ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์อย่ำงผู้ช ำนำญกำร” รุ่นที่ 15 

34. วีดีทัศน์ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า  
แห่งปี 2557 
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35. ซีดีหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง 36. ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม 
  

  
37. ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ 38. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 

  

  
39. ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 40. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

  

  
41. ศูนย์เรียนรู้สารสนเทศสหกรณ์ 42. เผยแพร่ผ่านสื่อทีวีเวทีสาธารณะทางรอดชาวนาไทย  

Thai PBS  16/3/57 
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43. เผยแพร่ผ่านสื่อทีวีเวทีสาธารณะ คนคลองโยง ชาวนาปฏิรูป  

Thai PBS  19/4/57 
44. เผยแพร่ผ่านสื่อทีว ีวาระประเทศไทย Thai PBS 

  

 
 

45. เผยแพร่ผ่านสื่อทีวีไอเดีย ได'้จัย ปี 2_ตอน_Farmer Shop  
ร้านค้าเกษตรเชิงคุณค่า 2 พ.ค. 57 

46. เผยแพร่ผ่ำนสื่อทีวี กขคง ข้อนีไ้มม่ีค ำตอบ : ประตูบำนใหม่  

Thai PBS 28 มิ.ย. 57 

 

  
47. เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที ่28 พฤษภาคม 2557 

ทางออกประเทศไทยการน าคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหา 
ความเหลือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม  

48. เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์มติชน  
การน าคุณค่าสหกรณ์แก้ปญัหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม 

แก่สังคม ตอนสามพรานโมเดล  
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49. เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ ์CoopNews ฉบับวันที่ 16 ก.พ. 2557 

ม.เกษตรร่วมพัฒนาสมรรถนะผู้น าสหกรณ์ 
 

50. เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ขา่วสด ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2557 
ม.เกษตรร่วมพัฒนาสมรรถนะผู้น าสหกรณ์ 

 

 

 
51. สหกรณ์ 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบบัวันที ่21 กุมภาพันธ ์2557 

52. สสท.ลงนาม MOU ม.เกษตรฯ พัฒนาสมรรถนะผู้น าสหกรณ์ 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 
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ตารางกิจกรรม สถาบันในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการด าเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 154 กิจกรรม มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 6,553 คน 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

1 

2 
ตุลาคม 
2556 

การประชุมน าเสนอร่างรายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์      
ชุดโครงการวิจยัการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม 

31 

ณ ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

2 
3 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมถ่ายโอนความรู้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 6 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

3 
8 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
8 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

4 
10 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมถ่ายโอนความรู้สู่การยกระดับสมรรถนะ
เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. เพื่อส่งเสริมธุรกิจฐานสังคมเข้มแข็ง 4 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

5 
11 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจ าเดือน 
ครั้งท่ี 8/2556 8 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

6 
14 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมหารือแนวทางการจัดรูปแบบร้าน Farmer 
shop ในการจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 3 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

7 
14 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมความร่วมมือการจัดบู๊ท Farmer shop ใน 
ร้านหงษ์ทองเฮลท์สเตชั่น 2 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 204  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

8 
14 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมร่วมกับบริษัท ดับบิวเอสเอ็น เทคโนโลยี 
จ ากัด สนใจน าผลลัพธ์งานวิจัยโครงการร้าน Farmer 
shop ไปขยายผล 

5 
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

9 
17 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมหารือร่วมกับ นายประสิทธ์ิ บุญเฉย 
นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย 3 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 204  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

10 
18 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ 
 
 

4 
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

11 
22-28  
ตุลาคม 
2556 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ 4th CIRIEC International 
Research Conference on Social Economy : 
ภายใต้หัวข้อ Social Economy on the move...at 
the crossroads of structural change and 
regulation 

200 

ประเทศเบลเยียม 

12 
25 

ตุลาคม 
2556 

คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบท หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

