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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน

ตามเป้าหมายของยุทธศาสตรป์ระเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทีมงานส่งเสริมการเรียนรู้ คลังความรู้

ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต วารสาร และสื่อเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ และสร้างระบบการถ่าย

โอนความรู้จากการวิจัย และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นคลังความรู้  ระบบเครือข่าย

อินเตอรเ์น็ตและวารสารฅนสหกรณ์  เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงค่านิยม  การ

ปรับกระบวนทัศน์ และการเพิ่มพูนความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม   

โดยคาดหวังที่จะเปิดโอกาสแก่ผู้น าและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสาร  และเกิดเป็น

สังคมขอ้มูลข่าวสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการด าเนินการได้มุ่งเน้นใน

การพัฒนาคลังข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ งานวิจัย  บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และข้อมูล

ข่าวสารจากสถาบันการศึกษา และหน่วยวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งการท างานเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนงานจัดท าคลังขอ้มูล การจัดท าวารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งๆ และเว็บไซต์ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อสรา้งระบบคลังความรู้จากการวิจัยและข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับสมรรถนะ

ของประชาชนให้มคีวามพร้อมในการมสี่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตรป์ระเทศ 

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเป็นกลไกในการ

ถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาคม

วิจัย นักสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และนิสติ นักเรียน ผูส้นใจอย่างต่อเนื่อง 

1.2.3 เพื่อการจัดท าและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ในการท าหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อ

พัฒนาสังคมข้อมูลข่าวสารในระหว่างประชาคมวิจัย สมาชิก และผูส้นใจ 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 มคีลังความรูส้นับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับสมรรถนะของ

ประชาชนให้มีความพร้อมในการมสี่วนรว่มขับเคลื่อนยุทธศาสตรป์ระเทศ 

1.3.2 มเีครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ในรูปแบบของสังคมฐานความรูท้ี่จะเข้าไปมี

ส่วนรว่ม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1.3.3 มเีครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลข่าวสารในเรื่อง

สหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง 

http://www.cai.ku.ac.th/
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1.4 กระบวนกำรด ำเนินกำร 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ

แขง่ขัน 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 : การจัดท าสื่อเพื่อการเผยแพร่ผ่านกลไกของบทความออนไลน์ 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 ปี58 ปี

59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 การจัดท าวารสาร ปีละ 4 ฉบับ   
           

 การจัดท าเว็บไซด์ เผยแพร่ โดยเว็บมาสเตอร์              

 การจัดบริการห้องสมุดเรียนรู้และสร้างคลังข้อมูลเผยแพร่

แก่ผู้สนใจ 

             

 *การเผยแพร่นวัตกรรมของศูนยเ์รียนรู้มีชวีติ และ

เครอืขา่ยนักวจิัยในรูปมูลนิธิ/สมาคม 

             

 การจัดท าและเผยแพร่พ็อกเก็ตบุ๊ค ปลีะ 1 เล่ม              

 การจัดท าและเผยแพร่สื่อเรียนรู้ปีละ 2 เร่ือง              

 ร่วมจัดเวทีเสวนาวิชาการประจ าปี 2 ครัง้ (ปี 58,ปี59)              

 การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพแ์ละเผยแพร่ปีละ 4 รายการ              

 ประมวลความรู้จากรายงานวิจยัพิมพเ์ผยแพร่ปีละ 1 เล่ม              

 การจัดเวทถีอดบทเรยีนส าหรับแนวทางพัฒนาระบบสนับสนุนฯ              

 

1.6 ผลผลิตและผลลัพธ์กำรวิจัย 

1.6.1 ผลลัพธ์/ผลผลิตกำรวจิัยในระยะเวลำ 6 เดือน 

1. วารสารฅนสหกรณ์ 2 ฉบับ 

2. รายงานผลการติดตามสถานการณ์ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 แห่ง ในด้านการบริการ

วิชาการ  

3. บทความ/สาระการเรียนรูเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างนอ้ย 30 รายการ 

4. เอกสารรายงานการวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจในศูนย์

สารสนเทศ 10 รายการ 

5. รายงานความก้าวหน้าการวิจัยในรอบ 6 เดือน 
 

1.6.2 ผลลัพธ์/ผลผลิตกำรวจิัยในระยะเวลำ 12 เดือน 

1. วารสารฅนสหกรณ์ 2 ฉบับ 

2. รายงานสถานการณ์การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในบทบาทการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนและข้อเสนอส าหรับกรอบแนวทางการด าเนินงานในอนาคต 

3. บทความ/สาระการเรียนรูเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างนอ้ย 60 รายการ 

4. เอกสารรายงานการวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจในศูนย์

สารสนเทศอย่างนอ้ย 20 รายการ 

5. รายงานฉบับสมบูรณ์ในรอบ 12 เดือน 

6. วีดีทัศน ์1 เรื่อง 
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7. พ็อกเก็ตบุ๊ค 1 เล่ม 

8. เอกสารเผยแพร่ชุดความรู้/นวัตกรรม ฉบับภาษาไทย 1 เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม 

9. รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์ เรียนรู้ฯ (ศูนย์

สารสนเทศการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม) 
 

1.6.3 ผลลัพธ์/ผลผลิตกำรวจิัย ปี 2559 

1. วารสารฅนสหกรณ์ 4 ฉบับ 

2. รายงานสถานการณ์การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตและข้อเสนอส าหรับกรอบ

แนวทางการด าเนินงานในอนาคต 

3. บทความ/สาระการเรียนรูเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างนอ้ย 60 รายการ 

4. เอกสารรายงานการวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจในศูนย์

สารสนเทศอย่างนอ้ย 20 รายการ 

5. รายงานฉบับสมบูรณ์ในรอบ 12 เดือน 

6. วีดีทัศน ์1 เรื่อง 

7. พ็อกเก็ตบุ๊ค 1 เล่ม 

8. เอกสารเผยแพร่ชุดความรู้/นวัตกรรม ฉบับภาษาไทย 1 เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม 

9. รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์ เรียนรู้ฯ (ศูนย์

สารสนเทศการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม) 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินการเว็บไซต์ 

 

2.1 บทน า 

การจัดท าเว็บไซต์ของสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้งระบบคลังความรู้จากการวิจัยและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเป็นกลไกในการถ่าย

โอนความรู้จากการวิจัยและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาสังคมข้อมูลข่าวสารให้กับผู้สนใจโดยเนื้อหาที่น าเสนอนั้นแบ่งออกเป็น 

2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ส่วนแรกคือคลังความรูเ้ชน่งานวิจัยต่าง ๆ ที่สถาบันฯจัดท าขึน้เพื่อเป็นประโยชน์

กับผู้สนใจจะน าผลจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไปพัฒนาต่อยอดซึ่งสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ให้ความส าคัญกับเว็บไซต์เป็นอย่างมาก และบทความที่ได้จากงานเขียนของผู้อ านวยการและ

เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาสหกรณ์ซึ่งบทความและ

รายงานวิจัยต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งจะร่วมไว้ในเมนูคลังความรู้และหน้าต่างความรู้ของ

สถาบันฯ ส่วนที่สองเป็นข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ ซึ่งได้จากการออกไปท ากิจกรรมต่าง ๆ 

กับเครือข่ายของสถาบันเช่นการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือข่าวและกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้นเช่น

การอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่สถาบันฯ จัดเป็นประจ าทุกปีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้คนจ านวนมากให้ความสนใจกับสื่อต่าง ๆ ในโลก

ออนไลน์ เราจึงใช้สื่อเหล่านี้เป็นช่องทางการเผยแพร่สารประโยชน์จากงานวิจัยหรือบทความออกสู่

สาธารณชน นอกจากนีย้ังได้ท าการแปลข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผย

ให้ให้กับหน่วยงานหรือผู้สนใจทราบข่าวสารหรือกิจกรรมของสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากใช้

เว็บไซต์เป็นที่เผยแพร่คลังความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารแล้วยังใช้เป็นที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ

สถาบันที่นอกเหนือจากการจัดเก็บใน CD หรือ Hard disk เช่น รูปภาพกิจกรรมและข่าวของสถาบันอีก

ด้วย การจัดท าเว็บไซต์ของสถาบันฯ ใช้ Joomla (CMS Content Management System) ซึ่งเป็นระบบ

จัดการเนื้อหาเว็บไซต์โดยผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่จ าเป็นต้องเขียน Code HTML เองท าให้ง่ายต่อการจัดการ

เนือ้หา เนื้อหาภายในเว็บไซต์จะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล (Database) เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาจ านวน

