รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
(2 มีนาคม 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)

โดย
สายสุดา ศรีอุไร และคณะ
กุมภาพันธ์ 2560

คณะผูว้ ิจัย
1. ที่ปรึกษาโครงการ
(1) รศ.ดร.วิโรจ
(2) ดร.จงรัก
(3) ดร.สีลาภรณ์
(4) รศ.ดร.ปัทมาวดี
(5) คุณเอ็นนู
(6) รศ.ดร.พีรเดช
(7) รศ.ดร.สาโรช
(8) รศ.จุฑาทิพย์
(9) ผศ.ดร.นุชนาถ
(10) รศ.สมพร
(11) อาจารย์เชิญ
(12) น.พ.สมเกียรติ
(13) อาจารย์วรเทพ
(14) คุณลดาวัลย์
(15) คุณสุรจิตต์
(16) คุณบริสุทธิ์
(17) คุณวิณะโรจน์
(18) พลโท ดร.วีระ
(19) คุณสุภาพ
(20) คุณสหพล
(21) คุณสุเมธ

อิ่มพิทักษ์
วัชรินทร์รัตน์
บัวสาย
โพชนุกูล
ซื่อสุวรรณ
ทองอาไพ
อังสุมาลิน
ภัทราวาท
มั่งคั่ง
อิศวิลานนท์
บารุงวงศ์
ธาตรีธร
ไวทยาวิโรจน์
คาภา
แก้วชิงดวง
เปรมประพันธ์
ทรัพย์ส่งสุข
วงศ์สรรค์
จันทร์ภิรมย์
สังข์เมฆ
ศรีจรรยา

2. หัวหน้าโครงการ
นางสาวสายสุดา

ศรีอุไร

นักวิจัยประจาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

3. นักวิจัย
(1) นายพรพงษ์
(2) นางสาวซัลวาณี

แสงนาค
สาเมาะ

เว็บมาสเตอร์ประจาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์

คำนำ
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่ ง ขัน มีวัต ถุประสงค์ส าคัญ เพื่อสร้างระบบคลัง ความรู้ จ ากการวิจั ยและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม สหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม การพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเป็นกลไกในการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยและสารสนเทศ
ที่เกี่ย วข้อ งให้ ส ามารถเข้าถึ ง กลุ่ มเป้า หมายอย่ างต่ อเนื่อ ง รวมทั้ ง การจั ด ท าและเผยแพร่
วารสารฅนสหกรณ์ใ นการทาหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาสัง คมข้อมูล ข่าวสารในระหว่าง
ประชาคมวิจัย สมาชิก และผู้สนใจ
เนือ้ หาสาระประกอบด้วย ผลการดาเนินการสร้างคลังความรู้เพื่อการเผยแพร่ชุด
ความรู้จากการวิจัย บทความ และผลลัพธ์งานวิจัยในเครือข่าย Social Network การจัดทาและ
เผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ การจั ด ทาบทความ สาระการเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ สื่อ/
สิ่งพิมพ์ รายงานสถานการณ์การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต และรายงานผลการสารวจ
ความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บไซต์ และวารสารฅนสหกรณ์
ใคร่ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล เจ้าหน้าที่ สกว.ฝ่าย 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิจัยทุกท่าน และเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ทาให้งานสาเร็จลงภายในเวลาที่
กาหนด หากมีข้อแนะนาประการใด คณะผู้จัดทายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณ

สายสุดา ศรีอุไร
หัวหน้าโครงการ
กุมภาพันธ์ 2560

สารบัญ
คณะผู้วิจัย
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กระบวนการดาเนินการ
แผนการวิจัย
ผลผลิตและผลลัพธ์การวิจัย

1
1
1
1
2
3
3

บทที่ 2 ผลการดาเนินการเว็บไซต์
บทนา
บทวิเคราะห์การพัฒนาเว็บไซต์
บทวิเคราะห์การเข้าชมบทความ
ผลการสารวจความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลบนเว็บไซต์

5
5
18
22
24

บทที่ 3 ผลการดาเนินการวารสารฅนสหกรณ์
การจัดพิมพ์วารสารฅนสหกรณ์
ทาเนียบรายชื่อบทความที่เผยแพร่ในวารสารฅนสหกรณ์จาแนกตามคอลัมน์
โครงการรณรงค์สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
เครือข่ายพันธมิตรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
แบบประเมินความคิดเห็นต่อวารสาร “ฅนสหกรณ์”

26
26
27
31
37
40

บทที่ 4 ผลการดาเนินการจัดทาสื่อ/สิ่งพิมพ์และการติดตามศูนย์เรียนรู้มีชีวติ
การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
การติดตามศูนย์เรียนรู้มีชีวิต

45
54

(a)

สารบัญ (ต่อ)
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป
ข้อเสนอแนะ

57
57
58

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1: รายงานการประชุมคณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
ภาคผนวกที่ 2: แบบประเมินเว็บไซต์และวารสารฅนสหกรณ์

1-1
2-1

(b)

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
การดาเนินการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทีมงานส่งเสริมการเรียนรู้ คลังความรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วารสาร และสื่อเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ และสร้างระบบการถ่าย
โอนความรู้จากการวิจัย และข้อมูล ข่าวสารที่เ กี่ย วข้องมาพัฒนาเป็นคลังความรู้ ระบบเครือข่า ย
อินเตอร์เน็ตและวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงค่านิยม การ
ปรับกระบวนทัศน์ และการเพิ่มพู นความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
โดยคาดหวังที่จะเปิดโอกาสแก่ผู้นาและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสาร และเกิดเป็น
สังคมข้อมูลข่าวสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการดาเนินการได้มุ่งเน้นใน
การพัฒนาคลังข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ งานวิจัย บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูล
ข่าวสารจากสถาบันการศึกษา และหน่วยวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งการทางานเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนงานจัดทาคลังข้อมูล การจัดทาวารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ และเว็บไซต์
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อสร้างระบบคลังความรู้จากการวิจัยและข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับสมรรถนะ
ของประชาชนให้มคี วามพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเป็นกลไกในการ
ถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาคม
วิจัย นักสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และนิสติ นักเรียน ผูส้ นใจอย่างต่อเนื่อง
1.2.3 เพื่อการจัดทาและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ในการทาหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อ
พัฒนาสังคมข้อมูลข่าวสารในระหว่างประชาคมวิจัย สมาชิก และผูส้ นใจ
1.3 ประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะได้รับ
1.3.1 มีคลังความรูส้ นับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับสมรรถนะของ
ประชาชนให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
1.3.2 มีเครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ในรูปแบบของสังคมฐานความรูท้ ี่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลข่าวสารในเรื่อง
สหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง
1

1.4 กระบวนกำรดำเนินกำร
การด าเนินงานโครงการพั ฒ นาระบบสนับ สนุนการเรีย นรู้เ พื่อยกระดับ สมรรถนะการ
แข่งขัน จะเป็นไปตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ (รูปที่ 1.1)
ขั้นตอนที่ 1 : การวางระบบเครือข่ายสารสนเทศ เริ่มจากการสืบค้น การรวบรวมข้อมูล
ร่วมกับภาคีจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานวิจัย นักวิจัย สถาบันวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจฐานสังคม สหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม
ขั้นตอนที่ 2 : การจัดเก็บในคลังข้อมูล ประกอบด้วย การกลั่นกรอง การถอดความเป็น
ภาษาไทย และจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลตามหมวดหมู่สาระการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องสมุด เมนู
รายการในเว็บไซต์ และไฟล์ดิจิตอล ภายใต้การดูแลของทีมงานศูนย์สารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทาสื่อเพื่อการเผยแพร่ผ่านกลไกของบทความออนไลน์ หนังสือ
ออนไลน์ บล็อกเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ และ
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 4 : การสร้างสังคมข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย การรณรงค์สมาชิกวารสาร
การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามกลุ่มผู้สนใจและตามประเด็นสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม และการค้าที่เป็นธรรม
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รูปที่ 1.1 กระบวนการขับเคลื่อนโครงการฯ
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1.5 แผนกำรวิจัย
กิจกรรม

1

การจัดทาวารสาร ปีละ 4 ฉบับ
 การจัดทาเว็บไซด์ เผยแพร่ โดยเว็บมาสเตอร์
 การจัดบริการห้องสมุดเรียนรู้และสร้างคลังข้อมูลเผยแพร่
แก่ผู้สนใจ
 *การเผยแพร่นวัตกรรมของศูนย์เรียนรู้มีชว
ี ติ และ
เครือข่ายนักวิจัยในรูปมูลนิธิ/สมาคม
 การจัดทาและเผยแพร่พ็อกเก็ตบุ๊ค ปีละ 1 เล่ม
 การจัดทาและเผยแพร่ส่อ
ื เรียนรู้ปีละ 2 เรื่อง
 ร่วมจัดเวทีเสวนาวิชาการประจาปี 2 ครัง
้ (ปี 58,ปี59)
 การจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ปีละ 4 รายการ
 ประมวลความรู้จากรายงานวิจย
ั พิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 เล่ม
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การจัดเวทีถอดบทเรียนสาหรับแนวทางพัฒนาระบบสนับสนุนฯ

1.6 ผลผลิตและผลลัพธ์กำรวิจัย
1.6.1 ผลลัพธ์/ผลผลิตกำรวิจัยในระยะเวลำ 6 เดือน
1. วารสารฅนสหกรณ์ 2 ฉบับ
2. รายงานผลการติดตามสถานการณ์ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 แห่ง ในด้านการบริการ
วิชาการ
3. บทความ/สาระการเรียนรูเ้ ผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างน้อย 30 รายการ
4. เอกสารรายงานการวิ จั ย และสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ แ ก่ ผู้ ส นใจในศู น ย์
สารสนเทศ 10 รายการ
5. รายงานความก้าวหน้าการวิจัยในรอบ 6 เดือน
1.6.2 ผลลัพธ์/ผลผลิตกำรวิจัยในระยะเวลำ 12 เดือน
1. วารสารฅนสหกรณ์ 2 ฉบับ
2. รายงานสถานการณ์การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ในบทบาทการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและข้อเสนอสาหรับกรอบแนวทางการดาเนินงานในอนาคต
3. บทความ/สาระการเรียนรูเ้ ผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างน้อย 60 รายการ
4. เอกสารรายงานการวิ จั ย และสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ แ ก่ ผู้ ส นใจในศู น ย์
สารสนเทศอย่างน้อย 20 รายการ
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ในรอบ 12 เดือน
6. วีดีทัศน์ 1 เรื่อง
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7. พ็อกเก็ตบุ๊ค 1 เล่ม
8. เอกสารเผยแพร่ชุดความรู้/นวัตกรรม ฉบับภาษาไทย 1 เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม
9. รายงานผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ฯ (ศู น ย์
สารสนเทศการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม)
1.6.3 ผลลัพธ์/ผลผลิตกำรวิจัย ปี 2559
1. วารสารฅนสหกรณ์ 4 ฉบับ
2. รายงานสถานการณ์การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตและข้อเสนอสาหรับกรอบ
แนวทางการดาเนินงานในอนาคต
3. บทความ/สาระการเรียนรูเ้ ผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างน้อย 60 รายการ
4. เอกสารรายงานการวิ จั ย และสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ แ ก่ ผู้ ส นใจในศู น ย์
สารสนเทศอย่างน้อย 20 รายการ
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ในรอบ 12 เดือน
6. วีดีทัศน์ 1 เรื่อง
7. พ็อกเก็ตบุ๊ค 1 เล่ม
8. เอกสารเผยแพร่ชุดความรู้/นวัตกรรม ฉบับภาษาไทย 1 เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม
9. รายงานผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ฯ (ศู น ย์
สารสนเทศการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม)
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บทที่ 2
ผลการดาเนินการเว็บไซต์
2.1 บทนา
การจัดทาเว็บไซต์ของสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบคลังความรู้จากการวิจัยและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเป็นกลไกในการถ่าย
โอนความรู้จากการวิจัยและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาสังคมข้อมูลข่าวสารให้กับผู้สนใจโดยเนื้อหาที่นาเสนอนั้นแบ่งออกเป็น
2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ส่วนแรกคือคลังความรูเ้ ช่นงานวิจัยต่าง ๆ ที่สถาบันฯจัดทาขึน้ เพื่อเป็นประโยชน์
กับ ผู้ส นใจจะนาผลจากงานวิจัย ไปใช้ให้เ กิดประโยชน์หรือไปพัฒนาต่อยอดซึ่งสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ให้ความสาคัญกับเว็บไซต์เป็นอย่างมาก และบทความที่ได้จากงานเขียนของผู้อานวยการและ
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งบทความและ
รายงานวิจัยต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งจะร่วมไว้ในเมนูคลังความรู้และหน้าต่างความรู้ของ
สถาบันฯ ส่วนที่สองเป็นข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ ซึ่งได้จากการออกไปทากิจกรรมต่า ง ๆ
กับเครือข่ายของสถาบันเช่นการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือข่าวและกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น เช่น
การอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่สถาบัน ฯ จัดเป็นประจาทุกปีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ
เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้คนจานวนมากให้ความสนใจกับสื่อต่าง ๆ ในโลก
ออนไลน์ เราจึงใช้สื่อเหล่านี้เป็นช่องทางการเผยแพร่สารประโยชน์จากงานวิจัยหรือบทความออกสู่
สาธารณชน นอกจากนีย้ ังได้ทาการแปลข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯเป็นภาษาอังกฤษเพื่ อเผย
ให้ให้กับหน่วยงานหรือผู้สนใจทราบข่าวสารหรือกิจกรรมของสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากใช้
เว็ บ ไซต์เ ป็นที่เ ผยแพร่ค ลั งความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารแล้วยังใช้เ ป็นที่เ ก็ บ ข้อมูล ต่าง ๆ ของ
สถาบันที่นอกเหนือจากการจัดเก็บใน CD หรือ Hard disk เช่น รูปภาพกิจกรรมและข่าวของสถาบันอีก
ด้วย การจัดทาเว็บไซต์ของสถาบันฯ ใช้ Joomla (CMS Content Management System) ซึ่งเป็นระบบ
จัดการเนื้อหาเว็บไซต์โดยผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่จาเป็นต้องเขียน Code HTML เองทาให้ง่ายต่อการจัดการ
เนือ้ หา เนื้อหาภายในเว็บไซต์จะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล (Database) เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาจานวน
มากมีการอัพเดทข่าวสารทุกวันโดยอัพโหลดเนื้อหาผ่านทางหน้า Administrator นอกจากนี้ Joomla ยังมี
ระบบสารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ และเป็นโปรแกรมที่รองรับการ Search Engine ได้
เป็นอย่างดี เหมาะกับการนาไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์ และใช้โปรแกรม
FTP (File Transfer Protocol) FileZilla ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับ Server ของมหาวิทยาลัยที่เปิดให้
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าไปใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์โดยให้พื้นที่ จานวน 30GB ในการ
จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเช่นไฟล์รูปภาพวีดีโอรวมถึงหน้าเว็บเพจ เพื่ออัพโหลดรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ
ให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ เช่น รายงานวิจัย file PDF เป็นต้น
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การบริหารงานการจัดทาเว็บไซต์การจัดทาเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th เพื่อให้แสดงผลได้
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง จาเป็นต้องมี โครงสร้างการบริหารงานและการดาเนินการที่ชัดเจน ดังนั้น จึง
ออกแบบให้มคี ณะจัดทาเว็บไซต์ข้ึนและมีการประชุมทีมงานเป็นประจา เมื่อได้ข้อสรุปจากที่ประชุมให้มี
การปรับแก้หรือเพิ่มส่วนต่าง ๆ เว็บมาสเตอร์จะดาเนินการตามแผน นอกจากนี้การประชุมอย่างเป็น
ประจาจะช่ว ยให้มีค วามชัด เจนในการจัดการเว็บ ไซต์ทั้งนโยบายและการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการ
ติดตามร่วมกันจากทั้งผู้กาหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารงานของคณะจัดทา
เว็บไซต์ โดยคณะทางานจัดทาเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายนโยบาย และฝ่ายดาเนินการ
ดังนี้ฝา่ ยนโยบาย ประกอบด้วย ผู้อานวยการและรองผู้อานวยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีบทบาทใน
การกาหนดทิศทางนาการเสนอเว็บไซต์ทั้งด้านการคัดกรองเนื้อหา ตลอดจนติดตามดูแลเว็บไซต์ให้
เป็นไปตามทิศทางที่กาหนดไว้ฝ่ายดาเนินการ ประกอบไปด้วยทีมงานจัดทาเนื้อหาและ Webmaster โดย
Webmaster จะนาข่าวหรือบทความต่าง ๆ ที่ได้จากทีมงานจัดทาเนื้อหาและนารูปภาพมาประกอบข่าวทา
การออกแบบการนาเสนอในเว็บไซต์พร้อมตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนนาขึน้ เว็บไซต์
กระบวนการการจัดทาเว็บไซต์คณะจัดทาเว็บไซต์มีกระบวนการในการจัดทาเว็บไซต์ โดยทีม
จัดท าข้ อมูลข่ าวหรื อประชาสั มพั นธ์ ต่ าง ๆ ของสถาบั นเตรี ยมข้อมูลดิบเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์พร้อม
รูปภาพประกอบส่งให้ webmaster เพื่อดาเนินการออกแบบรูปแบบการนาเสนอในเว็บไซต์ให้สวยงาม
หลังจากนั้น webmaster จะทาการติดตามผลจานวนผูเ้ ยี่ยมชมเพื่อนามาปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป (รูปที่ 2.1)
(1) ทีมจัดทาข่าวมีหน้าที่สาคัญในการทาข่าวประชาสัมพันธ์ มีหลักการในการทาข่าว
คือ ใคร ทาอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เพื่อเตรียมส่งให้ Webmaster
(2) Webmaster มีสาระหน้าที่สาคัญรับผิดชอบ 3 ด้านคือ 1. Creative ออกแบบหน้าตา
ของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ 2.Update ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ตามนโยบายและปรับปรุงข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บให้เป็นปัจจุบัน 3. Develop พัฒนาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของเว็บให้เหมาะสม โดย
มีผู้อานวยการสถาบันฯและรองผู้อานวยการสถาบันฯ เป็นที่ปรึกษา และก่อนเผยแพร่ข้ึนเว็บไซด์
(3) Webmaster ตรวจดูและติดตามข้อมูลในเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ไม่ผิดพลาด
ทีมจั ดท ำข้ อมู ลและข่ำ ว ทำข่ำ ว
ประชำสั ม พั น ธ์ เ นื้ อ หำของข่ ำ ว
ประกอบไปด้วย ใคร ทำอะไร กับ
ใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร

รูปกระบวนการจัดทาเว็บไซต์

Webmaster ปรับปรุงข้อมูลใน
เรื่องควำมถูกต้องของอักขระ
และควำมสวยงำมทั้งนี้มี
ผู้อำนวยกำรและรอง
ผู้อำนวยกำรเป็นที่ปรึกษำให้
เป็นไปตำมนโยบำย

รูปที่ 2.1 กระบวนการจัดทาเว็บไซต์
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Webmaster ทำกำรอัพโหลด
ขึ้นเว็บไซต์และติดตำมผลเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข

1.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์มีเนื้อหาจานวนมากและเพื่อให้ง่ายต่อ
การคัด แยกเนื้อหาให้ง่ายต่อการจัด การจึงจาเป็นต้องมีก ารแบ่งส่วนประกอบของเว็บ ไซต์โ ดยแบ่ง
ออกเป็น 10 ส่วนแยกส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 Horizontal Menu
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเมนูหลักในการพาผูช้ มไปในหน้าหลัก ๆ ที่สาคัญของเว็บไซต์
กระบวนการ ท าการแบ่ ง เมนู ห ลั ก ๆ ได้ แ ก่ ห น้ า แรก ข่ า วย้ อ นหลั ง Farmer Shop
สารสนเทศข้าวหอมมะลิ ภาพกิจกรรมและวีดีทัศน์และสถาบันฯ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูล
ในด้านมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่นภาพกิจกรรมวีดีทัศน์และข่าวเพื่อนาไปใช้งานต่าง ๆ ในด้านอื่น ๆ ของ
สถาบันฯได้อกี ด้วย

รูปที่ 2.2 Horizontal Menu
ส่วนที่ 2 Vertical Menu
วัตถุประสงค์ เนื่องจากเนื้อหาของเว็บไซต์มีจานวนมากจึงจาเป็นต้องแยกเมนูออกเป็น
หมวดหมูเ่ พื่อเชื่อมไปยังส่วนประกอบย่อย ๆ ที่นอกเหนือจาก Horizontal Menu ของเว็บไซต์ที่ ด้านบน
กระบวนการ ทาการแยกเมนูออกเป็นหมวดต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเกี่ยวกับเราเป็นเมนู
แนะนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และรวบรวมข้อมูลของสถาบันฯ เช่น ประวัติความเป็นมา, ปณิธาน
/วิสั ย ทั ศน์ /พั นธกิ จ , แผนกลยุ ท ธ์ , โครงสร้า งการบริห ารงานของสถาบั น , คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ, บุคลากรสถาบันฯ, รางวัลเชิดชูเกียรติ, รายงานประจาปี, รายงานการประกันคุณภาพ, แผน
ที่สถาบันฯ หอประวัติเกียรติคุณ เป็นเมนูเกี่ยวกับโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ คุณสมบัติ
ของนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ที่จัดขึ้นในแต่ละปีและมีเมนูย่อยที่รวมเรื่องของนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ ที่ มี คุ ณค่ า ตั้ ง แต่ ปี 2552 – 2559 เมนู ก ารวิ จั ย เป็ น เมนู ที่ น าเสนอข้ อ มู ล จุ ด เริ่ ม ต้ น ของชุ ด
โครงการวิจัย ระบบสร้างสรรค์การวิจัย ตลอดจนเส้นทางการขับเคลื่อนการวิจัยในช่ว งเวลา 14 ปี
(ระหว่างปี 2543-2559) และรายละเอียดของโครงการวิจัยต่าง ๆ ภายใต้ชุดโครงการ ตั้งแต่ปี 2551 –
2559 เมนูภารกิจงานบริการวิชาการ เป็น เมนูที่แสดงข้อมูลรายละเอียดการให้บริการวิชาการของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ดาเนินการตั้งแต่ปี 2548-2559 เมนูการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นเมนูที่
แสดงข้อมูลของเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้ภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ระหว่างปี 25482560 ได้แก่ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่ายคลังสมอง เครือข่าย Farmer
Shop เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายวารสารฅน
สหกรณ์ เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่ายคลังสมอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่าย
ผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่าย Farmer Shop เครือข่าย Face book และ
7