12 
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

13 
31 

ตุลาคม 
2556 

เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมการ
เสวนาในหัวข้อการเช่ือมโซ่อปุทานการค้ารองรับการ
พัฒนาโลจิสติกส์ในอาเซียน 

200 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนยร์าชการเฉลมิพระ
เกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ 

14 
31 

ตุลาคม 
2556 

การประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ยางพารา สหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด 15 

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด จ.
ตรัง 

15 
12 

พฤศจิกายน 
2556 

การประชุมขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สหกรณ์บริการสื่อ
สาธารณะ จ ากัด 11 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

16 
16 

พฤศจิกายน 
2556 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ร่วมงานเลี้ยงสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

90 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  
โรงแรมรามาการ์เด้น 

17 
17 

พฤศจิกายน 
2556 

การประชุมจัดตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจ 
8 

โรงแรมสามพราน ริเวอรไ์ซด์  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

18 
19 

พฤศจิกายน 
2556 

การประชุมหารือส าหรับแนวทางการน าแนวคิด Farmer 
shop ไปใช้ในธุรกิจที่ให้ความสนใจ 3 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 
2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

19 
18-19 

พฤศจิกายน 
2556 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการข้าว
คุณธรรม : Moral rice ในงาน International 
Conference The 4th Education for Rural 
Transformation (ERT) International Symposium 
2013 on“Research-Based Evidence of Good 
Practice 

150 

คณะศึกษาศาสตร์ มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

20 

23 
พฤศจิกายน 

2556 

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อ านวยการกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  (สกว.) และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ลงพื้นที่
ติดตามงานวิจัยศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม 

5 

ณ ศูนย์เรียนรูม้ีชีวิตข้าวคุณธรรม บ้าน
โนนค้อทุ่ง จ.อ านาจเจรญิ 

21 
27 

พฤศจิกายน 
2556 

การประชุมขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สหกรณ์บริการสื่อ
สาธารณะ จ ากัด 8 

ณ ห้องประชุมทางเชื่อม อาคาร A
สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส  

22 
28 

พฤศจิกายน 
2556 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจ าเดือน
ครั้งท่ี 9/2556 8 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

23 
2-3 

ธันวาคม 
2556 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม Meeting Invitation 
for Regional Learning Event on Food Security 

8 
โรงแรม Summit Parkview กรุงย่างกุ้ง 

24 

3 
ธันวาคม 
2556 

เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

50 

คณะเศรษฐศาสตร ์

25 

4 
ธันวาคม 
2556 

เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เข้าร่วมในพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของ
แผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

800 

ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 
ปี มก. 

26 
9 

ธันวาคม 
2556 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อการเรียนการสอน
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 

12 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

27 
13 

ธันวาคม 
2556 

การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ประจ าปี 2556 11 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

28 
18 

ธันวาคม 
2556 

การประชุมหารือร่วมกับคุณสุณี  สุวรร ณนภาศรี 
กรรมการบริหาร บริษัท WSN Technology Co.,LTD 
และทีมงาน 

5 
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

29 

18 
ธันวาคม 
2556 

การประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าสหกรณ์สู่การ
ยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

3 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

30 
19 

ธันวาคม 
2556 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชน
และสังคม สกว. 

35 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ 

31 
20 

ธันวาคม 
2556 

ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อ านวยการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบ
กระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่แด่ผู้อ านวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 
2557 

3 

ห้อง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

32 
24 

ธันวาคม 
2556 

คุณกังวาน เนียมสุวรรณ รองผู้อ านวยการฝ่ายสินเช่ือ
สถาบัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เนื่องใน
เทศกาลปีใหม่ 2557 

3 

ห้อง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

33 
27 

ธันวาคม 
2556 

งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 2557 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 9 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

34 
3 

มกราคม 
2557 

คุณมนัส เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบกระเช้าของขวัญแด่
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เนื่องใน
เทศกาลปีใหม่ 2557 

3 
ห้อง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

35 
7 

มกราคม 
2557 

ตัวแทน เคยูโอมส์ เข้าเยี่ยมคาระพร้อมมอบกระเช้า
ของขวัญแด่ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เนื่องในเทศการปีใหม่ 2557 