มากมีการอัพเดทข่าวสารทุกวันโดยอัพโหลดเนื้อหาผา่นทางหน้า Administrator นอกจากนี้ Joomla ยังมี

ระบบส ารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ และเป็นโปรแกรมที่รองรับการ Search Engine ได้

เป็นอย่างดี เหมาะกับการน าไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์  และใช้โปรแกรม 

FTP (File Transfer Protocol) FileZilla ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับ Server ของมหาวิทยาลัยที่เปิดให้

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าไปใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์โดยให้พื้นที่จ านวน 30GB ในการ

จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเช่นไฟล์รูปภาพวีดีโอรวมถึงหน้าเว็บเพจ เพื่ออัพโหลดรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ

ให้ผู้ใชง้านสามารถดาวน์โหลดได้ เชน่ รายงานวิจัย file PDF เป็นต้น 
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การบริหารงานการจัดท าเว็บไซต์การจัดท าเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th เพื่อให้แสดงผลได้

เป็นปัจจุบันและถูกต้อง จ าเป็นต้องมีโครงสร้างการบริหารงานและการด าเนินการที่ชัดเจน ดังนั้น จึง

ออกแบบให้มคีณะจัดท าเว็บไซต์ขึ้นและมีการประชุมทีมงานเป็นประจ า เมื่อได้ข้อสรุปจากที่ประชุมให้มี

การปรับแก้หรือเพิ่มส่วนต่าง ๆ เว็บมาสเตอร์จะด าเนินการตามแผน นอกจากนี้การประชุมอย่างเป็น

ประจ าจะช่วยให้มีความชัดเจนในการจัดการเว็บไซต์ทั้งนโยบายและการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการ

ติดตามร่วมกันจากทั้งผู้ก าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารงานของคณะจัดท า

เว็บไซต์ โดยคณะท างานจัดท าเว็บไซต์แบ่งออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายนโยบาย และฝ่ายด าเนินการ 

ดังนี้ฝา่ยนโยบาย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีบทบาทใน

การก าหนดทิศทางน าการเสนอเว็บไซต์ทั้งด้านการคัดกรองเนื้อหา ตลอดจนติดตามดูแลเว็บไซต์ให้

เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ฝ่ายด าเนินการ ประกอบไปด้วยทีมงานจัดท าเนื้อหาและ Webmaster โดย 

Webmaster จะน าข่าวหรอืบทความตา่ง ๆ ที่ได้จากทีมงานจัดท าเนื้อหาและน ารูปภาพมาประกอบข่าวท า

การออกแบบการน าเสนอในเว็บไซต์พรอ้มตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนน าขึน้เว็บไซต์ 

กระบวนการการจัดท าเว็บไซต์คณะจัดท าเว็บไซต์มีกระบวนการในการจัดท าเว็บไซต์ โดยทีม

จัดท าข้อมูลข่าวหรือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถาบันเตรียมข้อมูลดิบเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์พร้อม

รูปภาพประกอบส่งให้ webmaster เพื่อด าเนินการออกแบบรูปแบบการน าเสนอในเว็บไซต์ให้สวยงาม

หลังจากนั้น webmaster จะท าการติดตามผลจ านวนผูเ้ยี่ยมชมเพื่อน ามาปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป (รูปที่ 2.1) 

(1) ทีมจัดท าข่าวมีหน้าที่ส าคัญในการท าข่าวประชาสัมพันธ์ มีหลักการในการท าข่าว

คือ ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เพื่อเตรียมส่งให้ Webmaster 

(2) Webmaster มีสาระหน้าที่ส าคัญรับผิดชอบ 3 ด้านคือ 1. Creative ออกแบบหน้าตา

ของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ 2.Update ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ตามนโยบายและปรับปรุงข้อมูล

ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บให้เป็นปัจจุบัน 3. Develop พัฒนาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของเว็บให้เหมาะสม โดย

มีผู้อ านวยการสถาบันฯและรองผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นที่ปรึกษา และก่อนเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์ 

(3) Webmaster ตรวจดูและติดตามข้อมูลในเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ไม่ผิดพลาด 

 

 

 

 

รูปกระบวนการจัดท าเว็บไซต์ 

 

รูปที่ 2.1 กระบวนการจัดท าเว็บไซต์ 

ทีมจัดท ำข้อมูลและข่ำว ท ำข่ำว
ประชำสัมพันธ์ เนื้อหำของข่ำว
ประกอบไปด้วย ใคร ท ำอะไร กับ
ใคร ท่ีไหน เมื่อไร อย่ำงไร 

Webmaster ปรับปรุงข้อมูลใน
เรื่องควำมถูกต้องของอักขระ
และควำมสวยงำมทั้งนี้มี
ผู้อ ำนวยกำรและรอง
ผู้อ ำนวยกำรเป็นที่ปรึกษำให้
เป็นไปตำมนโยบำย 

Webmaster ท ำกำรอัพโหลด
ขึ้นเว็บไซต์และติดตำมผลเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 
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1.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์มีเนื้อหาจ านวนมากและเพื่อให้ง่ายต่อ

การคัดแยกเนื้อหาให้ง่ายต่อการจัดการจึงจ าเป็นต้องมีการแบ่งส่วนประกอบของเว็บไซต์โดยแบ่ง

ออกเป็น 10 ส่วนแยกส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 Horizontal Menu  

 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเมนูหลักในการพาผูช้มไปในหน้าหลัก ๆ ที่ส าคัญของเว็บไซต์ 

 กระบวนการ ท าการแบ่งเมนูหลัก ๆ ได้แก่หน้าแรก ข่าวย้อนหลัง Farmer Shop 

สารสนเทศขา้วหอมมะลิ ภาพกิจกรรมและวีดีทัศนแ์ละสถาบันฯ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูล

ในด้านมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่นภาพกิจกรรมวีดีทัศน์และข่าวเพื่อน าไปใช้งานต่าง ๆ ในด้านอื่น ๆ ของ

สถาบันฯได้อกีด้วย  
 

 
 

รูปที่ 2.2 Horizontal Menu 
 

ส่วนที่ 2 Vertical Menu  

 วัตถุประสงค์ เนื่องจากเนื้อหาของเว็บไซต์มีจ านวนมากจึงจ าเป็นต้องแยกเมนูออกเป็น

หมวดหมู่เพื่อเชื่อมไปยังส่วนประกอบย่อย ๆ ที่นอกเหนอืจาก Horizontal Menu ของเว็บไซต์ที่ ด้านบน 

 กระบวนการ ท าการแยกเมนูออกเป็นหมวดตา่ง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเกี่ยวกับเราเป็นเมนู

แนะน าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และรวบรวมข้อมูลของสถาบันฯ เช่น ประวัติความเป็นมา, ปณิธาน 

/วิสัยทัศน์ /พันธกิจ, แผนกลยุทธ์, โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน, คณะกรรมการประจ า

สถาบันฯ, บุคลากรสถาบันฯ, รางวัลเชิดชูเกียรติ, รายงานประจ าปี, รายงานการประกันคุณภาพ, แผน

ที่สถาบันฯ หอประวัติเกียรติคุณ เป็นเมนูเกี่ยวกับโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ คุณสมบัติ

ของนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าที่จัดขึ้นในแต่ละปีและมีเมนูย่อยที่รวมเรื่องของนักสหกรณ์และ

สหกรณ์ที่มีคุณค่าตั้งแต่ปี 2552 – 2559 เมนูการวิจัยเป็นเมนูที่น าเสนอข้อมูลจุดเริ่มต้นของชุด

โครงการวิจัย ระบบสร้างสรรค์การวิจัย ตลอดจนเส้นทางการขับเคลื่อนการวิจัยในช่วงเวลา 14 ปี 

(ระหว่างปี 2543-2559) และรายละเอียดของโครงการวิจัยต่าง ๆ ภายใต้ชุดโครงการ ตั้งแต่ปี 2551 – 

2559 เมนูภารกิจงานบริการวิชาการ เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลรายละเอียดการให้บริการวิชาการของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ด าเนินการตั้งแต่ปี 2548-2559 เมนูการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นเมนูที่

แสดงข้อมูลของเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้ภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ระหว่างปี 2548-

2560 ได้แก่ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่ายคลังสมอง เครือข่าย Farmer 

Shop เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายวารสารฅน 

สหกรณ์ เครอืข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือขา่ยคลังสมอง เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่าย

ผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่าย Farmer Shop เครือข่าย Face book และ
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เครือข่ายชมรมก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.จันทบุรี เมนูองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นเมนูเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากรกระบวนการท างานความสนใจและความถนัดของบุคลากร เมนูคลังความรู้ เป็นเมนูที่แสดง