เครือข่ายชมรมกานัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.จันทบุรี เมนูองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นเมนูเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรกระบวนการทางานความสนใจและความถนัดของบุคลากร เมนูคลังความรู้ เป็นเมนูที่แสดง
ข้อ มูล บทความต่า งๆที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ งานวิ จัย ของสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ ได้แก่ รายงานวิจั ย ,
บทความวิชาการ บทความเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ บทความเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตร เอกสาร
เผยแพร่, สาระการเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเมนูให้สามารถดาวโหลด
ไฟล์ PDF ได้โดยมีการนับจานวนผูด้ าวน์โหลด และมีบทความจานวนทั้งสิน้ 375 บทความ เอกสารคู่มือ
จานวน 16 เล่ม เอกสารเผยแพร่จานวน 47 เล่ม มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จานวน 99 เล่ม สาระการ
เรียนรู้ชาวนามืออาชีพ จานวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ จานวน 18 เรื่อง เมนูธุรกิจฐานสังคม
เป็นเมนูที่บรรยายลักษณะ ความหมาย คุณสมบัติและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฐานสังคม เมนู
การนาผลงานวิจัยไปใช้ เป็นเมนูที่แสดงเนื้อหาของการนาผลการวิจัยของสถาบันฯ ไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ การนาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การสร้างการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ์การใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ และการสร้างทุนทางสังคมข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นเมนูที่รวบรวมข่าวที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ จากสื่ออื่น ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ โดยมีทั้งหมด 103 ข่าวปุจฉา วิสัจชนา
เป็นที่เชื่อมโยงไปยังเว็บ Blog สาหรับการถามตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เมนูศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
เป็นที่รวบรวมข้อมูลของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อให้เกิดกลไกการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น มีจานวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุข
ใจ จ.นครปฐม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop จ.กรุงเทพฯ
ศูนย์เรียนรูก้ ลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจ
ธรรม จ.อานาจเจริญ เมนูวารสารฅนสหกรณ์ เป็นเมนูที่รวมวารสารฅนสหกรณ์ทุกฉบับไว้ในรูปแบบ
E-magazine เพื่อให้ผู้ที่สนใจวารสารฅนสหกรณ์สามารถอ่านได้ผา่ นทางหน้าเว็บไซต์และยังมีเมนูย่อยที่
ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รายชื่อ สมาชิก รายนามผู้อุปถัมภ์ สารบัญบทความและ
แบบประเมินวารสารฅนสหกรณ์ โดยมีจานวน E-Magazine ทั้งหมด 33 เล่ม เมนู Link หน่วยงาน เป็น
เมนูที่รวบรวม Link ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้
ผูใ้ ช้งานสามารถเชื่อมโยงเข้าไปหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานอื่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและยังถือเป็นการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กว้างขวาง เมนูแผนพัฒนาสหกรณ์ เป็นเมนูที่
รวมเอกสารเช่น แผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 1 – 3,วาระแห่งชาติดา้ นการสหกรณ์, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห่งชาติ, ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูล
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รูปที่ 2.3 Vertical Menu
ส่วนที่ 3 ภาพ Slide
วัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันโดยใช้เป็นพื้นที่แสดงภาพ
ข่าวสั้น ๆ หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม
กระบวนการ ในส่วนนี้จะประกอบด้วยรูป ภาพ ขนาด 780 x 460px และข้อความ
บรรยายใต้ภาพสั้น ๆ เช่นหัวข้อข่าววันเวลาและสถานที่ เลื่อน Slide ไปทางด้านซ้ายเพื่อดึงดูดความ
สนใจจากผู้เข้าชมเว็บไซต์และสามารถคลิกต่อไปยังข่าวของสถาบันฯ สามารถใส่ Slide ภาพได้จานวน
20 Slide โดยสามารถคลิกที่ปุ่มวงกลมด้านล่างเพื่อเลือกชมข่าว

รูปที่ 2.4 Slide ภาพกิจกรรม
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ส่วนที่ 4 รายการชวนคิดชวนคุย
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพืน้ ที่สาหรับสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมกับสถาบันฯ โดยใช้วีดีโอเป็นสื่อ
ด้วยภาษาที่เรียบง่าย สั้นและกระชับประมาณ 3 - 5 นาที
กระบวนการ เนื้ อ หาของรายการนั้ น จะน าเสนอประเด็ น ที่ น่ า สนใจต่ า ง ๆ ให้ ผู้ ช มได้
ติดตามผ่านทาง YouTube โดยปัจจุบันมีจานวน 41 ตอน มีจานวนผู้เข้าชมโดยเฉลี่ย 30 - 100 ครั้ง
หน้าต่างรายการชวนคิด ชวนคุย เป็นพืน้ ที่สาหรับสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมกับผู้อานวยการสถาบันฯ โดย
ใช้วดี ีโอเป็นสื่อด้วยภาษาที่เรียบง่าย สั้นและกระชับประมาณ 3 - 5 นาทีโดยจะมีการอัพเดทเป็นประจา
ทุก 2 สัปดาห์ด้วยโดยทีมงานจัดทารายการ คัดกรองเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ผ่านทาง
เว็บไซต์ โดยผู้ชมสามารถคลิกดูย้อนหลังได้ที่เมนูชมรายการย้อนหลัง

รูปที่ 2.5 รายการชวนคิดชวนคุย
ส่วนที่ 5 หน้าต่างความรู้
วัตถุประสงค์ เผยแพร่บทความสาระและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ
สถาบันฯ หรือบทความที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ให้กับผูส้ นใจศึกษาหรือนาไปพัฒนาต่อยอด
กระบวนการ ในการแสดงบทความในหน้าต่างความรู้จะแบ่งเป็น 8 หมวดหมู่ตามชื่อ
หน้าต่างและทาการคัดกรองบทความที่เกี่ยวข้องลงในหน้าต่างได้อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ มีบทความใน
หน้าต่างจานวน 26 บทความ, นวัตกรรมนาคุณค่าสหกรณ์ มีจานวนบทความในหน้าต่างจานวน 53
บทความ, การเงิน มีจานวนบทความในหน้าต่างจานวน 64 บทความ, การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร มี
จานวนบทความในหน้าต่างจานวน 45 บทความ, ข้าวและชาวนา มีจานวนบทความในหน้าต่างจานวน
61 บทความ, เกษตรอินทรีย์ มีจานวนบทความในหน้าต่างจานวน 8 บทความ, ธุรกิจฐานสังคมและ
ชุมชน มีจานวนบทความในหน้าต่างจานวน 52 บทความ, และเรื่องราวจากภาคีเครือข่าย มีจานวน
บทความในหน้าต่างจานวน 32 บทความ
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รูปที่ 2.6 หน้าต่างความรู้ทั้ง 8 บาน
ส่วนที่ 6 แผนกิจกรรมของสถาบันในรอบเดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ตารางกิจกรรมของสถาบันในรอบ 1 เดือน
ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบข่าวและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ
กระบวนการ ในส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถาบันฯ จะแสดงจานวน 2 ข่าวที่
ประกอบด้วยหัวข้อข่าวสั้นกระชับและรูปภาพประกอบขนาด 200 x 130px โดยผู้ชมสามารถคลิกที่
หั ว ข้ อ ข่ า วเพื่ อ อ่ า นข่ า วฉบั บ เต็ ม เช่ น ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการอบรมผู้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ ,
โครงการโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกือ้ หนุนเกษตรกร (CSA) เป็นต้น

รูปที่ 2.7 แผนกิจกรรมของสถาบันในรอบเดือน
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ส่วนที่ 7 ข่าวสถาบันในรอบเดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนที่แสดงข่าวหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา
โดยจัดตาแหน่งให้อยู่ดา้ นบนเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเห็นได้ชัดเจน
กระบวนการการ จะมีทีมงานทาการเขียนข่าวหรือกิจกรรมและเว็บมาสเตอร์ทาการอัพ
โหลดข่าวขึ้นในเว็บโดยประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่สนั้ กระชับและรูปภาพประกอบข่าวขนาด 200 x 130px
โดยผู้ชมสามารถคลิกที่หัวข้อข่าวเพื่ออ่านข่าวฉบับเต็ม ในส่วนนี้จะแสดงข่าวจานวน 5 ข่าวล่าสุด หาก
ผูช้ มต้องการติดตามข่าวและกิจกรรมของสถาบันฯ เพิ่มเติมก็สามารถคลิกปุ่ม Read More เพื่ออ่านข่าว
ทั้งหมดของสถาบันฯ โดยในเว็บไซต์มีจานวนข่าวและกิจกรรมที่เผยแพร่ทั้งหมด 1,104 ข่าว

รูปที่ 2.8 ข่าวสถาบัน
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ส่วนที่ 8 กราฟแสดงข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ
วัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิจากโครงการวิจัย “โครงการนา
ร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ”
กระบวนการ ทีมงานจะนาผลการวิเคราะห์ราคาข้าวหอมมะลิ ที่ได้จากการส่งข้อมูลของ
ทีมกลยุทธ์การตลาดข้าวหอมมะลิทั้ง 5 สหกรณ์และนามาจัดทาเป็นกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน

รูปที่ 2.9 กราฟแสดงข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ
ส่วนที่ 9 แนะนาหนังสือคู่มือ
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพืน้ ที่ประชาสัมพันธ์แนะนาหนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
กับการพัฒนาสหกรณ์
กระบวนการ ในส่ว นแนะนาหนังสือคู่มือจะมี หน้าปกและชื่อหนังสือแสดงในหน้าแรก
จานวน 6 เล่มและผู้ชมสามารถคลิกที่ปุ่ม Read More เพื่อเข้าสู่หน้าหนังสือ-คู่มือทั้งหมดของสถาบันฯ
โดยปัจจุบันมีหนังสือคูม่ อื ในเว็บไซต์จานวน 28 เล่ม

รูปที่ 2.10 แนะนาหนังสือคูม่ อื
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ส่วนที่ 10 หน้าเว็บภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต้อนรับ Asean Economics Community สถาบันฯจึงต้องการ
นาเสนอข่าวและกิจกรรมของสถาบันฯเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึน้
กระบวนการ จะทาการแปลข่าวจากในหน้าภาษาไทยโดยทีมงานแปลข่าวและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสถาบันฯให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการเพิ่มหน้า Slide ให้เหมือนหน้าภาษาไทยเพื่อให้หน้า
เว็บมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยใน Slide จะมีหัวข้อวันเวลาและสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยในหน้า
ภาษาอังกฤษมีจานวนเมนูทั้งหมด 11 เมนู ประกอบด้วยเมนูแนวนอนได้แก่ Home เป็นเมนูสาหรับหน้า
แรกของเว็บภาษาอังกฤษ , Farmer shop Project เป็นเมนูที่เชื่อมไปยังหน้าหลักของ Farmer shop,
Research & Publication เป็นเมนูเกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันฯโดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ, Contact
แสดงข้อมูลที่อยู่ของสถาบันฯ เป็นภาษาอังกฤษ และเมนูทางด้านซ้ายได้แก่ About Us เป็นเมนูที่แสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ, เมนู Our Team เป็นเมนูที่แสดงโครงสร้างผู้บริหารของ
สถาบันฯ, เมนู Research Program เป็นเมนูที่อธิบายงานวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันฯเป็นภาษาอังกฤษ, เมนู
Academic Papers เป็นเมนูที่รวมรวมเอกสารทางวิชาการของสถาบันฯ โดยมีจานวนเอกสารที่แปลเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด 53 บทความ ,เมนู Service เป็นเมนูเกี่ยวกับการบริการวิชาการของสถาบันเช่น
การพัฒนาชุมชนเป็นต้น, เมนู Awards เป็นเมนูที่รวบรวมรางวัลต่าง ๆ ที่สถาบันฯได้รับ

รูปที่ 2.11 หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
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ส่วนที่ 11 การติดตามเครือข่าย Facebook ซึ่งเป็น Social Network เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยบทความต่าง ๆ ให้กับสมาชิกที่สนใจ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์งานของตนให้กับ ผู้สนใจ โดยมี page ต่าง ๆ ได้แก่ Farmer Shop, โครงการฝึกอบรมผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ, นักวิจัย และวารสารฅนสหกรณ์ โดยผู้สนใจติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์
ของสถาบันสามารถคลิกได้จากปุ่ม Facebook เครือข่ายทั้ง 4 ได้ที่เมนูด้านซ้ายมือของเว็บไซต์หน้าแรก
(รูปที่ 2.12)

รูปที่ 2.12 ปุ่มติดตามเครือข่าย Facebook ทั้ง 4 เครือข่ายของสถาบันฯ
เครือข่าย Facebook จานวน 4 เครือข่าย มีจานวนสมาชิกรวมเฉลี่ย 8,380 คน จาแนกเป็น
จานวนสมาชิก Facebook เครือข่ายนักวิจัย 1,017 คน, Facebook เครือข่ายผู้ตรวจสอบ จานวน 1,510
คน, Facebook โครงการร้าน Farmer Shop จานวน 3,761 คน, Facebook วารสารฅนสหกรณ์ จานวน
2,092 คน (ตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 จานวนสมาชิกเครือข่าย Facebook
ชื่อเครือข่าย

จานวนสมาชิกเครือข่าย
1,017
1,510
3,761
2,092
8,380

เครือข่ายนักวิจัย
เครือข่ายผู้ตรวจสอบ
โครงการร้าน Farmer Shop
วารสารฅนสหกรณ์
รวม
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จำนวนสมำชิกเครือข่ ำย

จำนวนสมำชิก

เครื อข่ายนักวิจยั
เครื อข่ายผู้ตรวจสอบ
โครงการร้ าน FarmerShop
วารสารฅนสหกรณ์

รูปที่ 2.13 กราฟแสดงจานวนสมาชิกเครือข่าย

รูปที่ 2.14 Facebook เครือข่ายของสถาบันฯ
ส่วนที่ 12 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดทาสถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ใช้เว็บไซต์ www.histats.com ในการเก็บสถิติ ระหว่าง
เดือนมกราคม พ.ศ.2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งสิ้นจานวน 31,523 ราย
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และการจัดอันดับเว็บไซต์จาก Website Ranking URL: www.stats.in.th เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์อยู่ลาดับที่ 4,747 (เก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2559) จากการจัดลาดับเว็บไซต์ โดยแบ่งตาม
เดือนมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 2.15 การจัดอันดับเว็บไซต์ (ที่มา: www. stats.in.th)
ข้อมูลการบันทึกสถิตผิ เู้ ยี่ยมชมเว็บไซด์และอันดับเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
ตารางที่ 2.2 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์และอันดับเว็บไซต์

มกราคม 2016
กุมภาพันธ์ 2016
มีนาคม 2016
เมษายน 2016
พฤษภาคม 2016
มิถุนายน 2016
กรกฎาคม 2016
สิงหาคม 2016
กันยายน 2016
ตุลาคม 2016
พฤศจิกายน 2016
ธันวาคม 2016

จานวนผู้เข้าชม
ที่มา histats.com
3,306
3,506
3,969
1,835
2,829
2,268
1,674
2,701
2,874
2,389
2,136
2,036

อันดับเว็บไซต์เดือน
ที่มา stats.in.th
4,196
6,211
5,457
7,672
5,897
6,354
5,685
5,181
6,129
4,972
6,384
4,747

มกรำคม 2017

2,044

5,681

รวม

33,567

เดือน
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อันดับเว็บไซต์เดือน ที่มา
stats.in.th
จานวนผู้เข้ าชม ที่มา histats.com

รูปที่ 2.16 กราฟแสดงจานวนสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์และอันดับเว็บไซต์
2.2 บทวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ในรอบปีที่ผ่านมาเว็บไซต์มีการปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างเช่น โครงสร้างเว็บ
มีการปรับขนาดความกว้างจากเดิม 800px เป็น 1,000px เพื่อความสวยงามและสามารถขยายพื้นที่ใน
ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ให้มีพ้นื ที่ในส่วนของความกว้างมากขึ้น
Header หน้าเว็บมีการปรับตาแหน่งการวางข้อความและสีสันของข้อความให้มี ความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเน้น โทนสีอ่อนแต่มีความสดใสมีการใส่รูปผีเสื้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันฯ
เพิ่ม ปณิธานของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนสี Horizontal Manu (เมนูแนวนอน) โดยใช้สีเขียว
อ่อนซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้สีเขียวเข้มเพื่อให้เว็บดูสบายตามายิ่งขึ้น

รูปที่ 2.17 การปรับความกว้างเว็บไซต์
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ปรับ Vertical Menu (เมนูแนวตั้ง) ให้มีความกว้างมากขึ้นจากเดิม 180px เป็น 220px เพื่อ
สามารถใส่ข้อความ Link ได้ยาวมากขึ้นและมีการตัดความโค้งมนออกเพื่อให้เมนูดูมีความแข็งแรงและ
น่าสนใจมากขึน้

รูปที่ 2.18 การปรับเมนูแนวตัง้ ด้านซ้ายมือ
นอกจากนี้ยังมีการปรับในส่วนของเมนูย่อยโดยเมื่อผู้ชมนาเมาส์ไปวางที่เมนูจะมีเมนูย่อย
เลื่อนลงมาให้เห็นอัตโนมัติตา่ งจากเดิมซึ่งต้องทาการคลิกก่อนจึงจะมีเมนูย่อยแสดงให้เห็น

รูปที่ 2.19 เมนูย่อยเมื่อนาเมาส์ไปวาง
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หน้าต่างความรู้ที่จากเดิมมีจานวน 6 หน้า ต่าง โดยเพิ่มจานวนหน้าต่างความรู้เ ป็น 8
หน้าต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองบทความลงในหน้าต่างทั้ง 8 บานเพื่อให้ผู้สนใจเลือกอ่านได้หลาย
ประเภทจากการจัดหมวดหมู่ได้มากยิ่งขึน้

รูปที่ 2.20 เปรียบเทียบหน้าต่างความรู้
นอกจากนี้ยั ง มีก ารรวมบทความในหมวดย่อ ย ๆ ให้อ ยู่ใ นหน้าเดี ย วกั นเพื่อ ให้ผู้เ ข้าชม
สามารถค้นหาบทความที่เกี่ย วกับ หน้าต่างนั้น ๆ ได้ภายในหน้าเดียวเพิ่มความสะดวกในการค้นหา
บทความและง่ายต่อการอ่านมีการปรับโทนสีหน้าต่างความรู้แต่ละบานในโทนสีอ่อนเพื่อความสบายตา
และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ มีการปรับสีตัวอักษรให้ตัดกับสีพื้นเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน

รูปที่ 2.21 เปรียบเทียบหน้าบทความในหน้าต่างความรู้
กราฟติดตามยอดขายโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
เพื่อประชาสัมพันธ์ยอดขายผักภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันหน่วยงานรัฐ
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รูปที่ 2.22 กราฟติดตามยอดขายโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกือ้ หนุนเกษตรกร (CSA)
ในหน้าภาษาอังกฤษมีการเพิ่ม Slide รูปภาพและข่าวกิจกรรมให้เหมือนกับหน้าภาษาไทย
โดยมีทีมงานแปลข่าวจากหน้าภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสถาบันฯ ในภาษาอังกฤษอีกหนึ่งช่องทาง นอกจากนี้ยังมีการปรับหน้าข่าวในภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระบบการเขียนบทความใน Joomla แทนการใช้ HTML แบบเดิมเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อ
การอัพโหลดข่าวขึ้นเว็บ

รูปที่ 2.23 เปรียบเทียบหน้าเว็บภาษาอังกฤษ
ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ มีการปรับเปลี่ยนไปใช้
Google Forms เพื่อความสะดวกในการออกแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลของผู้
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ลงทะเบียนเนื่องจาก Google Forms สามารถบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลผูล้ งทะเบียนในรูปแบบของไฟล์ Excel
ได้สะดวกต่อการนาไปใช้งานและทีมจัดทาเว็บไซต์มีแผนนา Google Forms ไปปรับใช้กับส่วนอื่น ๆ เช่น
การสมัครสมาชิกวารสาร, แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือคู่มอื ต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