3 
ห้อง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

36 
7 

มกราคม 
2557 

การประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
9 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

37 
9-10 

มกราคม 
2557 

การประชุมท าแผนยุทธศาสตร์หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 9 

ตึกอ านวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย 

38 
14 

มกราคม 
2557 

การประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : 
จัดท าภารงาน 8 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

39 

17 
มกราคม 
2557 

การประชุมวางกรอบการจัดการเรียนการสอนใน
โครงการนักบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม 13 

ศูนย์การเรียนรูเ้พื่อการปฎริูปท่ีดิน อ. 
บางไทร พระนครศรีอยุธยา 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

40 
24 

มกราคม 
2557 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งท่ี 1/2557 
6 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

41 
28 

มกราคม 
2557 

การประชุมหารือโครงการนักบริหารจัดการธุรกิจฐาน
สังคม ภายใต้หลักสูตรผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ 5 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

42 
31 

มกราคม 
2557 

การประชุมนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและวาง
แผนการด าเนินการวิจัย 

17 
ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

43 

3 
กุมภาพันธ์ 

2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ท าบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ 

50 

อาคารปฏิบตัิการ 
คณะเศรษฐศาสตร ์

44 
7 

กุมภาพันธ์ 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ร่วมบันทึกรายการลานความคิดทางออก
ประเทศไทย 

20 
สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส ถนนวภิาวดี 
กทม. 

45 
8 

กุมภาพันธ์ 
2557 

การประชุมโครงการปฐมนิ เทศเกษตรกรรุ่นใหม่ 
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม รุ่น
ที่ 1 

23 
ศูนย์การเรียนรูเ้พื่อการปฎริูปที่ดิน อ.
บางไทร พระนครศรีอยุธยา 

46 
11 

กุมภาพันธ์ 
2557 

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ น าสหกรณ์สู่ ก ารยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์  ร่วมกับ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

35 

ห้องประชุม 9 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี มก. 

47 
11 

กุมภาพันธ์ 
2557 

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อ
พัฒนาการเกษตรและชนบท จ าเนียร สาระนาค (สจส.) 
และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการจัดสัมมนาผู้น า
เกษตรกรที่ยึดหลักธรรมมาภิบาลมาบริหารองค์กร 

3 

ห้อง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

48 

13 
กุมภาพันธ์ 

2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ได้ให้สัมภาษณ์ รายการ วาระประเทศไทย 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สกู๊ปข่าวเรื่อง ปฎิรูปวงจร
ข้าว 

2 

ห้อง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

49 

17 
กุมภาพันธ์ 

2557 

การประชุมหารือโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก  
สถาบันเกษตรกร 

3 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

50 
17 

กุมภาพันธ์ 
2557 

การประชุมหารือโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 2 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

51 
18 

กุมภาพันธ์ 
2557 

การประชุมน าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ 
วิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

13 
ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

52 

19 
กุมภาพันธ์ 

2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ บรรยายในการสัมมนาผู้น าเกษตรกรที่ยึด
หลักธรรมมาภิบาลมาบริหารองค์กร โดยได้บรรยายใน
หัวข้อ เวทีแบ่งปันความรู้ ก้าวสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ 

40 

ณ อาคารเค.ยู.โฮม มก. 

53 
20 

กุมภาพันธ์ 
2557 

การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด 7 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

54 
21 

กุมภาพันธ์ 
2557 

การประชุมร่วมกับ บริษัท WSN Technology 
Co.,LTD 7 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

55 
25 

กุมภาพันธ์ 
2557 

การประชุมวางกรอบการจัดการเรียนการสอนใน
โครงการนักบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม 2 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

56 

27 
กุมภาพันธ์ 

2557 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบการด า เนิน
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าสหกรณ์สู่การยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศ 

6 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

57 

28 
กุมภาพันธ์ 

2557 

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ระยะที่ 1 
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบธุรกิจเช่ือมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัด       
ศรีสะเกษ 