ข้อมูลบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้แก่ รายงานวิจัย,

บทความวิชาการ บทความเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ บทความเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตร เอกสาร

เผยแพร่, สาระการเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเมนูให้สามารถดาวโหลด

ไฟล์ PDF ได้โดยมีการนับจ านวนผูด้าวน์โหลด และมีบทความจ านวนทั้งสิน้ 375 บทความ เอกสารคู่มือ

จ านวน 16 เล่ม เอกสารเผยแพร่จ านวน 47 เล่ม มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 99 เล่ม สาระการ

เรียนรู้ชาวนามืออาชีพ จ านวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ จ านวน 18 เรื่อง เมนูธุรกิจฐานสังคม 

เป็นเมนูที่บรรยายลักษณะ ความหมาย คุณสมบัติและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฐานสังคม  เมนู

การน าผลงานวิจัยไปใช้ เป็นเมนูที่แสดงเนื้อหาของการน าผลการวิจัยของสถาบันฯ ไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านต่าง ๆ การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การสร้างการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ์การใช้

ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  และการสร้างทุนทางสังคมข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นเมนูที่รวบรวมข่าวที่

เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ จากสื่ออื่น ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ โดยมีทั้งหมด 103 ข่าวปุจฉา วิสัจชนา 

เป็นที่เชื่อมโยงไปยังเว็บ Blog ส าหรับการถามตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เมนูศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 

เป็นที่รวบรวมข้อมูลของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อให้เกิดกลไกการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการ

พัฒนาใหก้ว้างขวางขึ้น มีจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุข

ใจ จ.นครปฐม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop จ.กรุงเทพฯ 

ศูนย์เรียนรูก้ลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจ

ธรรม จ.อ านาจเจริญ เมนูวารสารฅนสหกรณ์ เป็นเมนูที่รวมวารสารฅนสหกรณ์ทุกฉบับไว้ในรูปแบบ 

E-magazine เพื่อให้ผู้ที่สนใจวารสารฅนสหกรณ์สามารถอ่านได้ผา่นทางหน้าเว็บไซต์และยังมีเมนูย่อยที่

ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รายชื่อสมาชิก รายนามผู้อุปถัมภ์ สารบัญบทความและ

แบบประเมินวารสารฅนสหกรณ์ โดยมีจ านวน E-Magazine ทั้งหมด 33 เล่ม เมนู Link หน่วยงาน เป็น

เมนูที่รวบรวม Link ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้

ผูใ้ช้งานสามารถเชื่อมโยงเข้าไปหาข้อมูลตา่ง ๆ ผา่นหน่วยงานอื่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและยังถือเป็นการ

ขยายกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กว้างขวาง เมนูแผนพัฒนาสหกรณ์ เป็นเมนูที่

รวมเอกสารเชน่ แผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 1 – 3,วาระแหง่ชาติดา้นการสหกรณ์, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมแห่งชาต,ิ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ ์เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูล 
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รูปที่ 2.3 Vertical Menu 
 

ส่วนที่ 3 ภาพ Slide 

 วัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันโดยใช้เป็นพื้นที่แสดงภาพ

ข่าวสั้น ๆ หรอืประชาสัมพันธ์กิจกรรมตา่ง ๆ ของสถาบันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม 

 กระบวนการ ในส่วนนี้จะประกอบด้วยรูปภาพ ขนาด 780 x 460px และข้อความ

บรรยายใต้ภาพสั้น ๆ เช่นหัวข้อข่าววันเวลาและสถานที่ เลื่อน Slide ไปทางด้านซ้ายเพื่อดึงดูดความ

สนใจจากผู้เข้าชมเว็บไซต์และสามารถคลิกต่อไปยังข่าวของสถาบันฯ สามารถใส่ Slide ภาพได้จ านวน 

20 Slide โดยสามารถคลิกที่ปุ่มวงกลมด้านล่างเพื่อเลือกชมข่าว 
 

 
รูปที่ 2.4 Slide ภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 4 รายการชวนคดิชวนคุย  

 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพืน้ที่ส าหรับสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมกับสถาบันฯ โดยใช้วีดีโอเป็นสื่อ

ด้วยภาษาที่เรยีบงา่ย สั้นและกระชับประมาณ 3 - 5 นาที  

 กระบวนการ เนื้อหาของรายการนั้นจะน าเสนอประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้

ติดตามผ่านทาง YouTube โดยปัจจุบันมีจ านวน 41 ตอน มีจ านวนผู้เข้าชมโดยเฉลี่ย 30 - 100 ครั้ง 

หนา้ต่างรายการชวนคิด ชวนคุย เป็นพืน้ที่ส าหรับสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมกับผู้อ านวยการสถาบันฯ โดย

ใช้วดีีโอเป็นสื่อดว้ยภาษาที่เรียบงา่ย สั้นและกระชับประมาณ 3 - 5 นาทีโดยจะมีการอัพเดทเป็นประจ า

ทุก 2 สัปดาห์ด้วยโดยทีมงานจัดท ารายการ คัดกรองเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ผ่านทาง

เว็บไซต์ โดยผู้ชมสามารถคลิกดูย้อนหลังได้ที่เมนูชมรายการย้อนหลัง 
 

 
รูปที่ 2.5 รายการชวนคิดชวนคุย 
 

ส่วนที่ 5 หน้าต่างความรู้  

 วัตถุประสงค์ เผยแพร่บทความสาระและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ

สถาบันฯ หรอืบทความที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ใหก้ับผูส้นใจศึกษาหรอืน าไปพัฒนาต่อยอด 

 กระบวนการ ในการแสดงบทความในหน้าต่างความรู้จะแบ่งเป็น 8 หมวดหมู่ตามชื่อ

หน้าต่างและท าการคัดกรองบทความที่เกี่ยวข้องลงในหน้าต่างได้อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ มีบทความใน

หน้าต่างจ านวน 26 บทความ, นวัตกรรมน าคุณค่าสหกรณ์ มีจ านวนบทความในหน้าต่างจ านวน 53 

บทความ, การเงิน มีจ านวนบทความในหน้าต่างจ านวน 64 บทความ, การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร มี

จ านวนบทความในหน้าต่างจ านวน 45 บทความ, ข้าวและชาวนา มีจ านวนบทความในหน้าต่างจ านวน 

61 บทความ, เกษตรอินทรีย์ มีจ านวนบทความในหน้าต่างจ านวน 8 บทความ, ธุรกิจฐานสังคมและ

ชุมชน มีจ านวนบทความในหน้าต่างจ านวน 52 บทความ, และเรื่องราวจากภาคีเครือข่าย มีจ านวน

บทความในหนา้ต่างจ านวน 32 บทความ  
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รูปที่ 2.6 หนา้ต่างความรู้ทั้ง 8 บาน 

 

ส่วนที่ 6 แผนกิจกรรมของสถาบันในรอบเดือน  

 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ตารางกิจกรรมของสถาบันในรอบ 1 เดือน

ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบข่าวและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ  

 กระบวนการ ในส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถาบันฯ จะแสดงจ านวน 2 ข่าวที่

ประกอบด้วยหัวข้อข่าวสั้นกระชับและรูปภาพประกอบขนาด 200 x 130px โดยผู้ชมสามารถคลิกที่

หัวข้อข่าวเพื่ออ่านข่าวฉบับเต็ม เช่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์, 

โครงการโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกือ้หนุนเกษตรกร (CSA) เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.7 แผนกิจกรรมของสถาบันในรอบเดือน 
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ส่วนที่ 7 ข่าวสถาบันในรอบเดือน  

 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนที่แสดงข่าวหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา

โดยจัดต าแหนง่ให้อยู่ดา้นบนเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเห็นได้ชัดเจน 

 กระบวนการการ จะมีทีมงานท าการเขียนข่าวหรือกิจกรรมและเว็บมาสเตอร์ท าการอัพ

โหลดข่าวขึ้นในเว็บโดยประกอบด้วยหัวข้อขา่วที่สัน้กระชับและรูปภาพประกอบข่าวขนาด 200 x 130px 

โดยผู้ชมสามารถคลิกที่หัวข้อข่าวเพื่ออ่านข่าวฉบับเต็ม ในส่วนนี้จะแสดงข่าวจ านวน 5 ข่าวล่าสุดหาก

ผูช้มตอ้งการติดตามข่าวและกิจกรรมของสถาบันฯ เพิ่มเตมิก็สามารถคลิกปุ่ม Read More เพื่ออ่านข่าว