รูปที่ 2.24 ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ Google Forms
2.3 บทวิเคราะห์การเข้าชมบทความ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดทาหน้าต่างความรู้ซึ่งเป็นคลังความรู้ออนไลน์ที่รวบรวม
บทความเอกสารเผยแพร่ งานวิจัย ชุดความรู้/นวัตกรรมที่น่าสนใจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
และเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน นับว่าเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่ านได้เข้าถึง
แหล่งความรู้เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลโดยสามารถเลือกอ่านบทความได้ตามแนวทางที่สนใจจาแนกเป็น 8
หมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการสืบค้นปัจจุบันมีทั้งสิ้น 345 บทความ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์มี
จานวน 26 บทความ,นวัตกรรมนาคุณค่ามีจานวน 57 บทความ,การเงินมีจานวน 64 บทความ,การ
เรียนรู้และข้อมูลข่าวสารมีจานวน 45 บทความ,ข้าวและชาวนามีจานวน 61 บทความ,เกษตรอินทรีย์มี
จานวน 8 บทความ,ธุรกิจฐานสังคมและชุมชนมีจานวน 52 บทความ,เรื่องราวจากภาคีเครือข่ายมี
จานวน 32 บทความ ทั้งนีท้ างสถาบันฯได้มกี ารสารวจจากค่าสถิติจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์และดาว
โหลดไฟล์ PDFจากบทความวิ ชาการที่เ ผยแพร่ บ ทความเกี่ ย วกั บ แวดวงสหกรณ์ ที่ ไ ด้ รับ ความนิ ย ม
รายละเอียดดังนี้
บทความที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ
บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ บทความแผนพัฒนาการสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 42.51 บทความ
การนายุทธศาสตร์สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาสหกรณ์ไทย และบทความนโยบายรัฐกับการสหกรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 36.53 กับ 20.96 ตามลาดับ
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บทความที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนาคุณค่าสหกรณ์ บทความที่ได้ความนิยมสูงสุดได้แก่
บทความว่าด้วยเรื่อง "เครือข่าย" กับการพัฒนาการสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 43.30 บทความการปลุกจิต
วิญ ญาณ และบทความการจั ด การโซ่ อุ ป ทานในธุ ร กิ จ สหกรณ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.31 กั บ 27.39
ตามลาดับ
บทความที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บทความที่ได้ความนิยมสูงสุดมีดังนี้ บทความสหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่มีคุณค่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยคิด เป็นร้อยละ 35.80 บทความเคล็ดลับการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีคุณค่า และบทความกองทุนรวม:โอกาสและความเสี่ยงที่มีต่อ
สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 32.47 กับ 31.73 ตามลาดับ
บทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร บทความที่ได้ความนิยมสูงสุดมีดังนี้
บทความมองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 35.64 บทความทาความเข้าใจใน
ความหมายประชาธิปไตยของสหกรณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับรัฐ และบทความมอง
ภาพสหกรณ์...ที่ดียังไม่ได้ ที่ได้ยังไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 33.66 กับ 30.70 ตามลาดับ
บทความที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา ซึ่งจะนาเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา
อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีดังนี้ แนวทางการให้
การเรียนรู้ “มิติใหม่จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”คิดเป็นร้อยละ 39.50 ต่อมาคือบทความทาไม
ต้องมีโครงการซื้อข้าวจากชาวนาคิดเป็นร้อยละ 36.97 และบทความการผลิต การบริโภค และการค้า
ข้าวของอาเซียนคิดเป็นร้อยละ 23.53
บทความที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เป็นบทความที่เกี่ยวกับการทาเกษตรด้วยวิธีการ
ธรรมชาติ ซึ่งมีบทความที่ได้รับความนิยมดังนี้ บทความมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ควรรู้คิดเป็นร้อยละ
36.78 น้าสกัดมูลสุกรกับ การลดต้นทุนการเพาะปลูกพืชคิดเป็นร้อยละ 32.18 และเกษตรอินทรีย์
อย่างไรจึงจะปลอดภัยและยั่งยืนคิดเป็นร้อยละ 31.04
บทความที่เกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคมและชุมชน ที่จะสื่อถึงแนวคิด ลักษณะ และตัวแบบของ
ธุรกิจฐานสังคม มีบทความที่ได้รับความนิยมดังนี้ บทความรูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์คิดเป็นร้อย
ละ 43.24 ต่อมาคือ การขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 28.65 และบทความสหกรณ์
กับวิกฤตเศรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 28.11
บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวจากภาคีเครือข่าย บทความที่เป็นที่นยิ มเป็นดังนี้ บทความเวที
เตรียมการจัดตั้งสมาคมเปาบุ้นจิน้ คิดเป็นร้อยละ 38.80 บทความเรียนรู้ธุรกิจจาก Smiths Farm Shop
และ ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน คิดเป็นร้อยละ
31.03 กับ 30.17 ตามลาดับ
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2.4 ผลการสารวจความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ในช่วงเวลาของการดาเนินการโครงการ ได้มีการเปิดเมนูการสารวจความคิดเห็ นในการใช้
ประโยชน์ข้อมูลบนเว็บไซต์จากผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผู้ตอบความคิดเห็นจานวน 38 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ผลการสารวจความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลบนเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ความถี่
เพศหญิง
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
22
ความสัมพันธ์กับสถาบันฯ
เคย/เข้าร่วมงานวิจัยของสถาบันฯ
9
เคยเข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ
4
เคยเข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการของสว.สก.
5
บุคคลภายนอก
4
ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ เข้าใช้ครั้งแรก
2
สถาบันฯ
เข้าใช้นานๆครัง้
9
เข้าใช้ทุกเดือน
2
เข้าใช้ทุกสัปดาห์
7
เข้าใช้ทุกวัน
2
วัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์ ติดตามรายงานวิจัย
9
สถาบันฯ
ติดตามบทความ
10
ติดตามหน้าต่างความรู้
7
ติดตามวารสารฅนสหกรณ์
7
ติดตามรายการชวนคิดชวนคุย
5
ติดตาม Farmer Shop
5
ติดตามข่าวของสถาบันฯ
8
โปรดประเมินความพึงพอใจ ดีมาก
9
ของท่านที่มีต่อภาพรวมของ ดี
13
เว็บไซต์
ปานกลาง
0
พอใช้
0
ท่านนาข้อมูลบนเว็บไซต์ไปใช้ การขอตาแหน่งทางวิชาการ
3
ประโยชน์ในทางใดบ้าง
การเรียนการสอน
4
การปฏิบัตงิ านในหน้าที่
7
ประกอบการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง
12
หัวข้อ

ประเด็น
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ความถี่ ความถี่
เพศชาย รวม
16
38
4
13
3
7
2
7
7
11
2
4
9
18
2
4
3
10
0
2
9
18
7
17
4
11
6
13
4
9
2
7
5
13
4
3
9
22
1
1
2
2
4
7
6
10
6
13
7
19

จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันฯในระดับดี มี
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 38 คนเป็นเพศชาย 16 เพศหญิง 22 ส่วนใหญ่เ ข้าใช้งานนาน ๆ ครั้ง
รองลงมาเข้าใช้ทุกสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับสถาบันฯ โดยเคยเข้าร่วมงานวิจัยของสถาบันฯ รองลงมา
เคยเข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ เคยเข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการของสถาบันฯ และบุคคลภายนอก
สาหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์เพื่อติดตามรายงานวิจัยมากที่สุดรองลงมาติดตามบทความ
ติด ตามวารสารของสถาบันฯ และติด ตามข่าวของสถาบันฯ นอกจากนี้ยั งนาข้อมูลบนเว็บ ไซต์ของ
สถาบันฯไปใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงมากที่สุด รองลงมาคือการนาไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และขอตาแหน่งทางวิชาการ
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บทที่ 3
ผลการดําเนินการจัดทําวารสารฅนสหกรณ
3.1 การจัดพิมพวารสารฅนสหกรณ
การดําเนินการจัดพิมพวารสารฅนสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมขอมูลขาวสารแก
ประชาคมวิจัย นักสหกรณ และผูสนใจใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง โดยมีคณะทํางาน
วารสารในการดํ าเนินการเพื่อ การรวบรวม จัด พิมพและเผยแพรทุก ไตรมาสของทุก เดือ นกัน ยายน
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน ปละ 4ฉบับ โดยมีผูทรงคุณวุฒิและคอลัมนิสตประจําชวยสนับสนุนการ
เขียนบทความ ปจจุบันวารสารฅนสหกรณมีการพิมพเผยแพร จํานวน 34 ฉบับ มีบทความทั้งสิ้น 495
บทความ ภายใตคอลัมนหลัก 6 คอลัมน มีรายละเอียดในแตละคอลัมนดังนี้
1) คอลัมน “ในแวดวงคนสหกรณ” เปนคอลัมนที่กลาวถึงเรื่องราว/ความรูที่เกี่ยวของใน
แวดวงของสหกรณ
2) คอลั มน “มุ มมองจากคนแดนไกล” กลาวถึง เรื่อ งราวที่เ กี่ย วขอ งกับ สหกรณใ น
ตางประเทศ เปนการถอดความสําหรับบทความที่นาสนใจจากแหลงความรูจากตางประเทศ
3) คอลัมน “เติมความรู” จะกลาวถึงแหลงความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับงานทางดานสหกรณ
เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องขาว ความรูในการพัฒนาสหกรณ เปนตน
4) คอลัมน “เลาสูกันฟงจากงานวิจัย” จะกลาวถึง ผลงานวิจัยโครงการตางๆ รวมทั้งการ
ตอยอดจากงานวิจัยของโครงการ และการพัฒนาความรูทางดานงานวิจัย
5) คอลั มน “ติด ตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ” จะกลาวถึงความ
เคลื่อนไหวตางๆ ในเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับงานสหกรณ เชน แผนพัฒนาการสหกรณ ขอบังคับ/ขอ
ปฏิบัติ กฎระเบียบตางๆ
6) คอลัมน “นานาสาระ” จะกลาวถึงสาระความรูทั่วๆ ไป ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ตั้งแต 1 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ 2559 ไดจัดทําและเผยแพรจํานวน 8 ฉบับไดแก
ฉบับที่ 27 – ฉบับที่ 34 ดังรูปที่ 3.1

วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 27
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วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 28

วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 29

วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 30

วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 31

วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 32

วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 33

วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 34

รูปที่ 3.1 วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 27-34
3.2 ทําเนียบรายชื่อบทความที่เผยแพรในวารสารฅนสหกรณจําแนกตามคอลัมภ
วารสารฅนสหกรณที่ดําเนินการในชวงเวลาตั้งแต 1 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ 2559
ไดจัดทําและเผยแพรจํานวน 8 ฉบับ ไดแกฉบับที่ 27 – ฉบับที่ 34 มีจํานวนบทความเผยแพรจํานวน 89
บทความ ภายใตคอลัมนหลัก 6 คอลัมน ดังนี้ (ตารางที่3.1)
ตารางที่ 3.1 รายชื่อบทความในแตละคอลัมนของวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 27-34
คอลัมภ/ชื่อบทความ

ผูเขียน

1. ในแวดวงคนสหกรณ
เวทีรับฟงความคิดเห็นการพัฒนาระบบสนับสนุนทางดานการเงินและ
กฎหมายสหกรณ
รอยคน รอยคุณคา
นโยบายรัฐกับการสหกรณ
บริบทการดําเนินงานของสหกรณ
รอยคน รอยคุณคา
ความสําคัญและเรื่องราวการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและ
สหกรณที่มีคุณคาแหงป 2558
27

ฉบับที่

สว.สก.

27

สว.สก.
จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
สว.สก.

27
28
28
28

สว.สก.

29

คอลัมภ/ชื่อบทความ

ผูเขียน

รอยคนรอยคุณคา
เวทีเยาวชน ICAครั้งที่7
รอยคนรอยคุณคา
กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณไทย
รอยคนรอยคุณคา
ธนาคารสหกรณสําคัญจริงหรือ?
รอยคนรอยคุณคา
ความสําคัญและเรื่องราวการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและ
สหกรณที่มีคุณคาแหงป 2559
เรียนรูจากทฤษฎีหงสดําและวิธีการหาหงสเทา
การพัฒนาสหกรณในอัลเบอรตา
รอยคน รอยคุณคา
2.มุมมองจากคนแดนไกล
เรียนรูสหกรณในแบบงายๆ
การตลาดแบบโดนๆ
กําแพง
สหกรณผูบริโภคในประเทศญี่ปุน
คุยกันเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับTrope tag ณ เมืองเบอรลิน
มองญี่ปุนป 2558
สหกรณบานเคาตางกับสหกรณบานเราอยางไร

สว.สก.
ภูมิ จันทชุม
สว.สก.
จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
สว.สก.
จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
จุฑาทิพยภัทราวาท
สว.สก.
สว.สก.

ฉบับที่
29
30
30
31
31
32
32
33
34
34
34

ฮิปโปสีชมพู
ฮิปโปสีชมพู
ฮิปโปสีชมพู
ฮิปโปสีชมพู
จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผีเสื้อในตางแดน
ฮิปโปสีชมพู
สว.สก.
ณิธิชา

27
28
29
30
30
31
32

สมพร อิศวิลานนท

27

ชวนคิด ชวนคุยเรื่อง”เมล็ดพันธุแหงความหวัง”

จุฑาทิพย ภัทราวาท

27

รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยฯ
ใครทําอะไร ในการรางรธน.ใหม
พันธุกรรมขาวเหนียวในลาว...มรดกขาวที่ล้ําคา
เรียนรูจากปญหาวิกฤติธนาคารสหกรณในอังกฤษ

**
ภูมิ จันทชุม
สมพร อิศวิลานนท
จุฑาทิพย ภัทราวาท

27
27
28
28

สหกรณ :แนวทางการปฏิบัติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
การปรับตัวของกลุมสหกรณในสหราชอาณาจักร
3.เติมความรู
ฤาขาวหอมของกัมพูชาจะเปนคูแ ขงตัวจริงของขาวฯ

28

34
34

คอลัมภ/ชื่อบทความ

ผูเขียน

ใครเปนใครและทําไมตองเปนนาโนไฟแนนซ
จริยธรรมแบบไหนที่สังคมไทยควรมี
กาวสูอาเซียนกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ
สถานการณการคาขาวโลกและการกระจายขาวไทยในตลาดสงออก
โครงการความรวมมือระหวางDEAC และ CAI
อินโดนีเซียกับนโยบายพึ่งพิงตนเองเรื่องขาว
จี เอ พีเพื่อการยกระดับราคาผลผลิตแกเกษตรกร
ยกระดับสหกรณเดินหนา สูอาเซียน
การสรางเศรษฐกิจชาวนา
ขาวพืชอาหารจานหลักในฟลิปปนส
จี เอ พีสําคัญฉไน? ภาคสอง
สังคมไทยหลัง 2015
ปจจัยที่สงผลกระทบตอวิกฤติธนาคารสหกรณในอังกฤษ
เลาเรื่องธนาคารสหกรณในยุโรป
นโยบายพึ่งพิงตนเองเรื่องขาวของมาเลเซีย
ตลาดขาวนึ่งโลกและการสงออกของไทย
เลาเรื่องธนาคารสหกรณในยุโรป(ตอ)
การสหกรณกับอาเซียน:การเรียกรองความรวมมือและความชัดเจน
หวงโซพันธมิตร:ปจจัยพิชิตในเศรษฐกิจยุคที่ 4
หลากหลายปจจัยที่ทําใหขาวหอมมะลิราคาตก
เดินเครื่องยุทธศาสตรสูการปฏิรูปการสหกรณไทยในศตวรรษที่สอง
4.เลาสูการฟงจากการวิจัย
ผักอินทรียมีมิติที่มากกวาคุณคาทางอาหาร
เครือขายคุณคาผลไมกับงานวิจยั เดนสกว.
สหกรณการเกษตรกับบทบาทในการสรางความมั่นคงทางอาหารที่
ประชาคมโลกฝากไว
เปดหนาตางความรูเปดประตูสูชุมชน
เยี่ยมชมเครือขายคุณคาผลไมกบั สกว.
ตามไปดูศูนยเรียนรูกลุมเกษตรกรบานคลองใหญที่ชัยนาท
ตามไปดู Smart Officers และผลงานที่วังน้ําเขียว
จุดเริ่มตนของ “ธุรกิจโมเดล”
29

สว.สก.
ทรงพร สรแพทย
จุฑาทิพย ภัทราวาท
สมพร อิศวิลานนท
จุฑาทิพย ภัทราวาท
สมพร อิศวิลานนท
พงศทอง พงศวิญู
สว.สก.
จุฑาทิพย ภัทราวาท
สมพร อิศวิลานนท
พงษทอง พงศวิญู
**
จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
สมพร อิศวิลานนท
สมพร อิศวิลานนท
สว.สก.
สว.สก.
ธนภัทแสงอรุณ
สมพรอิศวิลานนท

ฉบับที่

สว.สก.

28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
33
33
33
33
34
34

ชฤทธิพร เมงเกร็ด
ศศิธร วิเศษ

27
27

สว.สก.

28

สว.สก.
สว.สก.
สว.สก.
วินัย เมฆดํา
สว.สก.

28
29
29
30
30

คอลัมภ/ชื่อบทความ

ผูเขียน

เรื่องเลาจากงานวิจัยไดรับรางวัล
เกษตรปลอดภัยสูชุมชนชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร
Farmer Shop กับกระแสตอบรับในสังคม:มุมมองของผูประกอบการรุน
ใหม
เสนทางการเรียนรูสูอาเซียน
รานรอยยิ้มประชารัฐ

สว.สก.
เบบี้แครอท

31
31

ลลดา ทองพินิจ

31

สว.สก.
สว.สก.
วินัยเมฆดํา และรวมจิตร
สจล.โมเดลกับการสรางเกษตรกรรุนใหมใสใจในการพัฒนาอยางยั่งยืน
นกเขา
5.ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ
เมื่อมองประมวลกฎหมายสหกรณฟลิปปนสผานๆ
ภูมิ จันทชุม
บริษัทจํากัดสามารถดําเนินการอยางสหกรณไดหรือไม
ภูมิ จันทชุม
ประมวลขอเสนอการปฏิรูปประเทศของสปช.
สว.สก.
มุมมองตางเรื่องกฎหมายสหกรณ
ภูมิ จันทชุม
ตามรอย :วาระปฏิรูปกับกฎหมายสําหรับสหกรณ
ภูมิ จันทชุม
สัมภาษณพิเศษ :ศ.ดร.
สังคมที่หลากหลายตองอยูใหไดกับความขัดแยง
ชัยวัฒนสถาอานันท
สหกรณในรัฐธรรมนูญไทย
ภูมิ จันทชุม
กฎหมายคือกลไกหนึ่งในการพัฒนาสหกรณ
ภูมิ จันทชุม
สว.สก.
ตัวชี้วัดความสําเร็จสหกรณ:อะไรที่ใชอะไรที่ไมใช
6.นานาสาระ
เขาวาอยางงั้นผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
วรเทพ ไวทยาวิโรจน
เขาวาอยางงั้นผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
วรเทพ ไวทยาวิโรจน
เขาวาอยางงั้นผมวาอยางงี้ คุณ วายังไง
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน
เขาวาอยางงั้นผมวาอยางงี้ คุณ วายังไง
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน
เขาวาอยางงั้นผมวาอยางงี้ คุณ วายังไง
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน
การตูนประจําฉบับ
กิตติคุณ กิตติอมรกุล
เขาวาอยางนั้นเราวาอยางงี้ คุณวาอยางไง
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน
การตูนประจําฉบับ
กิตติคุณ กิตติอมรกุล
เขาวาอยางงั้นผมวาอยางงี้ คุณ วายังไง
อ.วรเทพไวทยาวิโรจน
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณ วายังไง
อ.วรเทพไวทยาวิโรจน
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ฉบับที่

32
33
33
27
28
29
29
30
30
31
32
34
27
28
29
30
31
31
32
32
33
34

3.3 โครงการรณรงคสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ
ในสวนของวารสารฅนสหกรณที่ผานมานั้น ไดมีโครงการรณรงคสมาชิกวารสาร ซึ่งเปนอีก
หนึ่งโครงการที่มีการรณรงคใหคนในขบวนการสหกรณและสวนที่เกี่ยวของไดเห็นถึงคุณคาของขอมูล
ขาวสารตางๆ ที่สามารถพัฒนาสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุดได โดยในระหวางวันที่1 มีนาคม 255828 กุมภาพันธ 2560 ไดมีการดําเนินการดังนี้
1. การ Tele Sale
ในการโทรศัพทประชาสัมพันธใหสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของมีบทบาทสําคัญใน
การเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารแก ส มาชิ ก สหกรณ แ ละบุ ค ลากรของหน ว ยงานนั้ น ๆทางสถาบั น จึ ง ได
ดําเนินการประชาสัมพันธเชิญชวนใหสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ โดยไดโทรศัพทประชาสัมพันธไป
ยังสหกรณ/หนวยงานที่เกี่ยวของเปนสมาชิกวารสาร และเมื่อสมาชิกวารสารจะหมดอายุการเปนสมาชิก
นั้นทางสถาบันไดมีกระบวนการโทรศัพทประสานงาน และสงหนังสือนําแจงเตือนใหสมาชิกทําการตอ
อายุเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการรับวารสาร อยางไรก็ตามในสวนของการขอรับการสนับสนุนในการ
จัดทําวารสารและลงโฆษณาในวารสารนั้น มีหนวยงานที่เห็นความสําคัญในการเผยแพรองคความรู
ทางดานงานสหกรณ และหนวยงานที่เปนพันธมิตรไดใหการสนับสนุนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ (รูป
ที่ 3.2)

รูปที่ 3.2 การทํา Tele sale
2.การรณรงคสมาชิกผานเครือขายสังคมออนไลนทาง Facebook
ในการรณรงค ส มาชิ ก วารสารนั้ น ทางสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ ไ ด เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของSocial network ในการเปนสื่อกลางที่ติดตอสื่อสารระหวางกัน จึงไดมีการจัดทํา
Facebook Fan page สําหรับสมาชิกวารสารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสามารถเปนอีกหนึ่งทางเลือก
ใหมที่จะทําใหสมาชิกวารสารสามารถติดตอสื่อสารและรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ
31