22 

ห้องประชุมบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง 
จ ากัด จ. ศรสีะเกษ 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

58 

1 
มีนาคม 
2257 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์  พร้อมนักวิจัยลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโครงการการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 

50 

ส านักงานกลุ่มธรุกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง 
ต าบลโพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจรญิ 

59 
4 

มีนาคม 
2257 

หารือร่วมกับคุณวิชัย  
เข็มทองค า ท่ีสนใจแนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 3 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

60 
5 

มีนาคม 
2257 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งท่ี 2/2557 
9 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

61 
7 

มีนาคม 
2557 

การประชุมหารือร่วมกับนักวิจัยโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรราย
ย่อยในการขับเคลื่อนโครงการ 

9 
ห้องการ์เด้นวิว โรงแรมสามพราน ริ
เวอร์ไซด ์

62 

7-8 
มีนาคม 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณ์บริการสื่อ
สาธารณะ จ ากัด ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์บริการฯ 

8 

ห้องการ์เด้นวิว โรงแรมสามพราน ริ
เวอร์ไซด ์

63 
10 

มีนาคม 
2557 

การประชุมหารือการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้น าสหกรณ์สู่การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 

3 
ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

64 

11 
มีนาคม 
2558 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ประชุมหารือโครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ การแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร 

5 

ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

65 

13 
มีนาคม 
2558 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ได้ เข้าร่ วมเป็นเกียรติ ในพิธี เปิดการ
ประชุมสัมมนาในวาระครบรอบ 62 ปี กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ บัญชีมี
คุณภาพ สหกรณ์มั่นคง ชุมขนเข้มแข็ง 

890 

โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค เขตป้อม
ปราบศรตัรูพ่าย 

66 
19-21 
มีนาคม 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 
IAU 2014 International Conference : ภายใต้
หัวข้อ"Blending Higher Education and traditional 
Knowledge for Sustainable Development " 

120 

ณ เมืองอีกีโตส ประเทศสาธารณรฐัเปร ู
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

67 

1 
เมษายน 
2557 

ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สกว. ศึกษาดูงาน
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจและเครือข่ายเกษตรกร
ภายใต้เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

30 

โรงแรมสามพราน ริเวอรไ์ซด์  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

68 
2 

เมษายน 
2557 

การสัมมนาเชิงวิชาการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่
ยั่งยนื 

25 
ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

69 
3 

เมษายน 
2557 

การประชุมหารือหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง” CPD Executive Officers 3 

ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 204 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

70 
4 

เมษายน 
2557 

การประชุมหารือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) และการเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ผลผลิตหลักของ
สหกรณ์ 

4 
ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 204 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

71 
4 

เมษายน 
2557 

การประชุมหารือโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ การแข่งขันผ่านกลไก
สถาบันเกษตรกร 

4 
ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

72 
4 

เมษายน 
2557 

รายการไอเดีย ได้จัย ปี 2 ถ่ายท ารายการตอน Farmer 
Shop ร้านค้าเกษตรเชิงคุณค่า ราคาเป็นธรรม 15 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

73 
8 

เมษายน 
2557 

การประชุมโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าว
อินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 3 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

74 
9 

เมษายน 
2557 

การประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : 
เตรียมประกันคุณภาพภายใน 8 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

75 
9 

เมษายน 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่ ร่ วมกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์คณะเศรษฐศาสตร์ 

50 
อาคารปฏิบตัิการคณะเศรษฐศาสตร ์

76 
10 

เมษายน 
2557 

การประชุมหารือหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง” CPD Executive Officers 3 

ห้อง 204 ช้ัน 2  อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

77 
11 

เมษายน 
2557 

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายถอดองค์ความรู้
การตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน โดย 
คุณณัฐธิภา เค็งสม เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ  

4 
ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

78 
11 

เมษายน 
2557 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีวันปีใหม่ไทย 13 