ทั้งหมดของสถาบันฯ โดยในเว็บไซต์มีจ านวนข่าวและกิจกรรมที่เผยแพร่ทั้งหมด 1,104 ข่าว 

 
รูปที่ 2.8 ข่าวสถาบัน 
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ส่วนที่ 8 กราฟแสดงข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ  

 วัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิจากโครงการวิจัย “โครงการน า

ร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ” 

 กระบวนการ ทีมงานจะน าผลการวิเคราะห์ราคาข้าวหอมมะลิที่ได้จากการส่งข้อมูลของ

ทีมกลยุทธ์การตลาดข้าวหอมมะลิทั้ง 5 สหกรณ์และน ามาจัดท าเป็นกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน 

 
รูปที่ 2.9 กราฟแสดงขอ้มูลการตลาดข้าวหอมมะลิ 
 

ส่วนที่ 9 แนะน าหนังสือคู่มือ  

 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพืน้ที่ประชาสัมพันธ์แนะน าหนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

กับการพัฒนาสหกรณ์ 

 กระบวนการ ในส่วนแนะน าหนังสือคู่มือจะมีหน้าปกและชื่อหนังสือแสดงในหน้าแรก

จ านวน 6 เล่มและผู้ชมสามารถคลิกที่ปุ่ม Read More เพื่อเข้าสู่หน้าหนังสือ-คู่มือทั้งหมดของสถาบันฯ 

โดยปัจจุบันมหีนังสือคูม่อืในเว็บไซต์จ านวน 28 เล่ม 

 
รูปที่ 2.10 แนะน าหนังสือคูม่อื 
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ส่วนที่ 10 หน้าเว็บภาษาอังกฤษ  

 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต้อนรับ Asean Economics Community สถาบันฯจึงต้องการ

น าเสนอข่าวและกิจกรรมของสถาบันฯเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึน้ 

 กระบวนการ จะท าการแปลข่าวจากในหน้าภาษาไทยโดยทีมงานแปลข่าวและกิจกรรม

ต่าง ๆ ของสถาบันฯให้เป็นภาษาอังกฤษและมีการเพิ่มหน้า Slide ให้เหมือนหน้าภาษาไทยเพื่อให้หน้า

เว็บมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยใน Slide จะมีหัวข้อวันเวลาและสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยในหน้า

ภาษาอังกฤษมีจ านวนเมนูทั้งหมด 11 เมนู ประกอบด้วยเมนูแนวนอนได้แก่ Home เป็นเมนูส าหรับหน้า

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 โดยมีจ านวนเอกสารที่แปลเป็น

ภาษาอังกฤษทั้งหมด 53 บทความ ,เมนู Service เป็นเมนูเกี่ยวกับการบริการวิชาการของสถาบันเช่น

การพัฒนาชุมชนเป็นต้น, เมนู Awards เป็นเมนูที่รวบรวมรางวัลต่าง ๆ ที่สถาบันฯได้รับ 
 

 

รูปที่ 2.11 หนา้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 
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 ส่วนที่ 11 การติดตามเครือข่าย Facebook ซึ่งเป็น Social Network เพื่อใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยบทความต่าง ๆ ให้กับสมาชิกที่สนใจ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์งานของตนให้กับผู้สนใจ โดยมี page ต่าง ๆ ได้แก่ Farmer Shop, โครงการฝึกอบรมผู้

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ, นักวิจัย และวารสารฅนสหกรณ์ โดยผู้สนใจตดิตามข่าวสารประชาสัมพันธ์

ของสถาบันสามารถคลิกได้จากปุ่ม Facebook เครือข่ายทั้ง 4 ได้ที่เมนูด้านซ้ายมือของเว็บไซต์หน้าแรก 

(รูปที ่ 2.12) 
 

 
 

รูปที่ 2.12 ปุ่มติดตามเครือข่าย Facebook ทั้ง 4 เครือข่ายของสถาบันฯ 
 

เครือข่าย Facebook จ านวน 4 เครือข่าย มีจ านวนสมาชิกรวมเฉลี่ย 8,380 คน จ าแนกเป็น

จ านวนสมาชิก Facebook เครือข่ายนักวิจัย 1,017 คน, Facebook เครือข่ายผู้ตรวจสอบ จ านวน 1,510 

คน, Facebook โครงการร้าน Farmer Shop จ านวน 3,761 คน, Facebook วารสารฅนสหกรณ์ จ านวน 

2,092 คน (ตารางที่ 2.1)  
 

ตารางที่ 2.1 จ านวนสมาชิกเครือขา่ย Facebook 
 

ชื่อเครือข่าย จ านวนสมาชกิเครือขา่ย 
เครอืขา่ยนักวจิัย 1,017 

เครอืขา่ยผู้ตรวจสอบ 1,510 

โครงการร้าน Farmer Shop 3,761 

วารสารฅนสหกรณ ์ 2,092 

รวม 8,380 
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รูปที่ 2.13 กราฟแสดงจ านวนสมาชิกเครอืข่าย 

 

 
 

รูปที่ 2.14 Facebook เครือขา่ยของสถาบันฯ 

 

ส่วนที่ 12 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดท าสถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ใช้เว็บไซต์ www.histats.com ในการเก็บสถิติ ระหว่าง

เดือนมกราคม พ.ศ.2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งสิ้นจ านวน 31,523 ราย 

จ ำ
นว

นส
มำ

ชิก
 

จ ำนวนสมำชิกเครือข่ำย 

เครือขา่ยนกัวิจยั 

เครือขา่ยผู้ตรวจสอบ 

โครงการร้าน FarmerShop 

วารสารฅนสหกรณ์ 
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และการจัดอันดับเว็บไซต์จาก Website Ranking URL: www.stats.in.th เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์อยู่ล าดับที่ 4,747 (เก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2559) จากการจัดล าดับเว็บไซต์ โดยแบ่งตาม

เดือนมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
รูปที่ 2.15 การจัดอันดับเว็บไซต์ (ที่มา: www. stats.in.th) 
 

 

ข้อมูลการบันทึกสถิตผิูเ้ยี่ยมชมเว็บไซด์และอันดับเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ตั้งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
 

ตารางที่ 2.2 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์และอันดับเว็บไซต์ 
 

เดอืน 
จ านวนผู้เข้าชม 

ท่ีมา histats.com 

อันดับเว็บไซต์เดอืน 

 ท่ีมา stats.in.th 

มกราคม 2016 3,306 4,196 

กุมภาพันธ์ 2016 3,506 6,211 

มนีาคม 2016 3,969 5,457 

เมษายน 2016 1,835 7,672 

พฤษภาคม 2016 2,829 5,897 

มถิุนายน 2016 2,268 6,354 

กรกฎาคม 2016 1,674 5,685 

สิงหาคม 2016 2,701 5,181 

กันยายน 2016 2,874 6,129 

ตุลาคม 2016 2,389 4,972 

พฤศจิกายน 2016 2,136 6,384 

ธันวาคม 2016 2,036 4,747 

มกรำคม 2017 2,044 5,681 
รวม 33,567  
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รูปที่ 2.16 กราฟแสดงจ านวนสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์และอันดับเว็บไซต์ 
 

2.2 บทวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 

 ในรอบปีที่ผ่านมาเว็บไซต์มีการปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างเช่นโครงสร้างเว็บ

มีการปรับขนาดความกว้างจากเดิม 800px เป็น 1,000px เพื่อความสวยงามและสามารถขยายพื้นที่ใน

ส่วนตา่ง ๆ ของเว็บไซต์ใหม้ีพื้นที่ในส่วนของความกว้างมากขึ้น  

Header หน้าเว็บมีการปรับต าแหน่งการวางข้อความและสีสันของข้อความให้มีความ

น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเน้นโทนสีอ่อนแต่มีความสดใสมีการใส่รูปผีเสื้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันฯ 

เพิ่ม ปณิธานของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนสี Horizontal Manu (เมนูแนวนอน) โดยใช้สีเขียว

อ่อนซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่ใชส้ีเขียวเข้มเพื่อให้เว็บดูสบายตามายิ่งขึ้น 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2.17 การปรับความกว้างเว็บไซต์ 

อนัดบัเว็บไซต์เดือน  ท่ีมา 

stats.in.th 

จ านวนผู้ เข้าชม ท่ีมา histats.com 
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ปรับ Vertical Menu (เมนูแนวตั้ง) ให้มีความกว้างมากขึ้นจากเดิม 180px เป็น 220px เพื่อ

สามารถใส่ข้อความ Link ได้ยาวมากขึ้นและมีการตัดความโค้งมนออกเพื่อให้เมนูดูมีความแข็งแรงและ

น่าสนใจมากขึน้ 
 

        
 