กิจกรรมรวมกันไดไมวาจะเปนการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ เขียนบทความหรือบล็อกโพสทรูป
ภาพ โพสทคลิบวิดีโอ ซึ่งFacebook วารสารฅนสหกรณนี้จะเปนสังคมออนไลน (Social Network) ที่
รวมกลุมคนที่มีความชอบ ความสนใจในสิ่งเดียวกันเขาไวดวยกัน ทั้งกลุมที่อยูในเว็บไซตเดียวกันหรืออยู
คนละเว็บไซต แตขอมูลขาวสารตางๆสามารถสื่อสารสงตอหรือแบงปนใหกันได จากจุดเริ่มตนที่คนหนึ่ง
คนสงหาเพื่อนอีกคนแลวมีการสงตอกระจายกันออกไปเรื่อยๆจนกลายเปนเครือขายสังคมขนาดใหญ
โดยที่มีสมาชิกวารสารจะคอยอัพเดตแบงปนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน

รูปที่ 3.3 การประชาสัมพันธวารสารผานเครือขาย Facebook
3.การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ
1. งานโครงการอบรมหลั ก สู ต รการตรวจสอบกิ จ การสหกรณ อ อมทรั พ ย อ ย า ง
ผู ชํ า นาญการรุ น ที่ 16 ระหว า งวั น ที่ 16
–
21 มี น าคม 2558 ณ อาคาร KU
HOME
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมอบรม จํานวน 15 ราย
2. งานตอนรับการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผูนําสหกรณภายใตหลักสูตรผูนําสหกรณฯ
รุนที่ 11 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 40 คน นําโดยคุณณกรณ ตรรกวิรพัท ผูอํานวยการ
สันนิบาตรสหกรณฯ เมื่อ วันอั งคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ หอ ง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัย และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีผูสนใจสมัครสมาชิกวารสาร 1 ป จํานวน 2 ราย เปนจํานวนเงิน
700 บาท สมัครสมาชิกวารสาร 2 ป จํานวน 1 ราย เปนจํานวนเงิน 1,800 บาท จําหนายหนังสือ “การ
สรางสรรคนวัตกรรมนําการเปลี่ยนแปลง” ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน 2 เลม เปนจํานวนเงิน 100 บาท
และจํ า หน า ยหนั ง สื อ การถ า ยโอนความรู จ ากงานวิ จั ย ภายใต ชุ ด โครงการ “การขั บ เคลื่ อ นการ
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พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ของ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท จํานวน 2 เลม เปนจํานวน
เงิน 120 บาท
3. งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2558 เมื่อวันศุกรที่
14
กั น ยายน พ.ศ. 2558 ณ ห อ งสุ ธ รรม อารี กุ ล ชั้ น 1 อาคารสารนิ เ ทศ 50
ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ซึ่งมีผูสนใจสมัครสมาชิกวารสาร 3 ป จํานวน 10 ราย
4. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 คณะทํางานไดจัดบูทวารสารฅนหกรณ ณ โรงแรมพูลแมน
คิงพาวเวอร กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสรวมพิธีมอบโลเกีรติยศผลงานวิจัยดีเดนสกว. ประจําป 2558

รูป 3.4 จัดบูทวารสารฅนหกรณ ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร กรุงเทพฯ
5. สถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ ร ว มจั ด บู ท วารสารในงานสั ม มนาทางวิ ช าการ สาขา
เศรษฐศาสตรสหกรณ "การสหกรณไทยในศตวรรษใหม (Thailand Cooperative in the New Century)"
เมื่ อ วั น ที่ 26
สิ ง หาคม 2559ณ ห อ งสุ ธ รรม อารี กุ ล ชั้ น 1
อาคารสารนิ เ ทศ 50
ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

รูป 3.5 จัดบูทวารสารในงานสัมมนาทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ "การ
สหกรณไทยในศตวรรษใหม (Thailand Cooperative in the New Century)"
6. ทีมงานไดจัดบูทวารสารฅนสหกรณในงานประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ และสหกรณ
ที่มีคุณคาแหงป 2559 และเวทีเสวนา“เดินเครื่องยุทธศาสตร สูการปฏิรูปสหกรณไทยในศตวรรษที่
สอง” เมื่อวันศุกรที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. ณ หองสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน
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รูป 3.6 จัดบูทวารสารฅนสหกรณในงานประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ และสหกรณที่มีคุณคาแหงป
2559
4.การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ในการรณรงคสมาชิกวารสารไดมีการใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ในรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) หรือ นิยมเรียกกันทั่วไปวา “อีเมล” (E-mail) ที่เปนรูปแบบ
การติดตอสื่อสารระหวางกันและกันกับสมาชิกวารสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถสงขอความ
ไปยั ง สมาชิ ก ที่ ติ ด ต อ ด ว ย โดยใช เ วลาเพี ย งไม กี่ น าที และสามารถแนบไฟล ข อ มู ล ข า วสาร การ
ประชาสัมพันธไปไดอีกดวย ซึ่งจะเปนอีกหนึ่งชองทางที่ทําใหสมาชิกรับทราบขอมูลขาวสารที่สะดวก
และรวดเร็ว

รูปที่ 3.7 การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
5.การรณรงค ส มาชิ ก วารสารฅนสหกรณ โ ดยการรั บ สมั ค รสมาชิ ก ผ า นทาง
www.cai.ku.ac.th
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การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณ โดยการรับสมัครสมาชิกวารสารผานทาง
www.cai.ku.ac.thซึ่งสามารถกรอกขอมูลพื้นฐานเชน ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ที่อยู ประเภทการสมัคร
และทําการคลิกที่ชอง “สงใบสมัคร”ขอมูลการสมัครทั้งหมดจะถูกบันทึกไวในฐานขอมูล ซึ่งทําให
สะดวกทั้งผูสงและผูรับ รวมทั้งประหยัดเวลาในการสงดวย

รูปที่ 3.8 การประชาสัมพันธวารสารผานทาง www.cai.ku.ac.th
6.การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานทางไปรษณีย
ในชองทางของการรณรงคสมาชิกผานทางไปรษณียนั้น ทางสถาบันฯ ไดดําเนินการโดย
ทําการจัดสงตัวอยางวารสารฅนสหกรณแกสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ พรอมทั้งเชิญชวนใหรวมเปน
สวนหนึ่งกับวารสารฅนสหกรณ ภายใตสโลแกน “เพียงวันละ 1 บาท ทานก็สามารถเขาถึงความรู และ
เกื้อหนุนสังคมขอมูลขาวสารได” เพื่อเปนการเผยแพรความรูแกผูนําสหกรณอยางกวางขวาง
7.การประชาสัมพันธวารสารผานทางจอภาพ LED (Light-emitting-diod) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับการประชาสัมพันธวารสารโดยผานทางจอภาพแอลอีดี LED (Light-emittingdiod) โดยเปนแบบ LED Full Color Advertising Display Multimedia ที่เปนสื่อโฆษณากลางแจงของ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตรที่ มีอ ยูภายในมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตรจํา นวน 14 แหง โดยเปน การ
ประชาสัมพันธขอมูลที่ทั่วถึงแกบุคคลและผูที่สนใจทั่วไป
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รูปที่ 3.9 การประชาสัมพันธวารสารโดยผานทางจอภาพ LED
8 โครงการฝากขายที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการฝากขายที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป นการนํ าวารสารฅนส
หกรณไปฝากจําหนายที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถ
เผยแพรวารสารไปสูผูที่สนใจในกลุมนิสิต นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป
9 โครงการฝากประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ
โครงการฝากประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณนั้น ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณได
ทํ า ก า ร ฝ า ก ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ว า ร ส า ร ที่ ห อ ง ส มุ ด พิ ท ย า ล ง ก ร ณ ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร สํานัก หอสมุดมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร สํานักหอสมุด แหงชาติ และ
หองสมุดคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหนิสิตและผูที่สนใจไดรับทราบขอมูล
ขาวสาร และสามารถนําไปใชประโยชนได
10 โครงการรวมแบงปนสานฝนฅนสหกรณ
โครงการรวมแบงปน สานฝน “ฅนสหกรณ” มีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณที่มีศักยภาพ
ทางการเงินชวยสนับสนุนสหกรณขนาดเล็ก เพื่อเปนการรวมรณรงคใหเกิดสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางนักสหกรณ อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณบนวิถีแหงการพึ่งพา
และรวมมือกันซึ่งเปนการเผยแพรวารสารฅนสหกรณไปสูผูนําสหกรณ ฝายจัดการสหกรณ และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจอยางกวางขวาง โดยศูนยสารสนเทศฯ ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการจัดสงวารสารฅนส
หกรณ โดยใหทางสหกรณออมทรัพยแจงความจํานงที่จะอุปถัมภ ใหแกสหกรณการเกษตรและ/หรือ
หองสมุดประชาชน โดยใหระบุรายชื่อสหกรณการเกษตรและ/หรือหองสมุดประชาชนที่ตองการอุปถัมภ
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จํานวนปที่จะอุปถัมภให ซึ่งปจจุบันไดมีสหกรณเขารวมโครงการในฐานะผูอุปถัมภจํานวน 4 สหกรณ
ไดแก สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด สหกรณออมทรัพยพนักงานทหารไทย จํากัด สหกรณออม
ทรัพยกองพลทหารปนใหญ จํากัด และสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด

รู

รูปที่ 3.10 การประชาสัมพันธโครงการรวมแบงปน สานฝน “ฅนสหกรณ”
การรณรงคประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณใน 1 ปที่ผานมา ไดเนนรณรงคสมาชิกราย
เก า ผ า นทางโทรศั พ ท โดยเลื อ กสมาชิ ก จากสหกรณ อ อมทรั พ ย แ ละสหกรณ ก ารเกษตรเป น หลั ก
เนื่องจากมีความสอดคลองกับเนื้อหาในเลมวารสารมากที่สุด และเปนสมาชิกที่มีความสัมพันธที่ดีและมี
การเชื่อมโยงเครือขายมาโดยตลอด นอกจากนี้ไดมีการสงหนังสือเชิญสมัครสมาชิกวารสารสําหรับ
สมาชิกที่กําลังจะหมดอายุการเปนสมาชิก
3.4 เครือขายพันธมิตรและผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณนั้นไดมีเครือขายพันธมิตรและผูมีสวนเกี่ยวของไดเขา
มามีสวนรวมในการจัดทําจากหลายฝาย ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยงานที่ใหการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดทําวารสารและลงโฆษณา (sponsor) คณะทํางานจัด ทําวารสาร และ
สมาชิกวารสาร (ดังรูปที่ ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รูปที่ 3.11 เครือขายพันธมิตรและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ
3.4.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ในการเผยแพรความรูโดยใชวารสารฅนสหกรณเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคมความรู
นั้น ทางคณะทํางานวารสารไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อการเปนสังคมขอมูลขาวสารที่เอื้อประโยชนตอการนําความรูไปใชในการพัฒนาสหกรณ
3.4.2 หน ว ยงานที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการจั ด ทํ า วารสารและลงโฆษณา
(sponsor)
ในการจัดทําวารสารนั้นไดมีหนวยงานเครือขายที่เปนพันธมิตร ทั้งในภาครัฐและเอกชน
ใหการสนับสนุนวารสารอยางตอเนื่อง ไดแก บริษัทสหประกันภัย ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด (ชสท.) สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ชสค.)
3.4.3 คณะทํางานวารสารฅนสหกรณ
คณะทํ า งานวารสารฅนสหกรณ มี ก ารจั ด ทํ า วารสารฅนสหกรณ ภ ายใต ค อลั ม ภ 6
คอลัม ภ ประกอบดว ย ในแวดวงคนสหกรณ มุ มมองจากคนแดนไกล เติมความรู เลา สูกั น ฟ งจาก
งานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาสหกรณ และนานาสาระ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่
ประกอบดวย การวางแผนการจัดทําวารสาร การกําหนดเนื้อหา การประสานงานกับคอลัมนนิสตและ
แขกรับเชิญประจําฉบับ การจัดเตรียมตนฉบับ การออกแบบปก การประสานงานกับทางโรงพิมพใน
การจัดพิมพรูปเลม/เนื้อหา ตลอดจนการจัดสงวารสารฅนสหกรณไปยังหนวยงานในขบวนการสหกรณ
ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกวารสาร เปนตน โดยมีกระบวนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ ดังรูปที่ 3.12
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รูปที่ 3.12 คณะทํางานวารสารฅนสหกรณ
3.4.4 สมาชิกวารสารฅนสหกรณ
ตลอดชวง 2 ปที่ผานมาคณะทํางานวารสารไดทําการประชาสัมพันธและรณรงครับสมัคร
สมาชิกวารสาร ซึ่งไดมีหนวยงานภายในขบวนการสหกรณ สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปไดเขา
มามีสวนรวมในการเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ ณ ปจจุบัน มีจํานวนสมาชิก 340 ราย โดยสามารถ
แบงสมาชิกไดตามกลุมดังนี้ กลุมภายในขบวนการสหกรณและสหกรณจํานวน 117 ราย กลุมเครือขาย
182 ราย กลุมหองสมุด/สถาบันการศึกษา 16 ราย และกลุมบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 25 ราย

รูปที่ 3.13 จํานวนสมาชกวารสารฅนสหกรณ
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3.5 แบบประเมินความคิดเห็นตอวารสาร”ฅนสหกรณ”
การประเมินผลความคิดเห็นที่มีตอวารสาร”ฅนสหกรณ”ไดมีการประเมิน 2 แบบ คือ
1. จากการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกตอวารสารฅนสหกรณทางไปรษณีย จํานวน
52 ราย มีผลประเมินความคิดเห็นดังนี้
ตาราง 3.2 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
หนวยงานที่สังกัด
หนวยงานราชการ
หนวยงานเอกชน
สถาบันการศึกษา
สหกรณ
เกษียณราชการ
อื่นๆ
สมัครในนาม
บุคคล
หนวยงาน

จํานวน(คน)
11
3
14
16
4
4
จํานวน(คน)
19
33

คิดเปนรอยละ
21%
6%
27%
31%
8%
8%
คิดเปนรอยละ
37%
63%

จากตารางที่ 3.2 ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 52 ราย สังกัดอยูในหนวยงานราชการ
จํานวน 11ราย คิดเปนรอยละ 21 หนวยงานเอกชนจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6 สถาบันการศึกษา
จํานวน 14ราย คิดเปนรอยละ27 สหกรณจํานวน 16ราย คิดเปนรอยละ 31 เกษียณราชการจํานวน 4
ราย คิดเปนรอยละ 8 และอื่นๆจํานวน 4 ราย คิด เปน รอยละ8 ซึ่งสวนใหญสมัค รในนามหนว ยงาน
จํานวน33 ราย คิดเปนรอยละ 63และสมัครในนามบุคคลจํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 38
ตารางที่ 3.3 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกวารสารที่มีตอวารสาร”ฅนสหกรณ”
ลําดับ

ประเด็น

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

พอใช

ควร
ปรับปรุง

คาเฉลี่ย/
ระดับความ
คิดเห็น

1.

ความใหมของความรู/เนื้อหาสาระที่ทาน
ไดรับจากวารสาร”ฅนสหกรณ”

16
(30.8)

34
(65.4)

1
(1.9)

1
(1.9)

0
(0)

4.25
(มากที่สุด)

2.

การใช ภ าษาสื่ อ ความหมาย มี ค วาม
ชัดเจนดี อานแลวเขาใจงาย
เนื้อหาสาระ/บทความมีความนาสนใจ

19
(36.5)
15
(28.8)

31
(59.6)
31
(59.6)

2
(3.8)
6
(11.5)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

4.33
(มากที่สุด)
4.17
(มาก)

3.
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ลําดับ

ประเด็น

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

พอใช

ควร
ปรับปรุง

คาเฉลี่ย/
ระดับความ
คิดเห็น

4.

ภาพประกอบบทความสามารถสื่ อ
ความหมายไดสอดคลองกับเนื้อหา
ขนาดและความชั ด เจนของตัว อั ก ษรใน
รูปเลม
การใชโทนสีภายในรูปเลม

18
(34.6)
22
(42.3)
17
(32.7)
17
(32.7)
14
(26.9)

32
(61.5)
26
(50.0)
32
(61.5)
33
(63.5)
28
(53.8)

2
(3.8)
4
(7.7)
3
(5.8)
2
(3.8)
7
(13.5)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
3
(5.8)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

4.31
(มากที่สุด)
4.35
(มากที่สุด)
4.27
(มากที่สุด)
4.29
(มากที่สุด)
3.90
(มาก)

เฉลี่ยรวม

4.23
(มากที่สุด)

5.
6.
7.
8.

ความพอใจในภาพรวมที่มี ตอ วารสาร”
ฅนสหกรณ”
โอกาสในการนํ า ความรู / เนื้ อ หาสาระที่
ได รั บ จากวารสาร”ฅนสหกรณ ” ไปใช
ประโยชนในภารกิจของทาน

1.00-1.80 นอยที่สุด
1.81-2.60 นอย
2.61-3.40 ปานกลาง
3.41-4.20 มาก
4.21-5.00 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวาระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอวารสาร”ฅนสหกรณ”โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละเฉลี่ย 4.23
เมื่ อ พิ จ ารณาแต ล ะประเด็ น พบว า มี ค วามพอใจในระดั บ มากที่ สุ ด และมาก เรี ย ง
ตามลําดับ ดังนี้
1.ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรในรูปเลม
2.การใชภาษาสื่อความหมาย มีความชัดเจนดี อานแลวเขาใจงาย ความพอใจในภาพรวมที่
มีตอวารสาร”ฅนสหกรณ”
3.ภาพประกอบบทความสามารถสื่อความหมายไดสอดคลองกับเนื้อหา
4.ความพอใจในภาพรวมที่มีตอวารสาร”ฅนสหกรณ”
5.การใชโทนสีภายในรูปเลม
6.ความใหมของความรู/เนื้อหาสาระที่ทานไดรับจากวารสาร”ฅนสหกรณ”
7.เนื้อหาสาระ/บทความมีความนาสนใจ
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8.สํ าหรับ โอกาสในการนํ าความรู/ เนื้ อ หาสาระที่ไ ดรั บ จากวารสาร”ฅนสหกรณ”ไปใช
ประโยชนในภารกิจของทาน
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสาร”ฅนสหกรณ”เปนวารสารที่มีคุณคา ให
ความรู นาอาน นาศึกษา และมีประโยชน
2. จากการสํ า รวจความคิ ด เห็ น จากผู เ ขา รว มงานประกาศเกี ย รติคุ ณ สหกรณแ ละนั ก
สหกรณที่มีคุณคา 2559 และเวทีเสวนาวิชาการ มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 403 คน แบงเปนเพศ
ชาย 200 คนคิดเปนรอยละ 49.60 เพศหญิง 203 คน คิดเปนรอยละ 50.40 สวนใหญสังกัดอยูใน
หน ว ยงานสหกรณ จํ า นวน 237 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 54.36 รองลงมา หน ว ยงานรั ฐ 131 คน
สถาบันการศึกษา 24 คน อื่นๆ 30 คน และเอกชน 14 คน คิดเปนรอยละ 30.05,5.50,6.88 และ 3.21
ตามลําดับ
ตารางที่ 3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสารฅนสหกรณที่ไดรับในงานเสวนาฯ
ประเด็น
1.เนื้อหาในเลมนาสนใจ
2.เนื้อหาสาระมีความแปลกใหม
3.ทานสนใจอยากเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

397
(98.50)
392
(97.30)
356
(88.30)

6
(1.50)
11
(2.70)
47
(11.70)

จากตารางที่ 3.4ความคิด เห็นเกี่ยวกับ วารสารฅนสหกรณที่ไดรับในงานเสวนาฯ พบวา
ดานเนื้อหาในเลมนาสนใจมีผูเห็นดวยจํานวน 397 คนคิดเปนรอยละ 98.50 และผูไมเห็นดวยจํานวน 6
คนคิดเปนรอยละ 1.50 ดานเนื้อหาสาระมีความแปลกใหมมีผูเห็นดวยจํานวน 392 คนคิดเปนรอยละ
97.30 และผู ไ ม เ ห็ น ด ว ยจํ า นวน 11 คนคิ ด เป น ร อ ยละ 2.70 และด า นท า นสนใจอยากเป น สมาชิ ก
วารสารฅนสหกรณมีผูเห็นดวยจํานวน 356 คนคิดเปนรอยละ 88.30และผูไมเห็นดวยจํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 11.70
สําหรับขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาวารสารดี มีประโยชน
มีคุณคาเห็นควรที่จะมีการเผยแพรผานสื่อตางๆใหมากกวานี้ ขยายพื้นที่จัดสงทั่วประเทศเพื่อใหบุคคล
มีความรูและทันเหตุการณ
2.4 แบบประเมินความคิดเห็นตอวารสาร “ฅนสหกรณ”
จากการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก วารสารฅนสหกรณ จํานวน 34 ราย ที่มีต อ
วารสารฅนสหกรณ มีผลประเมินความคิดเห็นดังนี้
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ตารางที่ 2.14 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
หนวยงานที่สังกัด
หนวยงานราชการ
หนวยงานเอกชน
สถาบันการศึกษา
สหกรณ
เกษียณราชการ
อื่นๆ
สมัครในนาม
บุคคล
หนวยงาน

จํานวน(คน)
8
3
7
9
4
3
จํานวน(คน)
14
20

คิดเปนรอยละ
23.5
8.8
20.6
26.5
11.8
8.8
คิดเปนรอยละ
41.2
58.8

ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 34 ราย สังกัดอยูในหนวยงานราชการจํานวน 8 รายคิด
เปนรอยละ 23.5 หนวยงานเอกชนจํานวน 3 รายคิดเปนรอยละ 8.8 สถาบันการศึกษาจํานวน 7 รายคิด
เปนรอยละ 20.6 สหกรณจํานวน 9 รายคิดเปนรอยละ 26.5 เกษียณราชการจํานวน 4 รายคิดเปนรอย
ละ 11.8 และอื่นๆจํานวน 3 รายคิดเปนรอยละ 8.8 ซึ่งสวนใหญสมัครในนามหนวยงานจํานวน 20 ราย
คิดเปนรอยละ 58.8 สวนที่เหลือจํานวน 14 ราย สมัครในนามบุคคลคิดเปนรอยละ 58.8
ตารางที่ 2.15 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกวารสารที่มีตอวารสาร”ฅนสหกรณ”
ลํา
ประเด็น
ดับ
1. ความใหม ข องความรู / เนื้ อ หาสาระที่ ท า น
ไดรับจากวารสาร”ฅนสหกรณ”
2. การใชภาษาสื่อความหมาย มีความชัดเจนดี
อานแลวเขาใจงาย
3. เนื้อหาสาระ/บทความมีความนาสนใจ
4.
5.