ห้อง 204 ช้ัน 2  อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

79 
21 

เมษายน 
2557 

การประชุมหารือร่วมกับ รอ.นพ. สรพิชญ์ สุบุญ หรือ
หมอก้องซึ่งสนใจในโครงการร้านค้าปลีก Farmer shop 
ไปขยายผล 

21 
ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

80 

25-26 
เมษายน 
2557 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดองค์ความรู้จาก
การศึกษาดูงานตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ประเทศญี่ปุ่น 

60 

ห้องราชสีห์ อาคารสัมมนาคาร สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ ากัด 

81 
27 

เมษายน 
2557 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนายก
มูลค่าเพิ่มในอาชีพเกษตรกรรม แก่ผู้เข้ารับการอบรม
หลั กสู ต รการพัฒนาผู้ น าการ เปลี่ ยนแปลงภาค
เกษตรกรรม รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนา
เกษตกรรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามความร่วมมือในโครงการ
ถ่ายโอนความรู้ ในการยกระดับความสามารถของ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers ; 
Smart Officers) 

20 

ศูนย์ศักยภาพข้าวในเขตปฎิรูปท่ีดนิ อ.
ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

82 
29 

เมษายน 
2557 

การประชุมแนวทางการน าร้าน Farmer shop ไปใช้
ประโยชน์ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 3 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

83 

29 
เมษายน 
2557 

การประชุมหารือการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้น าสหกรณ์สู่การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ร่วมกับคุณประทิน 
บุญตุ้ย  นักวิชาการฝึกอบรมสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

2 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

84 

30 
เมษายน 
2557 

การประชุมน าเสนอการพัฒนาชุดโครงการวิจัยภายใต้
ภารกิจของสถาบันฯ ร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์
สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้บริหาร สกว. 

7 

ห้องประชุม 1 ช้ัน 14 อาคารเอสเอ็ม
ทาวเวอร์ 

85 
30 

เมษายน 
2557 

การประชุมหารือโครงการวิจัยการพัฒนานโยบาย
ส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด 12 

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถนนวิภาวดี 
กทม. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

86 
2 

พฤษภาคม 
2557 

การประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
6 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

87 
6 

พฤษภาคม 
2557 

การเสวนา การเรียนรู้ของชาวนาสู่การยกระดับ
สมรรถนะเป็นชาวนามืออาชีพ : คิดเก่ง ท าเป็น  เห็น
อนาคต 

80 
ห้อง Sapphire 103 อาคารอิมแพค
ฟอรั่ม เมืองทองธาน ี

88 

7-8 
พฤษภาคม 

2557 

การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้น าสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการเพิ่มมูลค่าห่วง
โซ่ผลผลิตหลักของสหกรณ์ 

30 

โรงแรมแมนฮตัตั้น อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธาน ี

89 

12-20 
พฤษภาคม 

2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการสถาบันฯได้
เดินทางไปศึกษาดูงาน Expocoop 2014 ณ ประเทศ
บราซิล 

250 

เมือง คิวริติบา ประเทศบราซิล 

90 
21 

พฤษภาคม 
2557 

การประชุมเจ้าหน้าที่ความก้าวหน้าตรวจประกัน
คุณภาพภายใน 5 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวจิัยและพัฒนา มก. 

91 
23 

พฤษภาคม 
2557 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 15 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

92 
27 

พฤษภาคม 
2557 

การประชุมหารือร่วมกับผู้สนใจน าร้าน farmer shop 
ไปขยายผล 5 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

93 
27 

พฤษภาคม 
2557 

การประชุมหารือแนวทางการจัดศูนย์กลางกระจาย
สินค้าสหกรณ์ร่วมกับนักวิชาการสหกรณ์จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

6 
ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

94 
29 

พฤษภาคม 
2557 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งท่ี 3/2557 
9 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

95 

30 
พฤษภาคม 

2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ประชุมหารือโครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ การแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร 

3 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 



 

 
 

 
59 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

96 
1 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมขับเคลื่อนการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้สถาบันการศึกษา 