รูปที่ 2.18 การปรับเมนูแนวตัง้ดา้นซ้ายมือ 

 

นอกจากนี้ยังมีการปรับในส่วนของเมนูย่อยโดยเมื่อผู้ชมน าเมาส์ไปวางที่เมนูจะมีเมนูย่อย

เลื่อนลงมาให้เห็นอัตโนมัติตา่งจากเดิมซึ่งตอ้งท าการคลิกก่อนจึงจะมีเมนูย่อยแสดงให้เห็น 

 

 
 

รูปที่ 2.19 เมนูย่อยเมื่อน าเมาส์ไปวาง 



20 
 

หน้าต่างความรู้ที่จากเดิมมีจ านวน 6 หน้าต่าง โดยเพิ่มจ านวนหน้าต่างความรู้เป็น 8 

หน้าต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองบทความลงในหน้าต่างทั้ง 8 บานเพื่อให้ผู้สนใจเลือกอ่านได้หลาย

ประเภทจากการจัดหมวดหมู่ได้มากยิ่งขึน้ 
 

            
 

รูปที่ 2.20 เปรียบเทียบหนา้ต่างความรู้ 

 

นอกจากนี้ยังมีการรวมบทความในหมวดย่อย ๆ ให้อยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อ ให้ผู้เข้าชม

สามารถค้นหาบทความที่เกี่ยวกับหน้าต่างนั้น ๆ ได้ภายในหน้าเดียวเพิ่มความสะดวกในการค้นหา

บทความและงา่ยต่อการอา่นมีการปรับโทนสีหน้าต่างความรู้แต่ละบานในโทนสีอ่อนเพื่อความสบายตา

และเพิ่มความนา่สนใจมากยิ่งขึน้มกีารปรับสีตัวอักษรให้ตัดกับสีพื้นเพื่อใหง้่ายต่อการอ่าน 

 

 

 

 

รูปที่ 2.21 เปรียบเทียบหนา้บทความในหนา้ต่างความรู้ 

 

กราฟติดตามยอดขายโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) 

เพื่อประชาสัมพันธ์ยอดขายผักภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

สมรรถนะการแขง่ขันผ่านกลไกสถาบันหน่วยงานรัฐ 



21 
 

 
รูปที่ 2.22 กราฟติดตามยอดขายโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกือ้หนุนเกษตรกร (CSA) 

 

 ในหน้าภาษาอังกฤษมีการเพิ่ม Slide รูปภาพและข่าวกิจกรรมให้เหมือนกับหน้าภาษาไทย

โดยมีทีมงานแปลข่าวจากหน้าภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรม

ต่าง ๆ ของสถาบันฯ ในภาษาอังกฤษอีกหนึ่งช่องทาง นอกจากนี้ยังมีการปรับหน้าข่าวในภาษาอังกฤษ

โดยใช้ระบบการเขียนบทความใน Joomla แทนการใช้ HTML แบบเดิมเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อ

การอัพโหลดข่าวขึ้นเว็บ 

          
 

รูปที่ 2.23  เปรียบเทียบหนา้เว็บภาษาอังกฤษ 
 

 ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ 

Google Forms เพื่อความสะดวกในการออกแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลของผู้
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ลงทะเบียนเนื่องจาก Google Forms สามารถบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลผูล้งทะเบียนในรูปแบบของไฟล์ Excel 

ได้สะดวกต่อการน าไปใช้งานและทีมจัดท าเว็บไซต์มีแผนน า Google Forms ไปปรับใช้กับส่วนอื่น ๆ เช่น

การสมัครสมาชิกวารสาร, แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสอืคู่มอืต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต 

 

 
 

รูปที่ 2.24 ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ Google Forms 

 

2.3 บทวิเคราะห์การเข้าชมบทความ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดท าหน้าต่างความรู้ซึ่งเป็นคลังความรู้ออนไลน์ที่รวบรวม

บทความเอกสารเผยแพร่ งานวิจัย ชุดความรู้/นวัตกรรมที่น่าสนใจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

และเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน นับว่าเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่ านได้เข้าถึง

แหลง่ความรู้เขา้มาค้นคว้าหาข้อมูลโดยสามารถเลือกอ่านบทความได้ตามแนวทางที่สนใจจ าแนกเป็น 8 

หมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการสืบค้นปัจจุบันมีทั้งสิ้น 345 บทความ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์มี

จ านวน 26 บทความ,นวัตกรรมน าคุณค่ามีจ านวน 57 บทความ,การเงินมีจ านวน 64 บทความ,การ

เรียนรู้และข้อมูลข่าวสารมีจ านวน 45 บทความ,ข้าวและชาวนามีจ านวน 61 บทความ,เกษตรอินทรีย์มี

จ านวน 8 บทความ,ธุรกิจฐานสังคมและชุมชนมีจ านวน 52 บทความ,เรื่องราวจากภาคีเครือข่ายมี

จ านวน 32 บทความ ทั้งนีท้างสถาบันฯได้มกีารส ารวจจากค่าสถิติจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์และดาว

โหลดไฟล์PDFจากบทความวิชาการที่เผยแพร่บทความเกี่ยวกับแวดวงสหกรณ์ที่ได้รับความนิยม 

รายละเอียดดังนี ้ 

บทความที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ 

บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ บทความแผนพัฒนาการสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 42.51 บทความ

การน ายุทธศาสตรส์ร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาสหกรณ์ไทย และบทความนโยบายรัฐกับการสหกรณ์ คิดเป็น

ร้อยละ 36.53 กับ 20.96 ตามล าดับ 
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บทความที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมน าคุณค่าสหกรณ์ บทความที่ได้ความนิยมสูงสุดได้แก่  

บทความวา่ด้วยเรื่อง "เครือขา่ย" กับการพัฒนาการสหกรณ์คิดเป็นรอ้ยละ 43.30 บทความการปลุกจิต

วิญญาณ และบทความการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 29.31 กับ 27.39 

ตามล าดับ 

บทความที่เกี่ยวข้องกับการเงนิ บทความที่ได้ความนยิมสูงสุดมีดังนี้ บทความสหกรณ์ออม

ทรัพย์ที่มีคุณค่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยคิดเป็นร้อยละ 35.80 บทความเคล็ดลับการ

บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีคุณค่า และบทความกองทุนรวม:โอกาสและความเสี่ยงที่มีต่อ

สหกรณ์ คิดเป็นรอ้ยละ 32.47 กับ 31.73 ตามล าดับ 

บทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร บทความที่ได้ความนิยมสูงสุดมีดังนี้ 

บทความมองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 35.64 บทความท าความเข้าใจใน

ความหมายประชาธิปไตยของสหกรณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับรัฐ และบทความมอง

ภาพสหกรณ์...ที่ดียังไม่ได้ ที่ได้ยังไม่ดี คิดเป็นรอ้ยละ 33.66 กับ 30.70 ตามล าดับ 

บทความที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา ซึ่งจะน าเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา

อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีดังนี้ แนวทางการให้

การเรียนรู้ “มิติใหม่จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”คิดเป็นร้อยละ 39.50 ต่อมาคือบทความท าไม

ต้องมีโครงการซื้อข้าวจากชาวนาคิดเป็นร้อยละ 36.97 และบทความการผลิต การบริโภค และการค้า

ข้าวของอาเซียนคิดเป็นรอ้ยละ 23.53 

บทความที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เป็นบทความที่เกี่ยวกับการท าเกษตรด้วยวิธีการ

ธรรมชาติ ซึ่งมีบทความที่ได้รับความนิยมดังนี้ บทความมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ควรรู้คิดเป็นร้อยละ 

36.78 น้ าสกัดมูลสุกรกับการลดต้นทุนการเพาะปลูกพืชคิดเป็นร้อยละ 32.18  และเกษตรอินทรีย์

อย่างไรจงึจะปลอดภัยและยั่งยืนคิดเป็นรอ้ยละ 31.04  

บทความที่เกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคมและชุมชน ที่จะสื่อถึงแนวคิด ลักษณะ และตัวแบบของ

ธุรกิจฐานสังคม มบีทความที่ได้รับความนิยมดังนี้ บทความรูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์คิดเป็นร้อย

ละ 43.24 ต่อมาคือ การขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 28.65 และบทความสหกรณ์

กับวิกฤตเศรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 28.11 

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวจากภาคเีครือข่าย บทความที่เป็นที่นยิมเป็นดังนี้ บทความเวที

เตรียมการจัดตั้งสมาคมเปาบุ้นจ้ินคิดเป็นรอ้ยละ 38.80 บทความเรยีนรู้ธุรกิจจาก Smiths Farm Shop 

และ ภาพรวมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน คดิเป็นรอ้ยละ 

31.03 กับ 30.17 ตามล าดับ 

 

 

 

http://dstats.net/download/http:/www.cai.ku.ac.th/article/Mag14_article4.pdf
http://dstats.net/download/http:/www.cai.ku.ac.th/article/Mag14_article4.pdf


24 
 

2.4 ผลการส ารวจความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ในช่วงเวลาของการด าเนินการโครงการ ได้มีการเปิดเมนูการส ารวจความคิดเห็นในการใช้

ประโยชน์ข้อมูลบนเว็บไซต์จากผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผู้ตอบความคิดเห็นจ านวน 38 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ตารางที่ 2.3  
 

ตารางที่ 2.3 ผลการส ารวจความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ขอ้มูลบนเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

หัวข้อ ประเด็น 
ความถี่

เพศหญงิ 

ความถี่

เพศชาย 

ความถี่

รวม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  22 16 38 

ความสัมพันธ์กับสถาบันฯ เคย/เข้าร่วมงานวจิัยของสถาบนัฯ 

เคยเข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ 

เคยเข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการของสว.สก. 