ภาพประกอบบทความสามารถสื่อความหมาย
ไดสอดคลองกับเนื้อหา
ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรในรูปเลม

6.

การใชโทนสีภายในรูปเลม

7.

ความพอใจในภาพรวมที่มีตอวารสารฅนสหกรณ

8.

โอกาสในการนําความรู/เนื้อหาสาระที่ไดรับ
จากวารสาร”ฅนสหกรณ”ไปใชประโยชนใน
ภารกิจของทาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช

11
(32.4)
13
(38.2)
8
(23.5)
9
(26.5)
14
(41.2)
11
(32.4)
12
(32.4)
10
(29.4)

21
(61.8)
19
(55.9)
20
(58.8)
24
(70.6)
16
(47.1)
20
(58.8)
20
(58.8)
17
(50.0)

1
(2.9)
2
(5.9)
6
(17.6)
1
(2.9)
4
(11.8)
3
(8.8)
2
(5.9)
5
(14.7)

1
(2.9)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
(5.9)
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ควร
ปรับปรุง
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

คาเฉลี่ย/ระดับ
ความคิดเห็น
4.24
(มากที่สุด)
4.32
(มากที่สุด)
4.06
(มาก)
4.21
(มากที่สุด)
4.29
(มากที่สุด)
4.24
(มากที่สุด)
4.29
(มากที่สุด)
4.03
(มาก)

1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

จากตาราง พบวาระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอวารสาร”ฅนสหกรณ”โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละเฉลี่ย 4.21 เมื่อพิจารณาแตละประเด็นดังนี้ การใชภาษาสื่อความหมาย มี
ความชัดเจนดี อานแลวเขาใจงาย,ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรในรูปเลม, ความพอใจในภาพรวม
ที่มีตอวารสาร”ฅนสหกรณ”,ความใหมของความรู/เนื้อหาสาระที่ทานไดรับจากวารสาร”ฅนสหกรณ”,
การใชโทนสีภายในรูปเลม และภาพประกอบบทความสามารถสื่อควาหมายไดสอดคลองกับเนื้อหาอยู
ในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.32 ,4.29,4.29,4.24,4.24 และ 4.21ตามลําดับ สําหรับประเด็น
เนื้อหาสาระ/บทความมีความนาสนใจและโอกาสในการนําความรู/เนื้อหาสาระที่ไดรับจากวารสาร”ฅนส
หกรณ”ไปใชประโยชนในภารกิจของทานมีควาคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 4.06 และ 4.03
ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสาร “ฅนสหกรณ”มีเนื้อหาที่นาสนใจ มี
ประโยชนและใหความรูมาก แตยังอยูในวงแคบอยากใหมีการอัพเดตความรูใหมๆเพิ่มขึ้น อยากใหมี
บทความเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการเชน กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพย...อาจเปนเรื่องที่สหกรณทําผิด
หรื อ เป น ข อ แนะนํ า จากผู เ ชี่ ย วชาญที่ พ บเจอกรณี ผู ต รวจสอบกิ จ การประสบทั้ ง ดี -ไม ดี เป น ต น
นอกจากนี้นําความรูเกี่ย วกั บการดํ าเนินงานของสหกรณอ อมทรัพยล งในวารสารโดยเฉพาะปญหา
ขอเสนอแนะ ภาพรวมของสหกรณออมทรัพย เห็นควรประชาสัมพันธเผยแพรวารสารใหกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร เพราะจะเปน ประโยชนแกก ลุมเกษตรกรในการเชื่อ มโยงเครือ ขาย
จุดเดนของวารสารคือการใชงานวิชาการทําและสะทอนผลผลิตเชิงพื้นที่ การนําเสนอเขาใจงาย และ
ควรทําวารสารเปนรายเดือนจะไดความรูอยางตอเนื่อง
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่และการติดตามศูนย์เรียนรู้มีชวี ิต
4.1 การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
ภายใต้กรอบเวลาระหว่างมีนาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการดาเนินการจัดทาสื่อ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่เพื่อสนับสนุนการวิจัย จานวน 23 รายการ ได้แก่ คู่มือหลักสูตร Smart Officers I,
เอกสารหลักสูตร Training Program on Co-ops Smart Officers, Pocket book “27 แนวคิดการ
สร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2”, Pocket book “กวีเรียวเกี่ยวรวง ด้วยรักษ์ในผืนนาและศรัทธาใน
อาชีพ”, คู่มือ “เปิดร้าน Farmer Shop ง่ายนิดเดียว”, สื่อเรียนรู้ “เกี่ยวกับ Farmer Shop ร้านค้าที่
ผู้ผลิตเป็นมิตรกับผู้บริโภค”, "การสร้างสรรค์นวัตกรรม: นาคุณค่าสหกรณ์" และวีดีทัศน์ “ยกระดับ
สหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน” ดังนี้
(1) คู่มือ Smart Officers I
“คู่มือ Smart Officers I” จัดทาขึ้นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
สมรรถนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความพร้อม
และเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการบริ ห ารสหกรณ์
การเกษตรภายใต้บริบทโลกใหม่
มีเนื้อหาสาระหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมรรถนุใน 3 มิติ
ได้แก่ การปรับทัศนคติ การปรับกระบวนทัศน์ และเพิ่มพูนความรู้ทักษะที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การบรรลุ
เป้าหมาย และภารกิ จ ของสหกรณ์ก ารเกษตร โดยประกอบด้วยหน่ว ย
เรียนรู้ 5 หน่วยเรียน ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นาเอาชุดความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและเรียบเรียงจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการความรู้
(2) คู่มือ Smart Officers II
คู่มือ “Co-ops Smart Officers” เนื้อหาสาระสาคัญ ได้แก่
สหกรณ์คืออะไร มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการอื่นอย่างไร สมาชิก
และชุมชนได้อะไรจากสหกรณ์ ทาไม ICA Blueprint ถึงสาคัญในอนาคต,
จุดสมดุลระหว่างหน้าที่ของบุคคล 3 ฝ่าย, การพัฒนาแผนกลยุทธ์และนา
กลยุทธ์สู่การจัดการธุรกิจสหกรณ์, การจัดการการเงินขั้นพื้นฐาน การทา
บัญชี งบแสดงฐานะทางการเงิน ความสาคัญของงบกาไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงินเพื่อที่จะสามารถนามาวางแผนกิจกรรมสหกรณ์ไ ด้
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์, กรอบคิด และชุดความรู้
ในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรให้ประสบความสาเร็จจากกรณีศึกษา ตลาดสุขใจ และการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ ด้วยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
(3) กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2
กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ได้รับมอบจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อยกร่างสาหรับใช้ในการระดม
ความเห็นจากภาคีเ พื่อหาข้อสรุปและจัดทาเป็นนโยบายการขับเคลื่อน
การพั ฒนาการสหกรณ์ไ ทย ซึ่ งได้ ผ่า นความเห็น ชอบในหลัก การในที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปีสันนิบ าตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อ 18
ธันวาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และภาคี
ขบวนการสหกรณ์ได้นาไปใช้ในการระดมความคิดเพื่อจัดทาเป็นข้อสรุป
สาหรับนโยบายและแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ โดยได้แต่งตั้ง
คณะทางานจัดทาข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

(4) แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย (Civil State Smile Shop: C3S)
แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย
C3S พัฒนาและปรับปรุงจากตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop โดยเล็งเห็น
ว่า C3S จะช่วย ลดช่องว่างของโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของ
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยระบบธุรกิจของ C3S จะนาไปสู่การสร้าง
ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการร้าน C3S ที่จะเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อนา
สินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมมาจาหน่ายแก่ผู้บริโภคในชุมชน
ในขณะเดียวกันผู้บริโภคในชุมชนก็สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ ราคาเป็นธรรม โดยคณะทางานเชื่อมั่นว่า C3S จะช่วยตอบ
โจทย์การขับเคลื่อนการปรับกระบวนทัศน์สู่การเกษตรแบบก้าวหน้ า
และช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรในระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้
นาเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559
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(5) การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ใช้ชุดความรู้ “การพัฒนาโซ่
คุณค่าผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่ได้นาไปทดลองใช้ในการส่งเสริม
แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายการวิ จั ย ภายใต้ ชุ ด โครงการการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ในห้วงเวลาทศวรรษที่ผ่าน
มาซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นระบบธุรกิจทางเลือกสาหรับเกษตรกรรายย่อยที่
ใช้กลไกสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ในการสร้างระบบธุรกิจร่วมกับภาคี
พันธมิตร เพื่อลดข้อจากัดและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งปัจจัย
การผลิต เข้าถึงตลาด ตลอดจนการสร้างอานาจการต่อรอง โดยมี
สาระสาคัญชีใ้ ห้เห็นกรอบแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ 9 ขั้นตอนซึ่ง
จะนาไปสู่การเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตร มีการวางกรอบธุรกิจ
สู่เป้าหมายร่วม มีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้แผนธุรกิจซึ่งได้วาง
ระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคีพันธมิตรธุรกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งให้ความสาคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (สากล)

(6) ขบวนการสหกรณ์
หนั ง สื อ “ขบวนการสหกรณ์ ” มี เ นื้ อ หาสาระที่ ก ล่ า วถึ ง กรอบคิ ด กรอบแนวทางการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ การเชื่อมโยงความร่วมมือกันเป็นขบวนการ
สหกรณ์ภายใต้เครือข่ายของสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
บริบทของสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในฐานะที่
เป็นกลไกการขับ เคลื่อนการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตามปรัชญา
แนวคิด และหลั ก การสหกรณ์ นอกจากนั้นยั ง กล่าวถึง กรณีศึก ษา
สาหรับสหกรณ์ที่น่าสนใจในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ผู้บริโภค
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิต ตลอดจนนโยบายรัฐที่เหมาะสม
ในการสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
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(7) การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
เอกสารการจัด การโซ่อุป ทานในธุ รกิจสหกรณ์ มีเ นื้อหาสาระที่ก ล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด การโซ่ อุ ป ทานของธุ ร กิ จ ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น หลั ก การ
กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทการ
ดาเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ในฐานะการเป็นองค์กรพึ่งพาและร่วมมือ
กันของประชาชน โดยนาเสนอข้อมูลเชิงวิเ คราะห์ ที่ชี้ให้เ ห็นข้อจากั ด
และโอกาสที่ท้าทายของธุรกิจสหกรณ์ตลอดจนกรอบคิดเชิงยุทธศาสตร์
สาหรับการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ โดยได้นาเอาตัวแบบและ
แนวปฏิ บัติ ที่ ดีแ ละกรณีศึ ก ษาส าหรั บ การจั ด การโซ่ อุ ป ทานในธุ ร กิ จ
สหกรณ์ ที่เ ป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(8) คู่มือการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop
“คู่มือการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop” มีเนื้อหา
สาระสาคัญ ที่เข้าใจง่าย เกี่ยวกับความรู้ในการบริหารจัดการร้าน Farmer
Shop ประกอบด้วย การเลือกทาเลที่ตั้งและการสร้างความแตกต่าง การ
สร้ า งบรรยากาศภายในร้ าน เทคนิ ค การสั่ งซื้ อ สิน ค้ า การก าหนดราคา
เทคนิ ค การรั บ เข้ า สิ น ค้ า และจั ด ชั้ น วาง การขายและให้ บ ริ ก าร ณ จุ ด
แคชเชียร์ การจัดการสต็อกสินค้า การจัดทาเอกสารและรายงานการเงิน
และภารกิจประจาวันของร้าน
(9) คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ
คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ”
เป็นคู่มอื ที่จัดทาขึน้ สาหรับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้
ไปสู่ก ารเป็นผู้ชานาญการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออทรัพย์ เนื้อหา
หลักสูตรประกอบไปด้วยชุดความรู้ทั้งด้านการพัฒนาความคิดเชิงบูรณา
การ การพั ฒ นาทั ก ษะ และประสบการณ์ที่ จ ะได้ รั บ จากวิ ท ยากร ได้ แ ก่
บริบทการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างคุณค่าแก่สมาชิกอย่าง
ยั่งยืน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
ความรู้พื้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้ กระบวนการ
ตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ เทคนิคการตรวจสอบ
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การเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหาร
การเงิน และการจัดการความรู้ (KM) สาหรับผูต้ รวจสอบกิจการ
(10) คู่มอื การเรียนรู้ การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์
คู่ มื อ “การพั ฒ นาโซ่ คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” เป็ น ไปภายใต้ เ จตนารมณ์ เ พื่ อ การยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของเกษตรกรและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ภายใต้โ ซ่คุณ ค่า ให้ มี
ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ การออกแบบระบบธุรกิจด้วย
การจัดการความสัมพันธ์ใหม่ ระหว่างภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า
เพื่อลดช่องว่าง (GAPs) และเปิดโอกาส (Opportunities) ในการเข้าถึงตลาด
เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามกรอบแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 3 หน่วยเรียน ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดและกรอบ
แนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ 2) การวางแผนทางการเงินเพื่อความ
คุ้มค่าในการลงทุน 3) การจัดทาแผนธุรกิจสู่เป้าหมายความสาเร็จ

(11) 100 ปีสหกรณ์ บทกลอนปริทรรศน์
หนังสือ 100 ปีสหกรณ์ บทกลอนปริทรรศน์ เป็นหนังสือนาเสนอ
เรื่องราวของสหกรณ์เนื่องในวาระครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทยในรูปของ
กลอน 100 บท ซึ่งประพันธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
(อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์)
(12) Pocket book 27 แนวคิด การสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2
พ็อกเก็ตบุ๊ค “27 แนวคิดการสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2” เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ
เกี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละนวั ต กรรมน าการพั ฒ นาสหกรณ์ อาทิ สหกรณ์ . ...
นวัตกรรมความคิดที่งดงามข้ามศตวรรษ รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์
กระบวนทั ศ น์ ป ฐมบทของการพั ฒ นาสหกรณ์ สู่ ก ารพึ่ ง ตนเอง การน า
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า เพื่ อ การพั ฒ นาการสหกรณ์ ไ ทย การ
เปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ธุรกิจฐานสังคม: กลไกในการ
นาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แผนธุรกิจกับการสร้างโอกาสและลด
ความเสี่ยงสาหรั บธุ ร กิจ สหกรณ์ การพั ฒ นาการตลาดสินค้า เกษตรโดย
ระบบสหกรณ์ การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
การเกษตร กรอบการขั บ เคลื่ อ นสู่ ร ะบบการเงิ น บนหลั ก การพึ่ ง พาและ
ร่วมมือกัน โซ่อุปทานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง และFarmer Shop ทางเลือกของประชาชน
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(13) Pocket book กวีเกี่ยวรวง
หนั ง สื อ “กวี เ กี่ ย วรวง” เป็ น การเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาสาระและ
ภาพประกอบที่เป็นผลการวิจัยเรื่อง “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้: จากแปลงนาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข
มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับแนวความคิดและวิถีการประกอบอาชีพของ
ชาวนาให้สามารถเผชิญหน้าอย่างท้าทายกับปัญหาและอุปสรรค ภายใต้อัต
ลักษณ์ชาวนา “คิดเก่ง ทาเป็น เห็นอนาคต”

(14) การสร้างสรรค์นวัตกรรมนาคุณค่าสหกรณ์
Pocket book "การสร้างสรรค์นวัตกรรม: นาคุณค่าสหกรณ์" จัดทาขึ้นในวาระการเฉลิมฉลองครบ
ร้อยปีการสหกรณ์ไทย โดยนาเอาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมมือกันพัฒนาในรอบทศวรรษ
(พ.ศ. 2550-2559) ที่ผ่านมา ตลอดจนชุดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมตัว
แบบธุรกิจสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมานาเสนอ ซึ่งบทความ
ต่าง ๆ ในเล่มสะท้อนให้เห็น วิธคี ิด และวิธีการทางานของคนที่ตระหนักใน
คุณค่าสหกรณ์ และนาเอาความรู้ที่เป็นสหวิทยาการมาใช้อย่างมีแบบแผน
เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ เพื่อสร้าง
ทางเลือกแก่ประชาชนและการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ดี ตี ามอัตภาพ
(15) ธนาคารสหกรณ์สาคัญจริงหรือ?
เอกสารธนาคารสหกรณ์สาคัญจริงหรือ ? เป็นขอสรุปจากเวที
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธนาคารสหกรณ์สาคัญจริงหรือ?” เมื่อ 12 พ.ค.
59 เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการตัดสินใจเชิง
นโยบายแก่ หน่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้องในขบวนการสหกรณ์ โดยได้เ ชิ ญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ นักสหกรณ์ และผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 30 คน
มาร่ว มกั น ระดมความคิ ด ส าหรับ รูป แบบทางเลือกที่เ หมาะสมในการ
พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์

50

(16) สื่อเรียนรู้ “เกี่ยวกับ Farmer Shop ร้านค้าที่ผู้ผลิตเป็นมิตรกับผู้บริโภค”
“สื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Farmer Shop ร้านค้าที่ผู้ผลิตเป็นมิตรกับ
ผู้ บ ริ โ ภค” ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ
สาหรับผู้ประกอบการร้าน Farmer Shop ที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดตัง้ และดาเนินงานร้านค้าชุมชน เขียนด้วยถ้อยคาง่ายในรูปแบบการ์ตูน
เพื่อจุดประกายความคิดเกี่ยวกับร้านค้าแนวใหม่ที่ใส่ใจในการค้าที่เป็น
ธรรม

(17) สื่อการเรียนรู้.....สู่การยกระดับคุณค่าสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สื่อการเรียนรู้ .....สู่การยกระดับคุณค่าสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ชุดความรู้และตัวแบบจากงานวิจัยของชุดโครงการ
การขับ เคลื่อนการพั ฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ประกอบด้วย
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เป็นผลงานวิจัยที่ให้ความรู้เรื่องกระบวนการ
สร้ า งแบรนด์ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า ที่ น าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาราคาข้ า วตกต่ า สามพราน
โมเดล เป็นตัวแบบในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยใช้หลักการพึ่งพาและร่วมมือ
กันที่เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรในชุมชนและเครือข่ายผู้บริโภค คิชฌกูฎโมเดล
เป็นตัวแบบเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรที่เชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพโดยใช้
กลไกการจัดการโซ่อุปทานในธุร กิจสหกรณ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ Farmer Shop เป็นตัวแบบ
ธุรกิจของร้านค้าชุมชนที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านผู้ผลิตและผูบ้ ริโภค
(18) โบชัวร์ “16 ปี ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
โบชัวร์ 16 ปี ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม จัดทาขึ้น
เพื่อเผยแพร่กรอบแนวคิด ชุดความรู้ และผลลัพธ์จากชุดโครงการฯ
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(19) ปฏิทินนวัตกรรม
ปฏิทินปี 2560 นาเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์จากการวิจัยที่เป็นตัวแบบและชุด
ความรู้ ข องโครงการวิ จั ย การขั บเคลื่ อนการ
พัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม อาทิ การ
สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณธรรม, เส้นทาง
สู่ เ ครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ผลไม้ คุ ณ ภาพ “คิ ช ฌกู ฎ
โมเดล”, เส้นทางสู่กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พรานโมเดล, ตัวแบบ Farmer Shop สู่ร้านค้า
ชุ ม ชน, เส้ น ทางสู่ ก ารเป็ น ชาวนามื อ อาชี พ ,
ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ปฏิ รู ป การเกษตรภายใต้ ก ระบวนทัศ น์ และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปสหกรณ์ในศตวรรษที่สอง
(20) วีดีทัศน์ “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน”
วีดีทัศน์ “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน” จัดทาขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ผลลั พธ์ งานวิจั ยภายใต้ ชุดโครงการการขับเคลื่อน การ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่อาเซียน ในเวทีเสวนาวิชาการ ประจาปี 2558