3 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ปทุมธาน ี

97 
2 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 
9 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

98 
5-6 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อมศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ : Cooperative Distribution Center : 
CDC ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

50 
ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

99 
5 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมวางแผนการเปิดร้าน Farmer shop ร่วมกับ 
รอ.นพ. สรพิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้อง และทีมงาน 5 

ห้อง 204 ช้ัน 2  อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

100 
6 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมหารือการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การยกระดับสมรรถนะเกษตรกร 3 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ปทุมธาน ี

101 
9 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ 

4 
ห้อง 204 ช้ัน 2  อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

92 
9 

มิถุนายน 
2557 

หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ และผู้แทนศูนย์บัณฑิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ และ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ประธาน 
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แก่ รศ.จุฑาทิพย์ 
ภัทราวาท ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันฯอีกหนึ่ง
วาระ 

6 

คณะเศรษฐศาสตร ์มก. 

103 
9 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมวาระพิเศษ เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 8 

ห้อง 204 ช้ัน 2  อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

104 

10 
มิถุนายน 
2557 

ตัวแทนโครงการ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาค
พิเศษ) Bachelor of Science in Cooperatives 
Economics (Special Program) มอบกระเช้าดอกไม้
แสดงคว ามยิ นดี  รศ . จุ ฑ าทิพย์  ด า ร งต า แหน่ ง
ผู้อ านวยการสถาบันฯอีกหนึ่งวาระ 

4 

คณะเศรษฐศาสตร ์มก. 

105 
12-14 

มิถุนายน 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ได้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนา
คณาจารย์ ประจ าปี 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ 

60 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

106 
17 

มิถุนายน 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยทีมงานสถาบันฯและนักวิจัย
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ได้รับมอบรางวัลโล่ประกาศ
เกียรติคุณผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง รางวัล
ระดับ SILVER จาก รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย โดยมี ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และ ดร.ณรงค์ กู้ เจริญ
ประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี 

250 

ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานสุรณ์ 
คณะเกษตร มก. 

107 

18 
มิถุนายน 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ เข้าพบอ านวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ เพื่อขอค าแนะน าการประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ภายใต้โครงการของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

4 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

108 

18 
มิถุนายน 
2557 

รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล อาจารย์คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.
ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ ได้เข้าพบ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สนใจงานวิจัย
โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา 

3 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

109 
18 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมหารือโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผัก
อินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 6 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

110 
20 

มิถุนายน 
2557 

ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น ส ห ก ร ณ์ ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ 
Mr.Balasabramanian (  Balu) G.lyer : ผู้อ านวยการ
ส านักงานองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ 
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค และ Mr.Suzuki Hideya : 
General Manager of  IDACA และ Mr.Abe Yukio : 
Manager training department  of  IDACA 

11 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

111 

20 
มิถุนายน 
2557 

คุณเอกลักษณ์ ยิ้มวิไล นักศึกษาปริญญาเอก สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ รศ.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ เพื่อไปเป็นข้อมูลในการประกอบการท าวิจัย 

2 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

112 

24 
มิถุนายน 
2557 

การประชุมหารือการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ภายใต้สถาบันการศึกษา 

10 

ห้องประชุม วิทยาลัยการแพทย์แผน 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

113 
25 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร 

9 
ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนี่ย
นแห่งประเทศไทย 

114 
26 

มิถุนายน 
2557 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งท่ี 4/2557 
9 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

115 

27 
มิถุนายน 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์และทีมวิจัยได้น าเสนอร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการวิจัย“การพัฒนานโยบายส่งเสริม
สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.” 

13 

ห้องประชุมบอร์ด  องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย 

116 
29 

มิถุนายน 
2557 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง (CPD Executive Officers) 

49 
โรงแรม ที.เค. พาเลท แจ้งวัฒนะ กทม. 

