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ประชาสัมพันธสถาบันวิชาการดานสหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ปท่ี  7 ฉบับท่ี  123  วันท่ี  4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555  
 

 วันพฤหัสบดีท่ี  4 ตุลาคม  พ .ศ .  2555 เวลา  09.00-16.00 น .  ณ  ห้อง  214 ชั้ น  2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ ไดป้ระชุมร่วมกบั
ผูท้รงคุณวุฒิสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์, อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, อ.ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ ์
และคุณสุรจิตต ์แกว้ชิงดวง เพ่ือหารือพฒันารูปแบบหลกัสูตรการอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูง 
 โดยความร่วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั และสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ มี
แผนงานจดัอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูงข้ึนในรูปแบบของการจดัการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์โดยมี
ปรัชญาแนวคิดพ้ืนฐานวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสาํเร็จจากหลกัสูตรน้ีจะเป็นบุคลากรท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีมุมมองในการ
บริหารจดัการแบบองคร์วม มีความรับผดิชอบต่อสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในระดบัสูง มีทกัษะดา้นการบริหารจดัการ
ท่ีดีและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะขบัเคล่ือนสหกรณ์ออมทรัพยสู่์ความสําเร็จตามอตัลกัษณ์ของการเป็นสถาบนัการเงินภายใต้
บริบทของสหกรณ์ 
 โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการอบรมตอ้งมีคุณสมบติัคือ ประธาน รองประธาน กรรมการอาํนวยการสหกรณ์ออม
ทรัพย  ์ท่ีมีประสบการณ์ในตาํแหน่งอย่างใดอย่างหน่ึงมาแลว้อย่างน้อย 1 ปี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
หลกัสูตรโดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษ์ โดยคาว่าจะจดัอบรมข้ึนในเดือน
ธนัวาคม 2555 น้ี  
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 วนัจนัทร์ท่ี 29  ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจยัและพฒันา มหาวิยาลยั
เกษตรศาสตร์  รศ.จุฑาทิพย  ์ภทัราวาท ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ไดป้ระชุมหารือหลกัสูตรผูบ้ริหาร
สหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูงร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ อาจารยว์รเทพ ไวทยาวิโรจน์, อาจารย์
ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกลุวงศ ์ และคุณสุรจิตต ์ แกว้ชิงดวง โดยมีประเดน็วาระสาํคญัในการหารือคือ 
 1. การพิจารณาร่างสูตรผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูงโดยพิจารณาในประเดน็เน้ือหาหลกัสูตรการอบรม
และพิจารณาวทิยากรประจาํหน่วยเรียนรู้และกาํหนดวนัและเวลาการอบรม  
 2. โครงการความร่วมมือทางการวิจยัต่อเน่ืองร่วมกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดัโดย
ผูอ้าํนวยการสถาบนัฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงการท่ีสถาบนัฯไดมี้โครงการความร่วมมือทางการวิจยัร่วมกบั ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ในการทาํโครงการขบัเคล่ือนการพฒันาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์เอ้ือ
ต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกนั SHOs System ซ่ึงมีกรอบระยะเวลาในการดาํเนินโครงการระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2555-30 เมษายน 2556 ท่ีประชุมไดร่้วมหารือโดยมีขอ้สรุปในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4 คร้ัง คือ 
 1.เวทีท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน ทาํอยา่งไรจึงจะเป็น SHOs System ประกอบไปดว้ย 
 2.เวทีท่ี 2 ระบบระบบการเงินสนบัสนุนระบบการเงินมาตรฐานสากล มีกาํหนดจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 55 
 3. เวทีท่ี 3 กลไกสนบัสนุน ควรเป็นอยา่งไร มีกาํหนดจดัข้ึนในเดือนธนัวาคม 55  
 4.เวทีท่ี 4  สรุปผล  
 ในช่วงทา้ยท่ีประชุมไดร่้วมพิจารณาเชิญตวัแทนจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละเวทีเขา้ร่วม อาทิ ตวัแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ,กระทรวงการคลงั, กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และตวัแทนสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีการใชร้ะบบตู ้
ATM  
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 วนัศุกร์ท่ี 19  ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-17.30 น. ณ 
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจยัและพฒันา มหาวิยาลยัเกษตรศาสตร์  รศ.
จุฑาทิพย์ ภทัราวาท ผูอ้าํนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้
ประชุมหารือหลกัสูตรผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูงร่วมกบั
ผูท้รงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ อาจารย์วรเทพ ไวทยา
วิโรจน์, อาจารยไ์พโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์  และคุณสุรจิตต์  แกว้
ชิงดวง 
 การประชุมในวันน้ีท่ีประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างสูตร
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูงโดยพิจารณาในประเด็นเน้ือหา
หลกัสูตรการอบรมซ่ึงมีจาํนวน 12 หน่วยเรียนรู้ ตลอดทั้ง เคร่ืองมือ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยเรียนรู้ นอกจากน้ี
ยงัได้พิจารณามอบหมายหน้าท่ีการอบรมให้แก่วิทยากรท่ีจะมา
บรรยายตามประสบการณ์การความชํานาญ  เ พ่ือให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคใ์นแต่ละหน่วยเรียนรู้ 
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 ปท่ี  7 ฉบับท่ี 133  วันท่ี  12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  

การประชุมหารือหลักสูตรผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง รวมกับผูบริหาร ชสอ. 
 

 วนัจนัทร์ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์
ส ารสน เทศสหกรณ์  ห้อ ง  2 1 4  ชั้ น  2  อาคาร วิจัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท ผูอ้าํนวยการ
สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ และคุณสายสุดา ศรีอุไร รองผูอ้าํนวยการ
สถาบันฯได้ให้การต้อนรับผูบ้ริหารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จาํกดั (ชสอ.) โดยคุณ ก๊ก ดอนสาํราญ ประธานกรรมการ 
ชสอ. คุณอนนัต ์ชาตรูประชีวิน ผูจ้ดัการใหญ่ ชสอ., คุณนลทวชั สมาธิ 
รองผูจ้ัดการใหญ่ ชสอ. คุณอจัฉรา ภกัดีณรงค์ ผูจ้ัดการฝ่ายวิชาการ 
ชสอ. และคุณวฒันีย  ์พลอินทร์ หัวหน้าแผนกพฒันาหลกัสูตร ชสอ. 
เพ่ือหารือหลกัสูตรผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูง 
 ภายหลงัจากท่ีผูอ้าํนวยการสถาบนัฯ ไดน้าํเสนอร่างหลกัสูตร
ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูง ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ ชสอ. 
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 55 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการดาํเนินการจึงไดท้าํการ
ประชุมหารือเป็นการภายในและไดมี้ขอ้สรุปท่ีจะปรับหลกัสูตรบาง
ประการ จึงนาํมาซ่ึงการประชุมร่วมกบัผูอ้าํนวยการสถาบนัฯในวนัน้ี 
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