(21) วีดีทัศน์ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม
เนือ้ หาของวีดีทัศน์เป็นการนาเสนอให้เห็นการเชื่อมโยงของ
ปัญหาและการแก้ปัญหาโดยการวิจัย โดยเริ่มจากปัญหา
ของสังคมไทยในปัจจุบันที่คนเราทุก คนต้องเผชิญ ในโลก
แห่ ง ความเป็ น จริ ง และความจริ ง ที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น จาก
ผลการวิจัยที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ลงไปวิจัยใน
รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
คนที่เป็นกาลังสาคัญของประเทศอย่างเกษตรกร ในตลอด
16 ปีที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนของสกว.
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(22) ลาเบลข้าวหอมอานาจเจริญ ภายใต้โครงการซื้อข้าวจากชาวนา by Farmer Shop
ทีมวิจัย ได้จัดท าลาเบลข้าวหอมอานาจเจริญ เพื่อสร้า งแบรนด์
ให้กับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ
เพื่อจาหน่ายข้าวอินทรีย์ให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุกจันทร์เว้นจันทร์ ณ โรงอาหารกลาง 2

(23) โปสเตอร์ตัวแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์จากงานวิจัยภายใต้ระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรม
การจัดทาโปสเตอร์ตัวแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์จากงานวิจัยเพื่อนาไปประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ในงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 18-20 ธันวาคม 2558
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4.2 การติดตามศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
การดาเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็น
ธรรมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ผลผลิตการ
วิจั ยเป็ น ชุ ด ความรู้ และนวั ตกรรม เพื่อ ให้ เกิด กลไกการถ่า ยโอนความรู้ จ ากการวิ จั ยไปใช้ใ นการพั ฒนาที่
กว้างขวางขึน้ สว.สก. สกว. และภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” จานวน 6 แห่ง ได้แก่
ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้ Farmer
Shop ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่) และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ รายละเอียดดังนี้

1) ศูนย์เรียนรู้มีชวี ิตข้าวคุณธรรม
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ข้ า วคุ ณ ธรรม มี กิ จ กรรมการ
ให้บริการการผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การ
รวบรวมพั นธุ์ ข้าวพื้นเมือง และเก็ บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
การส่ งเสริม การรวมกลุ่ม และการบริห ารจั ดการกลุ่ม การ
ส่งเสริมการปลู กข้าวอินทรีย์และผัก ผลไม้อินทรีย์ กิจกรรม
การเข้ า ค่ า ยธรรมะ และกิ จ กรรมการสปาบ้ า นทุ่ ง ซึ่ ง ศู น ย์
เรียนรู้ข้าวคุณธรรมได้นาเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานมา
ส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ /ทักษะในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ในแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพการผลิต และการสร้าง
แบรนด์ การเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรในการวางแผนจาหน่าย มี
เกษตรกร/หน่ว ยงาน/ผู้ส นใจเข้า มาศึก ษาดูง านจานวน 981
ราย 27 องค์กร
2) ศูนย์เรียนรู้มีชวี ิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ มีกิจกรรมการให้บริการการผลิตผลไม้
คุณภาพ การบริหารจัดการฟาร์ม ความสาคัญของการจัดการข้อมูลการผลิต การสร้างทายาทเกษตรกร
และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจานวน 286
ราย 32 องค์กร
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3) ศูนย์เรียนรู้มีชวี ิตตลาดสุขใจ
“ตลาดสุขใจ” เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่เกษตรกร และผู้บริโภคที่เห็นคุณค่า ในเรื่อง
อาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ มีกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ การให้บริการ
ความรู้ ก ารจั ด การตลาดเกษตรกร และการส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ม ผู้ ป ลูก ผั ก อิน ทรีย์ มีเ กษตรกร/
หน่วยงาน/ผูส้ นใจเข้ามาศึกษาดูงานจานวน 1,800 ราย 50 องค์กร

4) ศูนย์เรียนรู้มีชวี ิต Farmer Shop
ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ได้ดาเนินการเผยแพร่ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม
ตัว แบบธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรมนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยปลุกจิตสานึก
ผู้บ ริโ ภคในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย การพัฒนาทักษะแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้ ทีม
Coach ของชุดโครงการฯ ปัจจุบันสจล. ได้นาไปขยายผล รวมทั้งคณะทางานการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเกษตรแบบก้าวหน้าได้นาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ไปพัฒนาเป็นร้านรอยยิ้มประชารัฐ (C3S)
เพื่อลดช่องว่างของโซ่อุป ทานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของผู้ป ระกอบการรายย่อย นาไปสู่การสร้าง
ทางเลือกใหม่ของผูป้ ระกอบการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจนาสินค้าที่มคี ุณภาพและราคาเหมาะสมมาจาหน่าย
แก่ผู้บริโภคในชุมชน และผู้บริโภคในชุมชนก็สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการ
ช่ว ยตอบโจทย์ก ารขับ เคลื่อนการปรับ กระบวนทัศ น์สู่ ก ารเกษตรแบบก้า วหน้า และช่วยแก้ปั ญ หา
เกษตรกรในระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล และได้มีการนาเสนอคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
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5) ศูนย์เรียนรู้มีชวี ิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)
ศูนย์เรียนรู้มีชีวติ เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)เป็นศูนย์
เรีย นรู้ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรบ้านคลอง
ใหญ่ อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จานวนประมาณ 130
ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ซึ่งได้แก่ การปลู ก พืช (พืชหลั ก ส่วนใหญ่ คือ ข้าว อ้อย
ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
ส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเอง
การขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม
ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขาดแคลนเงิ น ลงทุ น ราคาผลผลิ ต
ตกต่า ฯลฯส่ง ผลให้เ กษตรกรมีร ายจ่ ายมากกว่ารายได้
เกิดภาวะมีหนี้สิน ได้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและ
ร่วมหาทางออกของปัญหา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การ
เพิ่มรายได้ การลดต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักการ
พึ่งพาตนเป็นสาคัญ
ปั จ จุ บั น กลุ่ ม เกษตรกรบ้ า นคลองใหญ่ มี
สมาชิก 465 คน มีหน้าที่ 1.ย้ายหนี้เข้าสู่กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร 2.โครงการฟื้นฟูเกษตรกร ผลผลิตที่มีคุณค่า ผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี การทา
เกษตรทฤษฎีใหม่ ขณะนี้กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ใน
ลักษณะของโครงการวิจัยต้นแบบของเกษตรทฤษฏีใหม่ฝึกให้เกษตรกรวางแผน และทาตามแผนที่วาง
ไว้ พร้อมกับจดบันทึก กรมปศุสัตว์เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด หมู วัว และปลูกหม่อนเป็นอาหารสัตว์
โดยเฉพาะหมูเมื่อกินใบหม่อนเป็นอาหารทาให้มูลมูลของหมูที่เลี้ยงไว้ไม่มีกลิ่น ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบวัว
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
6) ศูนย์เรียนรู้มีชวี ิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ เป็นศูนย์
เรียนรู้ที่ให้ผู้สนใจมาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว ผัก ผลไม้อินทรีย์ แบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันในกลุ่ม และ
การแก้ปัญหาโดยการร่วมมือกันบนการพึ่งพา มีผู้สนใจใช้บริการทั้งสิน้ 565 คน 6 องค์กร
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
การดาเนินการโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขัน มีการดาเนินการทั้งสิ้น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) การดาเนินการเว็บไซต์ 2) การจัดทา
วารสารฅนสหกรณ์ 3) การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 4) การติดตามศูนย์เรียนรู้มีชีวิต มีรายละเอียด
ดังนี้
ในส่ว นการด าเนินการเว็ บ ไซต์มีก ารจัดท าและปรับ ปรุงเว็บ ไซต์ใ ห้มีความทันสมัย เพื่อ
รองรับการใช้บริการได้ส ะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย รวมทั้งมีความน่าสนใจ มีก ารนาเสนอเมนูหลัก
จานวนทั้งสิน้ 25 เมนูหลัก 66 เมนูย่อย มีการเผยแพร่ชุดความรู้/คลังข้อมูล/นวัตกรรมสู่สาธารณะผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษจานวน 379 รายการ คู่มือเผยแพร่จานวน 16 เล่ม
เอกสารเผยแพร่จานวน 47 เล่ม รายงานวิจัยฉบับวิจัยสมบูรณ์จานวน 99 เล่ม สาระการเรียนรู้ชาวนา
มืออาชีพ จานวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ จานวน 18 เรื่อง วีดีทัศน์ จานวน 37 เรื่อง มีการ
สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ จานวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่าย Farmer Shop และเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ มีสมาชิกเครือข่ายเฉลี่ย
เครือข่ายละ 2,095 ราย/ปี มีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ย 33,567 คน/ปี ผลการสารวจความคิดเห็น
ผูใ้ ช้บริการที่มตี ่อเว็บไซต์อยู่ในระดับ ดี
การจัดทาและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ในการทาหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาสังคม
ข้อมูลข่าวสารในระหว่างประชาคมวิจัย สมาชิก และผู้สนใจ ได้มีการจัดพิมพ์จานวน 8 ฉบับ (ฉบับที่
27-34) มีบทความเผยแพร่จานวนทั้งสิ้น 86 บทความ ภายใต้คอลัมน์หลัก 6 คอลัมน์ ได้แก่ ในแวดวง
คนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวใน
แผนพัฒนาฯ และนานาสาระ ผลการสารวจความคิดเห็นผูใ้ ช้บริการอยู่ในระดับ ดีมาก
การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เผยแพร่ จานวน 23 รายการ ได้แก่ คู่มือ Smart Officers I
ในสหกรณ์การเกษตร, Smart Officers II, กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยใน
ห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2, แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย (Civil State Smile Shop:
C3S), การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ , ขบวนการสหกรณ์ , การจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจสหกรณ์, คู่มือการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop, คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ, คู่มือการเรียนรู้ การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์, 100 ปี
สหกรณ์ บทกลอนปริทรรศน์, Pocket book 27 แนวคิด การสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2, Pocket
book กวีเกี่ยวรวง, การสร้างสรรค์นวัตกรรมนาคุณค่าสหกรณ์ , ธนาคารสหกรณ์สาคัญจริงหรือ ?, สื่อ
เรียนรู้ “เกี่ยวกับ Farmer Shop ร้านค้าที่ผู้ผลิตเป็นมิตรกับผู้บริโภค”, สื่อการเรียนรู้.....สู่การยกระดับ
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คุณค่าสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, โบชัวร์ “16 ปี ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม”, ปฏิทินนวัตกรรม, วีดีทัศน์ “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน”, วีดีทัศน์
ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม,
ลาเบลข้าวหอมอานาจเจริญ ภายใต้โครงการซื้อข้าวจากชาวนา by Farmer Shop และโปสเตอร์ตัวแบบ
นวัตกรรมสร้างสรรค์จากงานวิจัยภายใต้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
การติดตามศูนย์เรียนรู้มีชีวิต จานวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม จ.
ยโสธร ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ จ.
นครปฐม ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต Farmer Shop จ.กรุงเทพฯ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ
จ.ชัยนาท และศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ มีผู้สนใจเข้า
มาเรียนรู้ปีละ 4,097 คน
5.2 ข้อเสนอแนะ
โลกยุ ค ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามก้ า วหน้ า และพั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนาไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ท่ า มกลางกระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ทุ ก ประเทศทั่ ว โลกก าลั ง มุ่ ง สู่ ก ระแสใหม่ ข องการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังคมฐานความรู้ ที่ให้ความสาคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยใน
การพัฒนา ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันในลักษณะของเครือข่าย
เกิดการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วแบบไร้พรมแดน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คมระหว่ า งประเทศเป็ น หนึ่ งเดี ย ว เปลี่ย นจากสั งคมอุ ต สาหกรรมมาเป็ น
สังคมสารสนเทศ เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากระบบชาติเป็นระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้มนุษย์ต้องมี
การปรับตัวให้สามารถดารงชีวติ อยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่ กอปรกับการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน เทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวั นของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ย งไม่ได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการ
สื่อสาร ทาให้เราสามารถทางานได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา สามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว ทันท่วงที
ก่อให้เกิดคลังความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในสังคมเครือข่าย สามารถสร้าง
พลังทางสังคมจนก่อให้เกิดการพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ โดยเฉพาะ
ปัจจุบัน โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก
ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้เพียงเสี้ยววินาที
ในอนาคตการเข้าถึงเว็บไซต์ วารสารฅนสหกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์ต่าง ๆ ผ่าน
Mobile Application ทางโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตจะเป็นช่องทางที่สาคัญที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต
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ภาคผนวกที่ 1
รายงานการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์

รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันฯ
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
การประชุมครั้งนีจ้ ัดขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th
ในฐานะที่เป็น สารสนเทศประเภทหนึ่ง ของสถาบัน วิชาการด้านสหกรณ์ โดยที่ประชุมมีข้อสรุปเพื่อ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. เมนู “ชวนคิด ชวนคุย” กาหนดให้ดาเนินการตามแผนที่วางไว้แล้ว โดยมอบหมายให้
คุณพรพงษ์กับคุณภูมิดูแลร่วมกัน
1.1. กาหนดให้ถ่ายเก็บไว้อย่าง 2 วีดีโอ
1.2. หากมีแขกมาเยือนก็สามารถถ่ายวีดีโอเก็บไว้ได้
1.3. ให้ทาตารางผังรายการชวนคิดชวนคุย เป็นตารางใน excel
2. สไลด์ภาพในหน้าแรก
2.1. เอาภาพเดียวขึน้ เว็บไซต์ และเอาภาพเล็กที่สาคัญประกอบ
2.2. ทาข่าวให้สั้น และกระชับ สาหรับใช้กับสไลด์
2.3. ให้คุณ พรพงษ์เป็นผู้ประเมิน ผลคุณภาพของภาพ (แสงและสี) ด้วยตนเองว่า
เหมาะสม สวยงามหรือไม่
3. หน้าต่างความรู้สารสนเทศจากภาคี เนื่องจากมีการนาเสนอคล้ายคลึงกับเมนู “link
หน่วยงาน” จึงขอให้ทบทวนการนาเสนอ
4. หน้า Intro ขอให้เพิ่มภาพบูท๊ ข้าวคุณธรรมคูก่ ับการรับสมัครอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 16
เลิกประชุมเวลา 9.40 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันฯ
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
การประชุมครั้งนีจ้ ดั ขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานเว็บไซต์
www.cai.ku.ac.th ในฐานะที่เป็นสารสนเทศประเภทหนึง่ ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยที่ประชุม
มีข้อสรุปเพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้
5. การเพิ่มบทความเข้าสู่คลังความรู้
5.1. ให้ คุ ณ นวภั ท ร ก้ อ นสมบั ติ ร่ ว มด าเนิ น การกั บ คุ ณ ภู มิ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
20 กุมภาพันธ์ 2558
5.2. พยายามลดขนาดไฟล์ เท่าที่จะทาได้
6. นารายงานวิจัยโครงการย่อยภายใต้ ชุดโครงการฯ ระยะที่ 7 ขึ้นเว็บไซต์ให้ครบภายใน
20 กุมภาพันธ์ 2558
7. เพิ่มหัวข้อ พิมพ์เขียวการปฏิรูปการเกษตรไทย ในหน้าต่างนวัตกรรม และผังรายการ
ชวนคิดชวนคุย
8. ปรับปรุงหน้าต่างความรู้ สารสนเทศจากภาคดี ให้เชื่มต่อไปยังตัวสารสนเทศโดยตรง
9. หน้า intro ขอให้เพิ่มภาพบูท๊ ข้าวคุณธรรมคูก่ ับการรับสมัครอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รุ่นที่ 16
10. ให้คุณภูมิตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่มีไฟล์ แล้วแจ้งคุณสายสุดาทราบเพื่อดาเนินการ
11. การนาภาพขึน้ สไลด์ในหน้าเว็บให้ทาเป็นภาพเดียว เพียงแต่ให้เว็บมาสเตอร์ดูแลตกต่ง
ภาพเดี่ยวให้เกิดขึน้ จากหลาย ๆ ภาพมาประกอบกันก่อน
12. ปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรชื่อสถาบันฯ ในโลโก้ให้ชัดเจนขึ้น และนารูปครบรอบ 72 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกจากแบนเนอร์ของเว็บไซต์
13. ให้คุณภูมิทาสารองข้อมูลการทางานลงฮาร์ดดิสด้วย
เลิกประชุมเวลา 9.40 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
การประชุมครั้งนีจ้ ดั ขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานเว็บไซต์
www.cai.ku.ac.th ในฐานะที่เป็นสารสนเทศประเภทหนึง่ ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยที่ประชุม
มีข้อสรุปเพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้
14. ปรับปรุงหน้าต่างความรู้ “สารสนเทศจากภาคี” โดย
14.1. ให้คุณพรพงษ์นารายการเดิมออกก่อน
14.2. ให้คุณภูมิเลือกสารสนเทศเรื่องต่าง ๆ เช่น การส่งออกข้าว สถิติประชากรไทย
มาเรียบเรียง นาเสนอใหม่ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย เหมาะแก่ผู้นาสหกรณ์
15. คุณพรพงษ์เสนอปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถเปิดอ่านได้จากโทรศัพท์ และ แทบเล็ต
ต่าง ๆ
เลิกประชุมเวลา 9.40 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. คุณพรพงษ์ แสงนาค
3. คุณภูมิ
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมอยูเ่ สมอ
ผู้อานวยการสถาบันฯ จึงได้มอบหมายให้ดาเนินการ ดังนั้น
1. ในเมนูคลังความรู้ ขอให้นาส่วนของเมนูย่อย บทความสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
บทความสหกรณ์การเกษตรออก
2. เพิ่มเมนูยอ่ ย บทความเข้าไปใต้เมนูคลังความรู้
3. เปลี่ยนชื่อหน้าต่างความรู้ “สหกรณ์ออมทรัพย์/ การเงิน ” เป็น “กลุ่มสหกรณ์
การเงิน”
4. เพิ่มหน้าต่างความรู้ “กลุ่มสหกรณ์การเกษตร” และ “เศรษฐกิจ/การเงิน”
5. กาหนดนโยบายการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ไม่ให้ถี่จนเกินไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้เข้าชมสับสนในเนือ้ หาของเว็บไซต์
6. การแก้ไขเว็บไซต์ในส่วนของเมนู Farmer Shopเมนูย่อย ลาดับเมนูใหม่ ดังนี้ 1)
ความเป็น มา 2) เกี่ยวกับร้าน Farmer Shop 3) กระบวนการด าเนิน งาน 4)
ผลกระทบอันมีคุณค่า 5) ทาเนียบผู้ประกอบการ 6) แคตตา-ล็อค และ 7) แผน
ดาเนินงานร้าน Farmer Shop
7. ปรับปรุงเมนูภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน ให้เชื่อมโยงกับภาพในหน้าเว็บไซต์หลัก
8. เปลี่ยนแผนที่การดาเนินงานร้าน Farmer Shop ใหม่
9. นาลิงก์ Social Media อื่น ๆ ออก เหลือไว้เพียง Facebook]
10. ในหน้าแรก ให้นาภาที่อยูร่ ้านในมหาวิทยาลัยออก แล้วใส่โลโก้ Farmer Shop แทน
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณสายสุดา
3. คุณสุพจน์
4. คุณพรพงษ์
5. คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. ก าหนดตั ว ชี้วั ด เรื่ อ งเว็ บ ไซต์ ส าหรั บ คุ ณ พรพงษ์ ให้ ห น้ า แรกของเว็บ ไซต์ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทุก วัน โดยเป็น เรื่องหนึ่ง เรื่องใดหรือหลายเรื่องรวมกัน ดังต่อไปนี้ แผนกิจ กรรม ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ข่าวหนังสือพิมพ์ หน้าต่างความรู้ และ บทความวารสาร
นอกจากนีใ้ ห้คุณพรพงษ์ตดิ ตามเว็บไซต์ ดูความถูกต้องของเนือ้ หา และรายงาน
ผู้อานวยการทางอีเมลล์
2. กาหนดตัวชีว้ ัดของภูมิให้เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษให้มีการปรับปรุงทุก ๆ 2 สัปดาห์ ใน
หน้าเว็บไซต์ภาษาไทย ให้คุณภูมิจัดข้อมูลเข้าสู่หน้าต่างความรู้หรือบทความหรื อการปรับปรุงเว็บไซต์
ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้มีการปรับปรุงทุกสัปดาห์
ให้คุณภูมิเข้าในเว็บไซต์ ICA-AP และนาข่าวของ CAI มาขึ้นเว็บไซต์ (ของ สปป. ลาว และ
มาเลเซีย)
3. มอบหมายคุณสุพจน์จัดทาภาพกิจกรรมของโครงการ Farmer Shop แยกตามปี และ
ตามหมวดกิจกรรม
4. มอบหมายการติดตามอีเมลล์
4.1. คุณสายสุดาติดตามอีเมล์ของผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากชุมนุมฯ
4.2. คุณสุพจน์ติด ตามอีเมลล์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
ร้านค้าจากชุมนุมสหกรณ์แต่ละประเทศ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่าย CPD
4.3. คุณภูมิติดตามอีเมลล์เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ
เลิกประชุมเวลา 17.45 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณสายสุดา
3. คุณสุพจน์
4. คุณพรพงษ์
5. คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. หน้า Intro ของเว็บไซต์ ให้คุณพรพงษ์เพิ่มไอคอนรูป Farmer Shop และปรับตัวอักษร
“เข้าสู่เว็บไซต์” และ “enter website” ให้ใหญ่ข้นึ ลดขนาดรูปธงลง
2. ในหน้าแรกของเว็บไซต์ Farmer Shop ให้คุณพรพงษ์นา “เรื่องราวการพัฒนาตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shop” มาใส่ไว้แทน และให้เพิ่มข้อความย่อหน้าแรกจาก “ความเป็นมาของตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shop” มาใส่ไว้ก่อน “กระบวนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ใน 5 ปีที่ผ่านมา
(2553 - 2557)”
3. ในหน้าแรกของ Farmer Shop ตรงภาพหลังคาสีแดง ให้เพิ่มโลโก้ Farmer Shop เพิ่มคา
ว่า “วิสัยทัศน์” ขนาดเล็กสีขาวไว้ด้านซ้าย เพิ่มคาว่า “สโลแกน” ขนาดเล็กสีขาวไว้ด้านขวา
4. กล่องรูปภาพก่อนกระดานในหน้าแรกของเว็บไซต์ Farmer Shop ให้คุณพรพงษ์นารูป
ร้านต้นแบบมาใส่ตามลาดับ ดังนี้ สวนสามพราน ร้านต้นแบบแรก ร้านของหมอก้อง และร้านของนิสิต
5. ให้นารูปคุณบุญซื่อขนาดใหญ่พอมองเห็นได้ชัดใส่ไว้ในกระดานด้านซ้ายตรงมุมขวาล่าง
6. ต่อไป ในกระบวนพัฒนาฯ ทั้ง 5 จะปรับปรุงรูปให้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
เลิกประชุมเวลา 9.30 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณสายสุดา
3. คุณสุพจน์
4. คุณพรพงษ์
5. คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. โครงสร้างการทางาน เป็นดังนี้
ผ.อ.
รอง ผ.อ.
ภูมิ
เนื้อหา

ผลงาน

สุ พจน์
ภาพ

พรพงษ์ Web Master
2. เพิ่มตัวอักษร และลดขนาดธงในหน้า Intro
3. ย้ายเมนูหลัก Farmer Shop ไปด้านซ้าย และในหน้าเว็บไซต์ Farmer Shop เปลี่ยนสีคาว่า วิสัยทัศน์
และ สโลแกน เป็นสีน้าเงิน
4. ในวิสัยทัศน์ เอาคาว่า “ปลีก” ออก และใน สโลแกน เปลี่ยนคาว่า “แต่” เป็น “แค่”
5. ในเมนู ผู้อานวยการสถาบันฯ เพิ่มคาว่า “ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28 เมษายน 2558” และให้คุณสาย
สุดาทา CV ของผู้อานวยการเป็นภาษาอังกฤษ
6. ให้คุณภูมิ จัดทาเนื้อหา เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรติ และแนะนาหนังสือคู่มือ
7. เพิ่มรายละเอียด โครงการวิจัยฯ ปี 2558 -2559
8. เพิ่มโครงการ Team Building Forum ในเมนูองค์กรแห่งการเรียนรู้
เลิกประชุมเวลา 9.30 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันฯ
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. โครงสร้างการทางาน เป็นดังนี้
ผ.อ.
นโยบาย ติดตามและสนับสนุน

รอง ผ.อ.