117 

1 
กรกฎาคม 

2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่ถาบันฯได ้เข้าร่วมรับ
ฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สกว. กับ มก. ความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทย" 

100 

ห้องประชุมก าพล อดลุวิทย์ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. 

118 
1 

กรกฎาคม 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ประชุมหารือร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด
และสื่อสารการตลาด บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

3 
ร้านหงษ์ทอง เฮลสเตช่ัน สาขาเมกะบาง
นา 

119 
1 

กรกฎาคม 
2557 

การประชุมหารือขับเคลื่อนการด าเนินโครงการเพื่อ
พัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันภายใต้สถาบันการศึกษา ร่วมกับนักวิจัย 

3 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ปทุมธานี เมืองเอก 

120 
4 

กรกฎาคม 
2557 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้
บรรยายในหัวข้อ "พลังภาครัฐกับการพัฒนาที่สมดุลใน
บริบทโลกใหม่" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นัก
บริหารการสหกรณ์ระดับสูง (CPD Executive Off 
icers 

54 

โรงแรม ที.เค. พาเลท แจ้งวัฒนะ กทม. 

121 
4 

กรกฎาคม 
2557 

การประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 ครั้งท่ี 1 6 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

122 

10-12 
กรกฎาคม 

2557 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง (CPD Executive Officers)ศึกษาดูงาน 
สอ.กฟผ. สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด และกลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพราน 

55 

สอ.กฟผ. สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด 
และกลุม่ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

123 
15 

กรกฎาคม 
2557 

การประชุมนักวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐ 

2 
ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

124 
16-17 

กรกฎาคม 
2557 

การอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 17 

ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

125 
17 

กรกฎาคม 
2557 

การประชุมนักวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐ 

3 
ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

126 
18 

กรกฎาคม 
2557 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งท่ี 5/2557 
10 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

127 
18 

กรกฎาคม 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ประชุมร่วมกับ ดร.พิชญ์ นิดเสมอ 3 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 204 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

128 
21 

กรกฎาคม 
2557 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนธุรกิจร้าน Farmer 
shop  กับทีมงานหุ้นส่วนร้าน Farmer shop 5 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

129 
21 

กรกฎาคม 
2557 

การประชุมขับเคลื่อนสารสนเทศสหกรณ์ 
7 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 204 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

130 

21-26 
กรกฎาคม 

2557 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ แห่ งประ เทศไทยจัด โครงการพัฒนาและ
ด าเนินการให้การศึกษาอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นท่ี 15 

17 

พันธุมดิษยมณฑล ช้ัน 2  อาคารเค.ยู.
โฮม มก. 

131 

29 
กรกฎาคม 

2557 

การประ ชุมน า เ สนอรายงานความก้ า วหน้ า ชุด
โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7 

24 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

132 
30 

กรกฎาคม 
2557 

การประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าประจ าปีประจ าปี 2557  ครั้งท่ี 2 5 

ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

133 
4 

สิงหาคม 
2557 

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตาม
ศูนย์เรียนรู้ มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ ของ
กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

15 
องค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ต.หนอง
แซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

134 
4 

สิงหาคม 
2557 

สัมมนาการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
100 

ห้องจุปิเตอร์ 13 อาคารชาแลนเจอร์ อิม
แพ็ค เมืองทองธานี 

135 
6 

สิงหาคม 
2557 

พิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการ
สหกรณ์ระดับสูง" (CPD  Executive Officers) 58 

โรงแรม ที.เค. พาเลท แจ้งวัฒนะ กทม. 

136 
6 

สิงหาคม 
2557 

รอ.นพ. สรพิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้อง ได้เข้าพบผู้บริหาร
คณะเศรษฐศาสตร์เพื่อหารือแนวทางการน าผลงานวิจัย
ร้าน Farmer shop 

5 
อาคารปฏิบตัิการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มก. 

137 
7 

สิงหาคม 
2557 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รว่มถวายพระพรสมเดจ็พระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี 

50 
ณ ศาลาประชาสัมพันธ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มก. 