บุคคลภายนอก 

9 

4 

5 

4 

4 

3 

2 

7 

13 

7 

7 

11 

ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์

สถาบันฯ 

เข้าใช้คร้ังแรก 

เข้าใช้นานๆครัง้ 

เข้าใช้ทุกเดือน 

เข้าใช้ทุกสัปดาห ์

เข้าใช้ทุกวัน 

2 

9 

2 

7 

2 

2 

9 

2 

3 

0 

4 

18 

4 

10 

2 

วัตถุประสงค์ในการใชเ้ว็บไซต์

สถาบันฯ 

ตดิตามรายงานวจิัย 

ตดิตามบทความ 

ตดิตามหน้าตา่งความรู ้

ตดิตามวารสารฅนสหกรณ ์

ตดิตามรายการชวนคดิชวนคุย 

ตดิตาม Farmer Shop 

ตดิตามขา่วของสถาบันฯ 

9 

10 

7 

7 

5 

5 

8 

9 

7 

4 

6 

4 

2 

5 

18 

17 

11 

13 

9 

7 

13 

โปรดประเมินความพงึพอใจ

ของท่านท่ีมีต่อภาพรวมของ

เว็บไซต์ 

ดีมาก 

ด ี

ปานกลาง 

พอใช ้

9 

13 

0 

0 

4 

9 

1 

2 

3 

22 

1 

2 

ท่านน าข้อมูลบนเว็บไซต์ไปใช้

ประโยชนใ์นทางใดบ้าง 

การขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

การเรียนการสอน 

การปฏบัิตงิานในหน้าท่ี 

ประกอบการศกึษา ค้นควา้ อา้งองิ 

3 

4 

7 

12 

4 

6 

6 

7 

7 

10 

13 

19 
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 จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันฯในระดับดี มี

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 38 คนเป็นเพศชาย 16 เพศหญิง 22 ส่วนใหญ่เข้าใช้งานนาน ๆ ครั้ง

รองลงมาเข้าใช้ทุกสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับสถาบันฯ โดยเคยเข้าร่วมงานวิจัยของสถาบันฯ รองลงมา

เคยเข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ เคยเข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการของสถาบันฯ และบุคคลภายนอก 

ส าหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์เพื่อติดตามรายงานวิจัยมากที่สุดรองลงมาติดตามบทความ 

ติดตามวารสารของสถาบันฯ และติดตามข่าวของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังน าข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

สถาบันฯไปใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงมากที่สุด รองลงมาคือการน าไป

ปฏิบัติงานในหน้าที่ และขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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บทท่ี 3 

ผลการดําเนินการจัดทําวารสารฅนสหกรณ 

  

3.1 การจัดพมิพวารสารฅนสหกรณ 

การดําเนนิการจัดพมิพวารสารฅนสหกรณ มวีัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมขอมูลขาวสารแก

ประชาคมวจัิย นักสหกรณ และผูสนใจใหสามารถเขาถงึขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง  โดยมีคณะทํางาน

วารสารในการดําเนินการเพื่อการรวบรวม จัดพิมพและเผยแพรทุกไตรมาสของทุกเดือนกันยายน 

ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน ปละ 4ฉบับ  โดยมีผูทรงคุณวุฒิและคอลัมนิสตประจําชวยสนับสนุนการ

เขียนบทความ ปจจุบันวารสารฅนสหกรณมีการพิมพเผยแพร จํานวน 34 ฉบับ มีบทความทั้งสิ้น 495 

บทความ ภายใตคอลัมนหลัก 6 คอลัมน มรีายละเอยีดในแตละคอลัมนดังนี้ 

1) คอลัมน “ในแวดวงคนสหกรณ” เปนคอลัมนที่กลาวถึงเรื่องราว/ความรูที่เกี่ยวของใน

แวดวงของสหกรณ  

2) คอลัมน “มุมมองจากคนแดนไกล” กลาวถึง เรื่องราวที่เกี่ยวของกับสหกรณใน

ตางประเทศ เปนการถอดความสําหรับบทความที่นาสนใจจากแหลงความรูจากตางประเทศ  

3) คอลัมน “เติมความรู” จะกลาวถึงแหลงความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับงานทางดานสหกรณ 

เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องขาว ความรูในการพัฒนาสหกรณ เปนตน 

4) คอลัมน “เลาสูกันฟงจากงานวิจัย” จะกลาวถึง ผลงานวิจัยโครงการตางๆ รวมทั้งการ

ตอยอดจากงานวจัิยของโครงการ และการพัฒนาความรูทางดานงานวจัิย  

5) คอลัมน “ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ” จะกลาวถึงความ

เคลื่อนไหวตางๆ ในเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับงานสหกรณ เชน แผนพัฒนาการสหกรณ ขอบังคับ/ขอ

ปฏบิัต ิกฎระเบยีบตางๆ  

6) คอลัมน “นานาสาระ” จะกลาวถงึสาระความรูทั่วๆ ไป ที่สามารถนําไปใชประโยชนได 

ตัง้แต 1 มนีาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ 2559  ไดจัดทําและเผยแพรจํานวน 8 ฉบับไดแก

ฉบับที่ 27 – ฉบับที่ 34 ดังรูปที่ 3.1 

 

 วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 27 วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 28 
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รูปที่ 3.1 วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 27-34 

3.2 ทําเนียบรายชื่อบทความท่ีเผยแพรในวารสารฅนสหกรณจําแนกตามคอลัมภ 

วารสารฅนสหกรณที่ดําเนนิการในชวงเวลาตั้งแต 1 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ 2559  

ไดจัดทําและเผยแพรจํานวน 8 ฉบับ ไดแกฉบับที่ 27 – ฉบับที่ 34 มีจํานวนบทความเผยแพรจํานวน 89 

บทความ ภายใตคอลัมนหลัก 6 คอลัมน ดังนี้ (ตารางที3่.1) 

ตารางที่  3.1 รายช่ือบทความในแตละคอลัมนของวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 27-34 
 

คอลัมภ/ชื่อบทความ  ผูเขยีน ฉบับที ่

1. ในแวดวงคนสหกรณ   
 

เวทีรับฟงความคดิเห็นการพัฒนาระบบสนับสนุนทางดานการเงนิและ

กฎหมายสหกรณ 
สว.สก. 27 

รอยคน รอยคุณคา สว.สก. 27 

นโยบายรัฐกับการสหกรณ จุฑาทิพย ภัทราวาท 28 

บริบทการดําเนินงานของสหกรณ สว.สก. 28 

รอยคน รอยคุณคา สว.สก. 28 

ความสําคัญและเร่ืองราวการประกาศเกยีรติคุณนักสหกรณและ

สหกรณท่ีมคีุณคาแหงป 2558 
สว.สก. 29 

 วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 29  วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 30 

 วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 31  วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 32 

 วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 33  วารสารฅนสหกรณฉบับที่ 34 
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คอลัมภ/ชื่อบทความ  ผูเขยีน ฉบับที ่

รอยคนรอยคุณคา สว.สก. 29 

เวทีเยาวชน ICAคร้ังท่ี7 ภูม ิจันทชุม 30 

รอยคนรอยคุณคา สว.สก. 30 

กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณไทย จุฑาทิพย ภัทราวาท 31 

รอยคนรอยคุณคา สว.สก. 31 

ธนาคารสหกรณสําคัญจริงหรือ? สว.สก. 32 

รอยคนรอยคุณคา จุฑาทิพย ภัทราวาท 32 

ความสําคัญและเร่ืองราวการประกาศเกยีรติคุณนักสหกรณและ

สหกรณท่ีมคีุณคาแหงป 2559 
สว.สก. 