ภูมิ
เนื้อหา

ผลงาน

พรพงษ์
Web Master

สุ พจน์
ภาพและข้อมูล
นาเนื้อหา/รู ปขึ้นเว็บไซต์
ปรับโครงสร้างตามนโยบาย/มติที่ประชุม

2. ในหน้า Intro ให้แก้เอาคาว่าของทุกปีออกจากรูปวันพืชมงคล
3. ในหน้าแรกของเว็บไซต์ส่วน Farmer Shop ภายใต้รูปพัฒนาการของร้านต้นแบบ ให้ใส่ปี
พ.ศ. ลงไปด้วย
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4. ในกล่องกระบวนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ให้ปรับการเลือกรูปใหม่ โดย
เน้นให้อิริยาบถไม่ซ้ากัน ดีมีชีวิตชีวา แสดงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (ที่มากกว่าการประชุมอย่าง
เดียว) ตรงตามหัวข้อ
5. ในเมนูรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้เน้นหัวข้อแทนวันที่
6. ให้ เสนอเรื่องการดาวน์โ หลดหนัง สือแทนการสั่ง ซื้อในการประชุมสถาบันครั้ง ต่อไป
พร้อมปรับปรุงเมนู แนะนาหนังสือ-คูม่ ือ ให้แสดงผลจากหนังสือเล่มล่าสุดไปหาหนังสือเล่มเก่า
7. ในเมนูองค์การแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม Team building ให้เพิ่มรูปข้อสรุปการสัมมนา
8. ปรับปรุงข่าวบริการวิชาการทุกปีให้ครบ
9. ปรับปรุงเมนูการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยนาข้อมูลจากหนังสือ 14 ปีฯ มาใช้
10. ทาบรรยายวารสารฅนสหกรณ์เพื่อแนะนาผู้อ่าน
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ
1.1. นาข่าววันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขึ้นสู่เว็บไซต์
1.2. วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นารูปที่อาจารย์และบุคลากรสถาบันขึ้นเพิ่ม
1.3. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 นารูปตอนชาวนาขึ้นรับรางวัลขึ้นเว็บไซต์
1.4. จัดองค์ประกอบการนาเสนอแต่ข่าวจากบนลงล่างดังนี้ รูปรางวัล เนื้อหา รูปอื่น
ประกอบ
2. แนะนาหนังสือ
3. นา e-book บางเล่มขึ้นเว็บไซต์
4. เรียบเรียงข้อมูลในเมนูการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือ 14 ปี
ฯ
5. เมนูองค์กรการเรียนรู้ ให้เพิ่มรูปใน team building ดังนี้
วาระ CAI 2558-2559
ข้อค้นพบจาก Team Building Forum :
“การสื่อสารไม่ใช่ข้อจากัด
แต่เป็นเรื่องการวางตาแหน่งแต่ละคนตามงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย”
จึงมีข้อสรุปร่วมกันเป็นวาระแห่ง CAI ว่า :
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1. บุคลากรต้องวางต าแหน่ง ของตนเองให้ถูก รู้ว่าอยู่ต รงไหนในการ
ดาเนินการของสถาบันฯ ตระหนักความรับผิดชอบที่มี รู้สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ
2. บุคลากรต้องปฏิ บัติต ามมติที่ประชุม หากเกิด ปัญ หาระหว่างการ
ปฏิบัติงานให้รายงานรองผู้อานวยการและผู้อานวยการทราบทันที เพื่อร่วมแก้ไข
3. นาเครื่องมือมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิทินรายงานประจาปี ราย
เดือน ปฏิทนิ ปฏิบัติงานรายบุคคล หรือ Mind Map
เลิกประชุมเวลา 9.30 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ
1.1. แต่ละรายการรางวัลให้จดั รียงใหม่ โดยให้รูปรางวัลขึ้นก่อน จากนั้นเป็นเนือ้ หา
ต่อมาเป็นรูปประกอบเรียงกันแนวนอนสามรูป สุดท้ายเป็นบทความหรือเนือ้ หาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2. ในกรณีของ “ข้าวคุณธรรม” ให้นาเส้นตารางออก
2. เพิ่มหนังสือ Farmer’s Market เข้าไปในแนะนาหนังสือ-คูม่ ือ
3. เพิ่มหลักการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าในเว็บบล็อกปุจฉา-วิสัชนา
4. ในเว็บไซต์ Farmer Shop ให้แก้ไขขนาดตัวอักษรใน ขั้นตอนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop ในรอบ 5 ปีท่ผี ่านมา
5. จากข้อ 4 แก้ไขรูปในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่ได้ดาเนินการมาแล้ว
6. เมนูองค์กรการเรียนรู้ ให้เพิ่มรูปใน team building ให้จัดหัวข้อของวาระ CAI 25582559 ให้เสมอกันด้านซ้าย

เลิกประชุมเวลา 9.30 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายปรับการใช้ภาษาภาพในสไลด์หน้าแรกให้สอดคล้องกัน
2. ในสไลด์ ให้ทาภาพเดียวจากหลาย ๆ ภาพ พร้อมข้อความ เพื่อให้สามารถปรับสี ขนาด
ให้สวยงาม ชัดเจนได้
3. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ
3.1. แก้การจัดข้อความ ให้อยูด่ ้านซ้ายแทนการจัดตรงกลาง
3.2. ในรูปถ้วยของวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ให้ตัดขอบขาวด้านล่างออก
3.3. ลดขนาดรูปโล่รางวัลลง ให้ได้สัดส่วนกับขนาดของหัวข้อรางวัล (ปรับให้ใหญ่ข้นึ )
3.4. นาเอกสารที่แสกนไว้สาหรับโล่รางวัลผลงานวิจัย สกว. (ทั้ง ประจาปี 56 และ 57)
3.5. เปลี่ยนเนือ้ หาให้เป็น highlight จากไฟล์แสกน
3.6. เพิ่มหัวข้อ “สาระสาคัญเพิ่มเติม ” ไว้ท้ายสุดของรายการเชิดชูเกียรติแต่ละอัน
แล้วแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ เรียงจากซ้ายไปขวา ได้แก่ ข่าว บทความ รายงานวิจัย
3.7. ให้คุณภูมิหาข่าวสนับสนุนงานตามข้อ 3.6
4. เพิ่มชื่อหนังสือในเมนู แนะนาหนังสือ-คูม่ ือ ให้ครบ
5. ให้ คุ ณ พรพงษ์ ด าเนิน การเพิ่ม ข่าวย้อนหลั ง ตามแผนที่ท าร่ว มกั บคุณ สุพจน์โดยไม่
กระทบงานปัจจุบัน
6. ให้คุณสุพจน์เลือกภาพกิจกรรมตามแผนข้างต้น ไรท์ลงแผ่นซีดี แล้วส่งให้ผอ.พิจารณา
เลิกประชุมเวลา 9.30 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. ในเมนู Farmer Shop ให้คุณพรพงษ์รายงานว่ากรอบการพัฒนา 5 ขั้นตอนแก้ไขรูป
เรียบร้อยแล้ว และให้คุณภูมิร่างเนือ้ หาสาหรับเมนู ระยะขยายผล
2. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ
2.1. ปรับรูปคุณอรุษให้เล็กลง เหมาะสมกับรูปข้าง ๆ
2.2. ปรับชื่อรางวัลให้มีลักษณะการจัดบรรทัดและขนาดดังนี้
หลักสูตร ชาวนามืออาชีพได้รับมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ระดับสูง รางวัลระดับ SILVER
ประเภท รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้านต่างๆ
2.3. ปรับชื่อรางวัล ดั งนี้ “โครงการวิจั ย ข้าวคุณธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
สาขาบริการธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ในปี 2550”
3. เพิ่มปกวารสารฯ เล่ม 28
4. ในเมนู แนะนาหนังสือ-คูม่ ือ
4.1. เพิ่มหนังสือขบวนการสหกรณ์
4.2. เพิ่มชื่อบทความให้หนังสือ 27 แนวคิดฯ
4.3. เพิ่มสัญลักษณ์ new ให้หนังสือ 2 เล่มล่าสุด
4.4. นาหนังสือ 3 เล่มแถวล่างในเมนูหน้าแรกออก นาเล่มที่พิมพ์ใหม่ ๆ มาใส่แทน
5. เพิ่มชื่อหนังสือในเมนู แนะนาหนังสือ-คูม่ ือ ให้ครบ
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6. ให้ คุ ณ พรพงษ์ ด าเนิน การเพิ่ม ข่าวย้อนหลั ง ตามแผนที่ท าร่ว มกั บคุณ สุพจน์โดยไม่
กระทบงานปัจจุบันภายในหนึ่งอาทิตย์
7. ให้คุณสุพจน์เลือกภาพกิจกรรมตามแผนข้างต้น ไรท์ลงแผ่นซีดี แล้วส่งให้ผู้อานวยการ
พิจารณาภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.030 น.
เพือ่ ให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ ปรับรูปชุดสามรูปให้ใหญ่ข้นึ เล็กน้อย พอให้เห็นรายละเอียด
ว่าใครเป็นใคร
2. เมนูขา่ วย้อนหลังให้ทาเป็นหน้าแยกตามปี จะได้ไม่มีเมนูแบบ drop-down
3. เพิ่มบทความทั้งหมดของ Farmer Shop ขึ้นเว็บไซต์ Farmer Shop
4. เพิ่มภาพกิจกรรมโดยเริ่มจากปี 2558 ย้อนหลังไป โดยทยอยดาเนินการ
5. เพิ่มข่าวภาษาอังกฤษ โดยเลือกเฉพาะข่าวที่สาคัญ ๆ
6. ที่ประชุมก าหนดให้มีก ารปรึก ษาการปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ใหม่ในการ
ประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา 10.00 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.030 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. เมนูข่าวย้อนหลัง ให้ ทา drop-down เพิ่ม 1 เมนู เพื่อรวมข่าวย้อนหลังของปีก่อน ๆ
ทั้งหมดแยกเป็นไอคอน ๆ
2. ในเมนูยอ่ ยรายงานวิจัย (เมนูคลังความรู้) ปรับเพิ่มความยาวของหน้าเพจ
3. เพิ่มภาพกิจกรรมโดยเริ่มจากปี 2558 ย้อนหลังไป โดยทยอยดาเนินการ
4. เพิ่ ม ข่ า วภาษาอั ง กฤษ ที่ ผู้ อ านวยการไป สปป.ลาว และ จั น ทบุรี จากนั้ น ส่ ง ให้
ผู้อานวยการพิจารณา
5. ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ PDF รายงานวิจัยในคลังความรู้ทั้งหมด ตั้งแต่ชุด the
DC&F ระยะที่ 6 ย้อนหลังกลับไป
6. ทาข่าวการอบรม smart officers ข่าวขายผัก และ ข่าวการดูงานที่จังหวัดจันทบุรี
เลิกประชุมเวลา 10.00 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายให้คุณภูมิรับผิดชอบเพิ่มข่าวภาษาอังกฤษทุกอาทิตย์ กรณีอาทิตย์ไหน
ไม่มี ให้ปรึกษาผู้อานวยการ
2. คุณพรพงษ์กาหนดปรับปรุงข่าวย้อนหลังปี 2557 และ ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2549
ภายในหนึ่งอาทิตย์
3. ส่งวีดีโอสัมภาษณ์ รศ.ดร.ปัทมาวดี รศ.จุฑาทิพย์ และทายาทเกษตรกร เมื่ อวันที่ 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ให้ผู้อานวยการ
4. ให้คุณภูมิปรับข่าวภาษาอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วนาขึ้นเว็บไซต์
เลิกประชุมเวลา 14.10 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. ให้คุณภูมิทาข่าวภาษาอังกฤษสาหรับกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ที่ผ่านมา และวันที่ 28 ที่
กาลังจะมาถึง
2. คุณพรพงษ์ปรับเว็บไซต์เพื่อให้สามารถผลบนอุปกรณ์อ่นื ๆ เช่น IPAD ได้
3. ให้เตรียมจัดทาร่างรายวิจัยในส่วนเว็บไซต์
เลิกประชุมเวลา 9.45 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณสายสุดา
3. คุณสุพจน์
4. คุณพรพงษ์
5. คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. แก้ไขเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลในอุปกรณ์ เช่น IPAD ได้ โดยการตั้งค่าลิงก์ บทความ
ให้เปิดในหน้าใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์
2. นับ จ านวนบทความ รายงานวิ จั ย วีดี ทั ศ น์ ศู น ย์ เรี ย นรู มี ชีวิ ต และจ านวนสมาชิ ก
เครือข่ายในเว็บไซต์ รวมถึงสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์
เลิกประชุมเวลา 9.45 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. นาลิงก์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติขนึ้ เว็บไซต์แทนลิงก์เดิม
2. คุณพรพงษ์เปลี่ยนฟอนต์ในธีมใหม่ เพื่อสามารถแสดงผลได้เหมือนกัน
3. กาหนดนโยบายการทาภาพ gallery คัดเลือกรูปตามลาดับเหตุก ารณ์ให้ครอบคลุม
เนือ้ หากิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ การใส่ลายน้าในภาพขอให้คานึงถึง การไม่ให้สาระสาคัญของภาพถูกบดบัง
ด้วยลายน้า
4. แก้ไ ขหน้าต่างความรู้ ก าหนดให้คุณ ภูมิน าเนื้อหาขึ้นทุก วัน โดยเปลี่ยนชื่อหน้าต่าง
โครงการเด็กไทยแก้มใสเป็น “การเรียนรู้ของฅนสหกรณ์” และให้คุณภูมิรับเนือ้ หาจากผู้อานวยการมา
เขียนเป็นสกู๊ปไม่เกินหนึ่งหน้าเพื่อนาขึ้นเว็บไซต์
เลิกประชุมเวลา 9.45 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. ให้คุณภูมินารูปบู๊ท Farmer Shop เมื่อ 11 กันยายน 2558 ไปจัดทาไฮไลท์ใน website
ส่วน Farmer Shop โดยทาไว้หน้าแรก
2. ให้คุณพรพงษ์ดาเนินการแก้ไขธีมเรื่องเมนูยอ่ ยให้ยุบ-ขยายได้โดยสมบูรณ์ต่อไป
3. ให้คุณพรพงษ์เพิ่ม “เข้าสู่เว็บไซต์ / Enter Website” ในหน้า Intro
4. เพิ่มวีดีโอชวนคิดชวนคุยตอนใหม่ (ตอนที่ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเข้าร่วม
ประชุม ณ เยอรมันนี)
5. เพิ่มบทความประจาสัปดาห์
6. คุณภูมิส่งร่างบทความที่จะนาขึ้นหน้าต่างความรู้ให้ผู้อานวยการพิจารณา
7. เพิ่ม e-magazine เล่ม 28
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. ในเมนูภาพกิจกรรม ปรับลาดับภาพกิจกรรมงานประกาศเกียรติคุณฯ ให้ช่วงการ
ประกาศเกียรติคุณขึน้ ก่อน และสลับข่าวภาษาอังกฤษระหว่าง ข่าวการประกาศเกียรติคุณ กับข่าวการ
การประชุมกลุ่มย่อย
2. ที่ข่าวภาษาอังกฤษ (ประกาศเกียรติคุณ) เพิ่มคาว่า see more แล้วเชื่อมไปยังภาพ
กิจกรรมวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
3. สไลด์ข่าวที่ผู้อานวยการเดินทางไปร่วมประชุม ณ ประเทศเยอรมันนี ทาข่ าวใหม่ให้
กระชับ ใช้พืน้ ที่ประมาณ 2 บรรทัด
4. ตรงแบนเนอร์
4.1. ขยับผีเสื้อสีขาวทางซ้าย
4.2. เปลี่ยนสีชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันฯ เป็นสีเขียวน้าทะเล
4.3. เลือกสีใหม่ให้ปณิธาน แทนสีขาว
5. ปรับจานวนหน้าแสดงบทความของสถาบันเป็น 2 หน้า
6. เพิ่มรายงานความก้าวหน้าการวิจัยของชุดโครงการ DC&F 8
7. เพิ่มข่าวที่ ผ.อ. ไปร่วมประชุมกับ สสท.
8. ให้คุณภูมิรวมบทความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ จัดส่งให้ ผ.อ.
9. เตรียมจัดทาการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. เพิ่มรายงานความก้าวหน้า โครงการผักอินทรีย์ ปีที่ 2 ในการวิจัยประจา ปี 2558
2. เปลี่ยนรูป ผศ.กัมปนาท เพ็ญสุภา ให้เป็นรูปที่เป็นทางการ
3. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ
3.1. เมนู our team เพิ่มรูปของผู้อานวยการ และคุณซัลวาณี เปลี่ยนรูปคุณสุพจน์
ให้ชัดเจนขึน้ พร้อมทั้งกาหนดให้รูปทีมงานเป็นรูปสวมสูท
3.2. เมนู about CAI เปลี่ยนรูปเป็นรูปตึกที่ใช้ในรายงานกิจการ
3.3. เมนู Research Program ให้คุณสายสุดาเตรียมรูปที่เกี่ยวข้องให้คณ
ุ พรพงษ์
กรณีเป็นกิจกรรมในพื้นทีจ่ ังหวัด ระบุวา่ project in province...
3.4. เมนู Article จัดกลุ่มเป็น articles และ executive summary พร้อมข้อมูล
3.5. ในเมนู service แบ่งเมนูยอ่ ยเป็น policy support, academic support, CAI
network, community development โดยมีรปู ประกอบเมนูละประมาณ 3 รูป และปรับตัวอักษรที่เป็น
ส่วนเน้นให้มีความแตกต่าง
3.6. เมนู awards ให้นารูปรางวัลจากเมนูส่วนภาษาไทยมาใช้
3.7. เมนู research&publication ให้ทาลิงก์ไปยังเมนู article
3.8. แก้ลิงก์พร้อมรูป ICA ให้เป็นปัจจุบัน นาพื้นหลังสีชมพูในหน้าแรกออก และนา
วลี Vision is to develop social innovation to promote co-operative values and sustainable
development. ไปใส่เป็นตัววิ่งในหน้าแรก
4. ปรับแบบสอบถามเว็บไซต์ตามมติท่ปี ระชุม
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. บรรยายเกี่ยวกับคณะกรรมการประจาสถาบันฯ ว่า ได้มาอย่างไรตามกฎระเบียบใด
ประกอบไปด้วยใครบ้าง
2. ในหน้ า คณะกรรมการประจ าสถาบั น ฯ เปลี่ ย นต าแหน่ ง ประจ าของกรรมการ
ดาเนินการมาใส่
3. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ
3.1. เป็นเมนู Article เป็น Academic Papers
3.2. ในเมนู service ส่วนของ policy support เพิ่มปกรายงานเสนอสปช., academic
support, CAI network, community development และย่อขนาดรูปให้ไฟล์เล็กลง
3.3. เมนู awards ย่อขนาดรูปรางวัล และนารูปย่อยมาใช้
3.4. เพิม่ link coopearative research center, ICA โดยทารูปประกอบขึน้ เอง
3.5. ตรงตัววิ่งในหน้าแรก Vision ใช้สีน้าเงิน Core Concept ใช้สีชมพู
4. ให้คุณพรพงษ์ศึกษาแนวทางการนับจานวนผู้เข้าชมในแต่ละหน้า
5. ปรับปรุงการเชื่อมโยงเครือข่าย โดยเพิ่มรายละเอียดของเครือข่ายต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
6. เปลี่ยนชื่อเป็น “เครือข่ายกานัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี”
7. หารูปใหม่สาหรับเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
8. ให้คุณภูมิเรียงรายชื่อชุมชนที่นางานวิจัยไปใช้ ส่งภายในวันพฤหัสบดี ในขอบเขตของ
DC&F 7-8 และ ข้าวคุณ ธรรม ยางพารา ข้าวเกิด บุญ ผลไม้ บ้านคลองใหญ่ มัน สาปะหลัง โดย
พิจารณาในระดับอาเภอ หรืเล็กกว่า
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9. ให้คุณภูมิตรวจสอบการเชื่อมโยง link จาก cooperative college, Malaysia ว่ามาที่
สถาบันฯ หรือไม่
10. ทาประชาสัมพัน ธ์ “ขอเชิญร่วมให้ความคิด เห็ น ต่อเว็ บไซต์ เพื่อการปรับปรุง การ
ให้บริการ”
11. ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ให้ทุกคนนาเสนอไอเดียการปรับปรุงเว็บไซต์
เลิกประชุมเวลา 14.45 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.45 น.
ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. เมนู คณะกรรมการประจาสถาบัน ให้ตัดวลี “ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนา
ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นกรรมการ” ออก นอกจากนี้ ให้คุณสุพจน์เพิ่มเติมตาแหน่งต่าง ๆ ที่
ถูกต้องของกรรมการแต่ละท่าน โดยนาข้อมูลส่วนหนึ่งของคุณภูมิไปใช้ แล้วต่อส่งต่อให้คุณพรพงษ์
ดาเนินการ
2. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ ในเมนู academic support นาภาพลูกโป่ง SHOs
system มาใส่
3. ให้คุณพรพงษ์ศึกษาแนวทางการนับจานวนผู้เข้าชมในแต่ละหน้าต่อไป
4. เมนู เชื่อมโยงเครือข่าย
4.1. ให้คุณภูมิค้นหาเครือข่ายของสถาบันฯ จากรายงานประจาปีทุกฉบับ และทา
บัญชีเสนอที่ประชุม
4.2. เปลี่ ยนชื่อ เครื อข่ ายจั น ทบุรี ที่อ ยู่ใ ต้รูป เป็ น “เครือ ข่า ยก านัน -ผู้ใ หญ่ บ้า น
จังหวัดจันทบุรี”
4.3. ให้คุณพรพงษ์ตรวจสอบรูปรูปใหม่สาหรับเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
5. ให้คุณภูมิตรวจสอบการเชื่อมโยง link จาก cooperative college, Malaysia ว่ามาที่
สถาบันฯ หรือไม่
6. ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ให้ทุกคนนาเสนอไอเดียการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยคุณพร
พงษ์เป็นผู้พิจารณาในเทคนิคประกอบว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดทาหรือไม่ อย่างไร
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานเว็บไซต์
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณพรพงษ์
คุณภูมิ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
แสงนาค
จันทชุม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1.
ปรับโครงสร้างของคณะทางานเว็บไซต์ ดังภาพ
www.cai.ku.ac.th
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2. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ ในเมนู academic support นาภาพลูกโป่ง SHOs
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ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ให้ทุกคนนาเสนอไอเดียการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยคุณพร
พงษ์เป็น ผู้พิจารณาในเทคนิคประกอบว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดทาหรือไม่ อย่างไร
3.