138 
18 

สิงหาคม 
2557 

ร้าน farmer shop ได้เปิดให้บริการจ าหน่ายสินค้าเป็น
วันแรกโดยการขยายผลน า ไปใ ช้ประโยชน์ โด ย
ผู้ประกอบการแฟร์เทรดเดอร์ (Fair-trader) น าโดย รอ.
นพ. สรพิชญ์ สุบุญ หรือหมอก้อง และทีมงาน 

80 

ร้าน Farmer shop อาคารปฏิบัตกิาร 
คณะเศรษฐศาสตร ์มก. 

139 

19-22 
สิงหาคม 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์พร้อมด้วยผูท้รงคุณวุฒิได้เดินทางไปเข้าร่วม
การประชุม ICA-AP C2C Seminar on "Cooperative 
to Cooperative" ณ ประเทศมาเลเซีย 

30 

Aloft Kuala Lumpur Sentral Hotel 
ประเทศมาเลเซีย 

140 

24 
สิงหาคม 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ 

200 

ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม ช้ัน 3 
โรงแรมรอยัลริเวอร ์ถ.จรัญสนิทวงศ์  

141 
25 

สิงหาคม 
2557 

การประชุมจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นส าหรับเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดเสวนา“แนวทางการบริหารงาน  
ช.ส.ค. 

30 
ห้องประชุม 606 ช้ัน 6 อาคารวิจยัและ
พัฒนา มก. 

142 
25 

สิงหาคม 
2557 

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

143 

26 
สิงหาคม 
2557 

การประชุมคณะกรรมสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า แห่งปี 2557 6 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

144 
27 

สิงหาคม 
2557 

การประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐร่วมกับคุณวินัย เมฆด า 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และยุว
เกษตรกร ส.ป.ก. /หัวหน้าโครงการวิจัยฯ 

2 

ห้อง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

145 
27 

สิงหาคม 
2557 

การประชุมการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันภายใต้
สถาบันการศึกษา   3 

ห้อง 204 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

146 
29 

สิงหาคม 
2557 

กลุ่ มธุ รกิ จ เ ชิ งคุณค่ าสามพรานได้ เ ข้ า รั บรางวั ล
ผลงานวิจัยเด่นประเภทกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาจาก 
สกว. 

300 
ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตลั ถ.เพลินจติ  

147 
4 

กันยายน 
2557 

การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งท่ี 6/2557 
9 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

148 
5 

กันยายน 
2557 

การประชุมคณะกรรมสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า แห่งปี 2557 5 

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

149 

6 
กันยายน 
2557 

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2557 

9 

อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

150 

8 
กันยายน 
2557 

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ“Fostering Core 
Leaders in Agricultural Cooperatives” ศึกษาดูงาน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

18 

ห้อง 5628 ช้ัน 6  อาคารปฏิบัติการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

151 
9 

กันยายน 
2557 

การประชุมหารือการขับเคลื่อนการให้บริการจ าหน่าย
สินค้าของร้าน Farmer shop ณ อาคารปฏิบัติการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

8 
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

152 
12-13 

กันยายน 
2557 

การประชุมถ่ายทอดความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนความรู้และสรุปผลการจัดตั้ ง Farmer 
market 

95 
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม 

153 
17 

กันยายน 
2557 

งานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 550 

ห้องสุธรรม อารีกุล ช้ัน 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

154 

19 
กันยายน 
2557 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ได้รับเชิญเสวนาในการประชุมวิชาการ
ประเพณี 4 สถาบัน ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล–
กองทัพเรือ ครั้งที่ 17 และร่วมจัดบู๊ทแสดงงานวิจัย
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 

300 

หอประชุมศรบีูรพา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

155 
22-27 

กันยายน 
2557 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
การส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart 
Officers ) 

22 

อาคารวิจัยและพัฒนา-ศูนย์เรียนรูข้้าว
คุณธรรม จ.ยโสธร-บริษัท บางซื่อโรงสี
ไฟเจียเม้ง จ ากัด สาขาศรสีะเกษ 
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