33 

เรียนรูจากทฤษฎหีงสดําและวธีิการหาหงสเทา จุฑาทิพยภัทราวาท 34 

การพัฒนาสหกรณในอัลเบอรตา สว.สก. 34 

รอยคน รอยคุณคา สว.สก. 34 

2.มุมมองจากคนแดนไกล   
 

เรียนรูสหกรณในแบบงายๆ ฮปิโปสชีมพู 27 

การตลาดแบบโดนๆ ฮปิโปสชีมพู 28 

กําแพง ฮปิโปสชีมพู 29 

สหกรณผูบริโภคในประเทศญี่ปุน ฮปิโปสชีมพู 30 

คุยกันเร่ืองความม่ันคงทางอาหารกับTrope tag ณ เมอืงเบอรลิน จุฑาทิพย ภัทราวาท 30 

มองญี่ปุนป 2558 ผเีสื้อในตางแดน 31 

สหกรณบานเคาตางกับสหกรณบานเราอยางไร ฮปิโปสชีมพู 32 

สหกรณ :แนวทางการปฏบัิติเพื่ออนาคตท่ีย่ังยนื สว.สก. 34 

การปรับตัวของกลุมสหกรณในสหราชอาณาจักร ณธิิชา 34 

3.เตมิความรู   
 

ฤาขาวหอมของกัมพูชาจะเปนคูแขงตัวจริงของขาวฯ สมพร อิศวลิานนท 27 

ชวนคดิ ชวนคุยเร่ือง”เมล็ดพันธุแหงความหวัง” จุฑาทิพย ภัทราวาท 27 

รายการช้ีชัดจัดเต็มปฏรูิปประเทศไทยฯ ** 27 

ใครทําอะไร ในการรางรธน.ใหม ภูม ิจันทชุม 27 

พันธุกรรมขาวเหนียวในลาว...มรดกขาวท่ีล้ําคา สมพร อิศวลิานนท 28 

เรียนรูจากปญหาวกิฤติธนาคารสหกรณในอังกฤษ จุฑาทิพย ภัทราวาท 28 
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คอลัมภ/ชื่อบทความ  ผูเขยีน ฉบับที ่

ใครเปนใครและทําไมตองเปนนาโนไฟแนนซ สว.สก. 28 

จริยธรรมแบบไหนท่ีสังคมไทยควรมี ทรงพร สรแพทย 28 

กาวสูอาเซยีนกับสถาบันวชิาการดานสหกรณ จุฑาทิพย ภัทราวาท 29 

สถานการณการคาขาวโลกและการกระจายขาวไทยในตลาดสงออก สมพร อิศวลิานนท 29 

โครงการความรวมมอืระหวางDEAC และ CAI จุฑาทิพย ภัทราวาท 29 

อินโดนีเซยีกับนโยบายพึ่งพงิตนเองเร่ืองขาว สมพร อิศวลิานนท 30 

จ ีเอ พเีพื่อการยกระดับราคาผลผลติแกเกษตรกร พงศทอง พงศวญิู 30 

ยกระดับสหกรณเดนิหนา สูอาเซยีน สว.สก. 30 

การสรางเศรษฐกจิชาวนา จุฑาทิพย ภัทราวาท 31 

ขาวพชือาหารจานหลักในฟลปิปนส สมพร อิศวลิานนท 31 

จ ีเอ พสํีาคัญฉไน? ภาคสอง พงษทอง พงศวญิู 31 

สังคมไทยหลัง 2015 ** 31 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอวกิฤติธนาคารสหกรณในอังกฤษ จุฑาทิพย ภัทราวาท 32 

เลาเร่ืองธนาคารสหกรณในยุโรป สว.สก. 32 

นโยบายพึ่งพงิตนเองเร่ืองขาวของมาเลเซยี สมพร อิศวลิานนท 32 

ตลาดขาวน่ึงโลกและการสงออกของไทย สมพร อิศวลิานนท 33 

เลาเร่ืองธนาคารสหกรณในยุโรป(ตอ) สว.สก. 33 

การสหกรณกับอาเซยีน:การเรียกรองความรวมมอืและความชัดเจน สว.สก. 33 

หวงโซพันธมติร:ปจจัยพชิิตในเศรษฐกจิยุคท่ี 4 ธนภัทแสงอรุณ 33 

หลากหลายปจจัยท่ีทําใหขาวหอมมะลริาคาตก สมพรอิศวลิานนท 34 

เดนิเคร่ืองยุทธศาสตรสูการปฏิรูปการสหกรณไทยในศตวรรษท่ีสอง สว.สก. 34 

4.เลาสูการฟงจากการวจัิย   
 

ผักอินทรียมมีติิท่ีมากกวาคุณคาทางอาหาร ชฤทธิพร เมงเกร็ด 27 

เครือขายคุณคาผลไมกับงานวจิยัเดนสกว. ศศิธร วเิศษ 27 

สหกรณการเกษตรกับบทบาทในการสรางความม่ันคงทางอาหารท่ี

ประชาคมโลกฝากไว 
สว.สก. 28 

เปดหนาตางความรูเปดประตูสูชุมชน สว.สก. 28 

เยี่ยมชมเครือขายคุณคาผลไมกบัสกว. สว.สก. 29 

ตามไปดูศูนยเรียนรูกลุมเกษตรกรบานคลองใหญท่ีชัยนาท สว.สก. 29 

ตามไปดู Smart Officers และผลงานท่ีวังนํ้าเขยีว วนัิย เมฆดํา 30 

จุดเร่ิมตนของ “ธุรกจิโมเดล” สว.สก. 30 
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คอลัมภ/ชื่อบทความ  ผูเขยีน ฉบับที ่

เร่ืองเลาจากงานวจิัยไดรับรางวัล สว.สก. 31 

เกษตรปลอดภัยสูชุมชนชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร เบบ้ีแครอท 31 

Farmer Shop กับกระแสตอบรับในสังคม:มุมมองของผูประกอบการรุน

ใหม 
ลลดา ทองพนิิจ 31 

เสนทางการเรียนรูสูอาเซยีน สว.สก. 32 

รานรอยยิ้มประชารัฐ สว.สก. 33 

สจล.โมเดลกับการสรางเกษตรกรรุนใหมใสใจในการพัฒนาอยางย่ังยนื 
วนัิยเมฆดํา และรวมจติร 

นกเขา 
33 

5.ตดิตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ   
 

เมื่อมองประมวลกฎหมายสหกรณฟลปิปนสผานๆ ภูม ิจันทชุม 27 

บริษัทจํากัดสามารถดําเนินการอยางสหกรณไดหรือไม ภูม ิจันทชุม 28 

ประมวลขอเสนอการปฏรูิปประเทศของสปช. สว.สก. 29 

มุมมองตางเร่ืองกฎหมายสหกรณ ภูม ิจันทชุม 29 

ตามรอย :วาระปฏรูิปกับกฎหมายสําหรับสหกรณ ภูม ิจันทชุม 30 

สังคมท่ีหลากหลายตองอยูใหไดกับความขัดแยง 
สัมภาษณพเิศษ :ศ.ดร.

ชัยวัฒนสถาอานันท 
30 

สหกรณในรัฐธรรมนูญไทย ภูม ิจันทชุม 31 

กฎหมายคอืกลไกหน่ึงในการพัฒนาสหกรณ ภูม ิจันทชุม 32 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จสหกรณ:อะไรท่ีใชอะไรท่ีไมใช สว.สก. 34 

6.นานาสาระ   
 

เขาวาอยางงัน้ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง วรเทพ ไวทยาวโิรจน 27 

เขาวาอยางงัน้ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง วรเทพ ไวทยาวโิรจน 28 

เขาวาอยางงัน้ผมวาอยางงี้ คุณ วายังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 29 

เขาวาอยางงัน้ผมวาอยางงี้ คุณ วายังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 30 

เขาวาอยางงัน้ผมวาอยางงี้ คุณ วายังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 31 

การตูนประจําฉบับ กติติคุณ กติติอมรกุล 31 

เขาวาอยางน้ันเราวาอยางงี้ คุณวาอยางไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 32 

การตูนประจําฉบับ กติติคุณ กติติอมรกุล 32 

เขาวาอยางงัน้ผมวาอยางงี้ คุณ วายังไง อ.วรเทพไวทยาวโิรจน 33 

เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุ วายังไง อ.วรเทพไวทยาวโิรจน 34 
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3.3 โครงการรณรงคสมัครสมาชกิวารสารฅนสหกรณ 