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานเว็บไซต์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

คุณสายสุดา ศรีอุไร
คุณสุพจน์ สุขสมงาม
คุณพรพงษ์ แสงนาค
คุณภูมิ
จันทชุม

รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.15 น.
ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. เมนูคณะกรรมการประจาสถาบัน เพิ่มตาแหน่งคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และ
ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ ในเมนู academic support เพิ่มระยะห่างแต่ละรูป
3. ให้คุณภูมิปรับปรุงข่าวภาษาอังกฤษให้เป็นปัจจุบัน
4. คุณพรพงษ์แจ้งว่า ได้ทาการทดลองการนับจานวนผู้เข้าชมแต่ละหน้าแล้ว แต่ผลที่
ได้มีความคลาดเคลื่อนไปมากจึงขอไปศึกษาแนวทางเพิ่มเติม และจะกลับมารายงานต่อไป
5. เมนู การเชื่อมโยงเครือข่าย
5.1. ให้คุณภูมินารายชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องให้คุณพรพงษ์แก้ไข
5.2. เปลี่ยนรูปเครือข่ายสภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม
5.3. สาหรับเครือข่ายที่ไม่มีทาเนียบ ให้นาภาพกิจกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของ
เครือข่ายมาใส่ไว้ภายในการแสดงผล 1 หน้า
6. การนาเสนอแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ประจาสัปดาห์
6.1. คุณพรพงษ์เสนอทาลิงก์เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ไปยัง Facebook แต่คุณสายสุดา
เห็นว่า อยากให้ทมี งานสถาบันฯ เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและเลือกข้อมูลเผยแพร่เอง จึงตกลงให้ทาลิงก์
ติดตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ (facebook fanpage) ทั้งสี่ของสถาบันฯ แทน
6.2. คุณ สุพ จน์ เสนอปรั บปรุง เนื้ อหา “รู ป เรื่ องราวการขยายผล” ในเว็ บไซต์
Farmer Shop และจะรายงานความคืบหน้าต่อไป
6.3. คุณภูมิเสนอเปลี่ยนชื่อ fanpage เครือข่ายนักวิจัย สว.สก. เป็น “เครือข่าย
นักวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์” คุณพรพงษ์แนะนาให้เพิ่มชื่อเข้าไปแทน
เลิกประชุมเวลา 9.45 น.
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รายงานสรุปการประชุม
คณะทางานเว็บไซต์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

คุณสายสุดา ศรีอุไร
คุณสุพจน์ สุขสมงาม
คุณพรพงษ์ แสงนาค
คุณภูมิ
จันทชุม

รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.15 น.
ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. สไลด์ข่าว นารูปวันที่ 4 ธ.ค. 58 ซ้ายบนและขวาล่างออก ใช้รูปที่มีผู้ฟังผู้พูดแทน
2. เมนูข่าวภาษาอังกฤษ ให้ดาเนินการในข่าวขึ้นในแต่ละสัปดาห์หากเป็นไปได้ พร้อม
ทั้งนาข่าวเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 58 (ประชุม ณ รัฐสภา) ขึ้นด้วย
3. คุณพรพงษ์แจ้งว่า สามารถทาการนับจานวนผู้เข้าชมแต่ละหน้าได้แล้ว
4. หน้า Intro วัน นี้เพิ่มรูปวัน สัง คมสุขใจคู่กับหลัก สูต รผู้ต รวจสอบฯ รุ่น ที่ 17 แล้ว
วันรุ่งขึ้นจึงเพิ่มรูปวันรัฐธรรมนูญแทนเป็นเวลา 2 วัน แล้วเปลี่ยนกลับ
5. การนาเสนอแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ประจาสัปดาห์
5.1. คุณพรพงษ์โดยคาแนะนาของคุณสายสุดา เสนอติดตามงานระยะที่ได้แจ้งก่อน
แล้ว อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นขอปรับปรุงรายการในหน้าต่างความรู้ตามที่คุณภูมิส่งมาก่อน
5.2. คุณ ภูมิ เสนอตรวจสอบความถูก ต้องของคลัง อีก ครั้ง จากจะปรับปรุ ง เมนู
ด้านซ้าย “”ธุรกิจฐานสังคม” ปรับปรุงหน้าเว็บ Farmer Shop ให้เป็นปัจจุบัน
5.3. การเสนอการปรับปรุงเว็บไซต์ คุณสายสุดาเสนอ
5.3.1. ให้คุณภูมิส่งบทความที่จะนาขึ้นหน้าต่างการเรียนรู้ของฅนสหกรณ์ให้
ผู้อานวยการพิจารณาใหม่
5.3.2. ให้คุณภูมิปรับปรุงงานบริการวิชาการปี 2558
5.3.3. ให้คุณภูมิปรับปรุงศูนย์เรียนรู้มีชีวิตทั้ง 6 ศูนย์ จากงานความก้าวหน้า
DC&F 8 โดยคุณสุพจน์สนับสนุนรูปภาพ
5.3.4. ให้คุณสุพจน์เพิ่มรูปการศึกษาดูงานที่วังน้าเขียวพร้อมบรรยายในเมนู
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เลิกประชุมเวลา 9.45 น.
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รายงานการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. น.ส.สายสุดา
3. นายพรพงษ์
4. น.ส.ซัลวาณี

ภัทราวาท
ศรีอุไร
แสงนาค
สาเมาะ

ผู้อานวยการสภาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสภาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 09.30น.
การประชุมในครั้งนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ออัพเดตเว็บไซต์ http://www.cai.ku.ac.th ให้เป็น
ปัจจุบันและดึงดูดน่าสนใจ ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มอบหมายให้นายพรพงษ์ แสงนาค
ปรับแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปรับแก้ไขเนือ้ หาในข่าวประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดเนือ้ ข่าวมีคาผิด และหัวข้อข่าว
กับภาพกิจกรรมบางหัวข้อไม่สอดคล้องกัน
2. ย้ายโลโก้ ICA ในเว็บไซต์ภาษาไทยไปเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ และเพิ่มโลโก้ ICAAP หน้า
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
3.เปลี่ยนรูปหน้าต่างความรู้ข้าวและชาวนา เกษตรอินทรีย ธุรกิจฐานสังคม และเรื่องราว
จากเครือข่าย โดยใช้รูปเครือข่ายการดาเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ปิดประชุมเวลา 10.00 น.
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รายงานการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. น.ส.สายสุดา
3. นายพรพงษ์
4. น.ส.ซัลวาณี

ภัทราวาท
ศรีอุไร
แสงนาค
สาเมาะ

ผู้อานวยการสภาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสภาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 09.00น.
การประชุมในครั้งนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการดาเนินการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
สารสนเทศเข้าสู่ประชาคมอย่างทั่วถึงมากทีส่ ุดทัง้ ในด้านการทางานของเว็บไซต์
http://www.cai.ku.ac.th สื่อสังคมออนไลน์ และการรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
นายพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดทา
เว็บไซต์ในรอบเดือนที่ผ่านมามีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จานวน 1,912 คน และอันดับเว็บไซต์อยูท่ ี่ 5,685
(ที่มา stat.in.th) สื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วย 4 เครือข่าย ดังนี้ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่าย Farmer shop และเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ มีจานวน
สมาชิกเครือข่ายจานวน 1,990 , 982 , 3,755 และ 2,075 ตามลาดับ
น.ส.ซัลวาณี สาเมาะ ในฐานะผู้ดูแลฐานข้อมูลสมาชิก ได้รายงานความก้าวหน้าในการ
รณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ ณ ปัจจุบนั มีสมาชิกทั้งสิน้ 463 คน โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจานวน 20
คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกรายเดิมต่ออายุการเป็นสมาชิก
จากการายงานความคืบหน้าในการดาเนินการดังกล่าว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อานวยการสภาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายพรพงษ์ แสงนาค ติดตามความ
เคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ทส่ี มาชิกมีความสนใจเพือ่ เชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ และน.ส.ซัลวาณี
สาเมาะ ดูแลระบบฐานสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
ปิดประชุมเวลา 10.30น.
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รายงานการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณสายสุดา
3. คุณพรพงษ์
4. คุณภาวินี

ภัทราวาท
ศรีอุไรรอง
แสงนาค
พวงงาม

ผู้อานวยการสภาบันวิชาการด้านสหกรณ์
อานวยการสภาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 09.30น.
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประชุมกับคณะทางานศูนย์สารสนเทศด้าน
สหกรณ์โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ของเว็บไซด์เพื่อคณะทางานจะได้นาไปปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้
-ไฟล์บทความในคลังความรู,้ หน้าต่างความรู้มีขนาดใหญ่ดาวโหลดช้าต้อง reduce ลด
ขนาดไฟล์PDFเพื่อประหยัดเวลาในการดาวโหลด
-เรียงภาพงานประกาศเกียรติคุณ2559หน้าเว็บไซด์
-ลงรายการชวนคิดชวนคุยใน Facebook
-หน้าต่างความรู้เปลี่ยนสีหน้าต่างให้เป็นสีแดง
-เพิ่มบทความ ICA BLUEPRINT ลงเว็บไซด์
ปิดประชุมเวลา 11.30น.
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รายงานการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณสายสุดา
3. คุณพรพงษ์
4. คุณภาวินี

ภัทราวาท
ศรีอุไร
แสงนาค
พวงงาม

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
นักวิจัยประจาโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 15.30น.
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประชุมกับคณะทาเว็บไซด์โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินสถานการณ์ของเว็บไซด์เพื่อคณะทางานจะได้นาไปปรับปรุงแก้ไข
คุณพรพงษ์ -ปรับเปลี่ยนหมวดหน้าต่างความรู้ให้เป็นดังนี้ ยุทธศาสตร์,นวัตรกรรม,การเงิน,การ
เรียนรูแ้ ละข้อมูลข่าวสาร,ข้าวและชาวนา,เกษตรอินทรีย,์ ธุรกิจฐานสังคมและชุมชน,เรื่องราวจาก
เครือข่าย และเปลี่ยนรูป icon ทั้ง 8 หมวด
-แก้ไข link หน่วยงานของ ICA .ให้ถูกต้อง
-ย้าย link 2012 International Year of Cooperatives ไปไว้ในหน้าภาษาอังกฤษ และเอา
link Sustainable Development Goals พร้อมทั้งบทความภาษาไทยเข้าไปแทนที่
-สร้าง band สคส. 2560 โครงการซือ้ ข้าวจากชาวนาเป็นของขวัญปีใหม่
คุณภาวินี -ให้คัดแยกบทความออกเป็น 8 หมวด
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
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รายงานการประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. นางสาวสายสุดา
3. นายพรพงษ์
4. นางสาวภาวินี
5. คุณณิชาภัทร

ภัทราวาท
ศรีอุไร
แสงนาค
พวงงาม
สุภัคพาณิชย์กุล

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาระการประชุม
วาระที่ 1
เรื่องรับรองรายงานการประชุม วันที่ 1 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ โดยผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข 3 แห่ง
ดังนี้
1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนรายงานการประชุมโดยใช้รูปแบบจากรายงานการ
ประชุมประจาเดือนสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2.การเขียนสรุปรายงานการประชุมควรใช้ภาษาที่เป็นทางการ
3.ประธานให้ปรับคาการเชื่อมโยงประโยค
วาระที่2
เรื่องสืบเนื่อง
2.1รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงเว็บไซด์ตามนโยบาย
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงดังนี้ การปรับเปลี่ยนชื่อและรูปiconหมวดหน้าต่าง
ความรู้,นา สคส. 2560 โครงการซือ้ ข้าวจากชาวนาเป็นของขวัญปีใหม่ข้นึ pop up, แก้ไข link
หน่วยงานของ ICA
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้อานวยการมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขดังนี้
1.ปรับรูปแบบBackground สีและขนาดตัวอักษรของบทความในหน้าต่างความรู้ ปรับ
Formatให้น่าสนใจ
2.แก้ไข link ICA AP ให้ถูกต้อง และเพิ่ม Icon ของ ICA โลก
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วาระที่3

เรื่องนโยบาย
3.1 ย้าย Link ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออม

ทรัพย์รุ่นที่ 18
ส่วนแผ่นประชาสัมพันธ์ตดั แถบ menu ออก และเพิ่มขนาดของ Pop up ให้น่าสนใจ
3.2 เพิ่มข้อความบนBarหลักของเว็บไซด์
ปี2560 ปีท่1ี ของศตวรรษที่2 สหกรณ์ไทย ให้เป็นตัวอักษรขนาดเล็กสีส้มเข้ม
3.3 เพิ่มวันที่ update หน้าต่างความรู้เป็นวันที่ 18 มกราคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.00น.
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รายงานประชุม
คณะทางานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์
การประชุม Kick off ครั้งที่ 1
วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. น.ส.สายสุดา
3. นายพรพงษ์
4. น.ส.ซัลวาณี

ภัทราวาท
ศรีอุไร
แสงนาค
สาเมาะ

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 10.45 น.
การประชุมในครั้งนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ Kick off โครงการใหม่หลังสิน้ สุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของ Inclusive
business หรือที่เรียกว่าการทาธุรกิจให้โอกาสคนจนอยูใ่ นโซ่อุปทาน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1.วารสารฅนสหกรณ์
เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงการจัดทาวารสารฅนสหกรณ์หลังสิน้ สุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 จากการพิมพ์เป็นรูปเล่มเปลี่ยนเป็น
จัดทาวารสารแบบออนไลน์ ทั้งนีผ้ ู้อานวยการมอบหมายให้ น.ส.ซัลวาณี สาเมาะ ยกร่างหนังสือเพื่อ
แจ้งสมาชิกในเรื่องที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดทาวารสารในรูปแบบออนไลน์และขออีเมล Line ID
และเบอร์โทรศัพท์จากสมาชิกเพื่อการจัดส่ง พร้อมทัง้ อัพเตดฐานข้อมูลสมาชิกเสนอผู้อานวยการ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และได้ให้คาแนะนาในการค้นหาตัวแบบการยกร่างหนังสือทีด่ ีจาก
เว็บไซต์เพื่อเป็นตัวอย่างในการยกร่างหนังสือดังกล่าว
2. เว็บไซต์ http://www.cai.ku.ac.th
ทีป่ ระชุมมีมติให้ นายพรพงษ์ แสงนาค ปรับเว็บไซต์ในลักษณะ Minor change เพื่อให้
เว็บไซต์เป็นทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
 เพิ่มหน้าต่างวารสารฅนสหกรณ์ ในหน้าต่างความรู้ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับ
วารสารฅนสหกรณ์ โดยขอให้ยุบรวม “หน้าต่างข้าวและชาวนา” และ “หน้าต่างเกษตรอินทรีย์ ”เข้า
ด้วยกัน โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “หน้าต่างข้าว ชาวนา และเกษตรอินทรีย์ ” โดยออกแบบภาพหน้าต่างเป็น
ตัวอักษร “ฅนสหกรณ์” ให้โดดเด่น
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ลบเมนูวารสารฅนสหกรณ์ในแถบเมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์ออก เพื่อการเข้าถึงแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียวกัน
 เพิ่ มรู ปภาพในการน าเสนอชื่อ บทความในแต่ล ะบทความของหน้า ต่า งแต่ล ะบาน
พร้อมไฮไลท์ของบทความ เพื่อเพิ่มความมีชีวิตให้กับหน้าต่าง
 เปลี่ยนชื่อรายการ “ชวนคิดชวนคุย” เป็น“ฅนสหกรณ์ ชวนคิดชวนคุย” พร้อมทั้งให้
ย้อนกลับไปแก้ไฟล์ทุกไฟล์ในอดีตเป็นชื่อเดียวกัน
 ปรับเปลี่ยน Icon การนาเสนอของรายการ“ฅนสหกรณ์ ชวนคิดชวนคุย”
นอกจากนีผ้ ู้อานวยการได้แนะนาให้นายพรพงษ์ แสงนาค ติดตาม ค้นคว้าเพิ่มเติม
ความรู้ใหม่ของโปรแกรม JOOMLA และ HTML เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพและยืดหยุ่นได้มากขึน้ พร้อมทัง้ มอบหมายให้เข้าไปศึกษาเว็บไซต์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แล้วนามาเสนอในการประชุมครั้งหน้า


เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
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ภาคผนวกที่ 2
แบบประเมินเว็บไซต์และวารสารฅนสหกรณ์
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แบบประเมินความคิดเห็นต่อวารสาร “ฅนสหกรณ์”
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงหน้าข้อความหรือช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. หน่วยงานที่สงั กัด
( ) หน่วยงานราชการ
( ) หน่วยงานเอกชน ( ) สถาบันการศึกษา
( ) สหกรณ์
( ) เกษียนราชการ ( ) อื่นๆ
2. สมัครในนาม
( ) บุคคล

( ) หน่วยงาน

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกวารสารที่มีต่อวารสาร “ฅนสหกรณ์”
ระดับความคิดเห็น
ประเด็น

ดี
มาก

ดี

ปาน
ควร
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง

1. ความใหม่ของความรู้ / เนือ้ หาสาระที่ทา่ นได้รับจากวารสาร “ฅนสหกรณ์”
2. การใช้ภาษาสื่อความหมาย มีความชัดเจนดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. เนือ้ หาสาระ / บทความมีความน่าสนใจ
4. ภาพประกอบบทความสามารถสื่อความหมายได้สอดคล้องกับเนือ้ หา
5. ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรในรูปเล่ม
6. การใช้โทนสีภายในรูปเล่ม
7. ความพอใจในภาพรวมที่มีต่อวารสาร “ฅนสหกรณ์”
8. โอกาสในการนาความรู้ / เนือ้ หาสาระที่ได้รับจากวารสาร “ฅนสหกรณ์”
ไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของท่าน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบประเมินในครั้งนี้ ข้อมูลจากท่านจะเป็น
แนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงวารสารฯ ให้เป็นประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้อ่านต่อไป
โปรดส่งกลับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โทรสาร หมายเลข 0-2940-6300 หรือทางไปรษณีย์
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