 ในสวนของวารสารฅนสหกรณที่ผานมานั้น ไดมีโครงการรณรงคสมาชิกวารสาร ซึ่งเปนอีก

หนึ่งโครงการที่มีการรณรงคใหคนในขบวนการสหกรณและสวนที่เกี่ยวของไดเห็นถึงคุณคาของขอมูล

ขาวสารตางๆ ที่สามารถพัฒนาสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุดได โดยในระหวางวันที่1 มีนาคม 2558-

28 กุมภาพันธ 2560 ไดมกีารดําเนนิการดังนี้ 

1. การ Tele Sale 

 ในการโทรศัพทประชาสัมพันธใหสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของมีบทบาทสําคัญใน

การเผยแพรขอมูลขาวสารแกสมาชิกสหกรณและบุคลากรของหนวยงานนั้นๆทางสถาบันจึงได

ดําเนนิการประชาสัมพันธเชิญชวนใหสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ โดยไดโทรศัพทประชาสัมพันธไป

ยังสหกรณ/หนวยงานที่เกี่ยวของเปนสมาชิกวารสาร และเมื่อสมาชิกวารสารจะหมดอายุการเปนสมาชิก

นั้นทางสถาบันไดมีกระบวนการโทรศัพทประสานงาน และสงหนังสือนําแจงเตือนใหสมาชิกทําการตอ

อายุเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการรับวารสาร อยางไรก็ตามในสวนของการขอรับการสนับสนุนในการ

จัดทําวารสารและลงโฆษณาในวารสารนั้น มีหนวยงานที่เห็นความสําคัญในการเผยแพรองคความรู

ทางดานงานสหกรณ และหนวยงานที่เปนพันธมติรไดใหการสนับสนุนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ (รูป

ที่ 3.2)  
 

 
 

รูปที่ 3.2 การทํา Tele sale 

2.การรณรงคสมาชกิผานเครอืขายสังคมออนไลนทาง Facebook 

 ในการรณรงคสมาชิกวารสารนั้น ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของSocial network ในการเปนสื่อกลางที่ติดตอสื่อสารระหวางกัน จึงไดมีการจัดทํา 

Facebook Fan page สําหรับสมาชิกวารสารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสามารถเปนอีกหนึ่งทางเลือก

ใหมที่จะทําใหสมาชิกวารสารสามารถติดตอสื่อสารและรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ
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กจิกรรมรวมกันไดไมวาจะเปนการตัง้ประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ เขยีนบทความหรอืบล็อกโพสทรูป

ภาพ โพสทคลิบวิดีโอ ซึ่งFacebook วารสารฅนสหกรณนี้จะเปนสังคมออนไลน (Social Network) ที่

รวมกลุมคนที่มคีวามชอบ ความสนใจในสิ่งเดยีวกันเขาไวดวยกัน ทัง้กลุมที่อยูในเว็บไซตเดียวกันหรืออยู

คนละเว็บไซต แตขอมูลขาวสารตางๆสามารถสื่อสารสงตอหรือแบงปนใหกันได จากจุดเริ่มตนที่คนหนึ่ง

คนสงหาเพื่อนอีกคนแลวมีการสงตอกระจายกันออกไปเรื่อยๆจนกลายเปนเครือขายสังคมขนาดใหญ 

โดยที่มสีมาชิกวารสารจะคอยอัพเดตแบงปนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน 

  

 
 

รูปที่ 3.3 การประชาสัมพันธวารสารผานเครอืขาย Facebook 
 

3.การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ 

1. งานโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ผูชํานาญการรุนที่ 16 ระหวางวันที่ 16 – 21 มีนาคม  2558 ณ อาคาร KU HOME 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมผูีใหความสนใจเขารวมอบรม จํานวน 15 ราย 

2. งานตอนรับการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผูนําสหกรณภายใตหลักสูตรผูนําสหกรณฯ 

รุนที่ 11 สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 40 คน นําโดยคุณณกรณ ตรรกวิรพัท ผูอํานวยการ

สันนิบาตรสหกรณฯ เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ หอง 701 ช้ัน 7 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมผูีสนใจสมัครสมาชิกวารสาร 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 

และจําหนายหนังสือ การถายโอนความรูจากงานวิจัย ภายใต ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
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พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ของ รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท จํานวน 2 เลม เปนจํานวน

เงนิ 120 บาท 

3. งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2558 เมื่อวันศุกรที่ 

14 กันยายน พ.ศ.  2558 ณ หองสุธรรม อารีกุล ช้ัน 1 อาคารสารนิ เทศ 50 ป 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ซึ่งมผูีสนใจสมัครสมาชิกวารสาร 3 ป จํานวน 10 ราย  

 4. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 คณะทํางานไดจัดบูทวารสารฅนหกรณ ณ โรงแรมพูลแมน 

คงิพาวเวอร กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสรวมพธิมีอบโลเกรีติยศผลงานวจัิยดเีดนสกว. ประจําป 2558 
 

  
รูป 3.4 จัดบูทวารสารฅนหกรณ ณ โรงแรมพูลแมน คงิพาวเวอร กรุงเทพฯ 

5. สถาบันวิชาการดานสหกรณรวมจัดบูทวารสารในงานสัมมนาทางวิชาการ สาขา

เศรษฐศาสตรสหกรณ "การสหกรณไทยในศตวรรษใหม (Thailand Cooperative in the New Century)"

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559ณ หองสุธรรม อารีกุล ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

  
รูป 3.5 จัดบูทวารสารในงานสัมมนาทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ "การ

สหกรณไทยในศตวรรษใหม (Thailand Cooperative in the New Century)" 

6. ทมีงานไดจัดบูทวารสารฅนสหกรณในงานประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ และสหกรณ

ที่มีคุณคาแหงป 2559 และเวทีเสวนา“เดินเครื่องยุทธศาสตร สูการปฏิรูปสหกรณไทยในศตวรรษที่

สอง” เมื่อวันศุกรที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. ณ หองสุธรรม อารีกุล ช้ัน 1 

อาคารสารนเิทศ 50 ป มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน  
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รูป 3.6 จัดบูทวารสารฅนสหกรณในงานประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ และสหกรณที่มีคุณคาแหงป 

2559 

4.การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต 

 ในการรณรงคสมาชิกวารสารไดมีการใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ในรูปแบบของ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) หรือ นิยมเรียกกันทั่วไปวา “อีเมล” (E-mail) ที่เปนรูปแบบ

การติดตอสื่อสารระหวางกันและกันกับสมาชิกวารสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถสงขอความ 

ไปยังสมาชิกที่ติดตอดวย โดยใชเวลาเพียงไมกี่นาที และสามารถแนบไฟลขอมูลขาวสาร การ

ประชาสัมพันธไปไดอีกดวย ซึ่งจะเปนอีกหนึ่งชองทางที่ทําใหสมาชิกรับทราบขอมูลขาวสารที่สะดวก

และรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

- 

 

รูปที่ 3.7 การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต 

5.การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณโดยการรับสมัครสมาชิกผานทาง

www.cai.ku.ac.th  
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การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณ โดยการรับสมัครสมาชิกวารสารผานทาง 

www.cai.ku.ac.thซึ่งสามารถกรอกขอมูลพื้นฐานเชน ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน ที่อยู ประเภทการสมัคร 

และทําการคลกิที่ชอง “สงใบสมัคร”ขอมูลการสมัครทั้งหมดจะถูกบันทกึไวในฐานขอมูล ซึ่งทําให

สะดวกทัง้ผูสงและผูรับ รวมทัง้ประหยัดเวลาในการสงดวย 

 

รูปที่ 3.8 การประชาสัมพันธวารสารผานทาง www.cai.ku.ac.th 

6.การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานทางไปรษณีย 

 ในชองทางของการรณรงคสมาชิกผานทางไปรษณยีนัน้ ทางสถาบันฯ ไดดําเนินการโดย

ทําการจัดสงตัวอยางวารสารฅนสหกรณแกสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ พรอมทั้งเชิญชวนใหรวมเปน

สวนหนึ่งกับวารสารฅนสหกรณ ภายใตสโลแกน “เพียงวันละ 1 บาท ทานก็สามารถเขาถึงความรู และ

เกื้อหนุนสังคมขอมูลขาวสารได” เพื่อเปนการเผยแพรความรูแกผูนําสหกรณอยางกวางขวาง 

7.การประชาสัมพันธวารสารผานทางจอภาพ LED (Light-emitting-diod) ของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 สําหรับการประชาสัมพันธวารสารโดยผานทางจอภาพแอลอีดี LED (Light-emitting-

diod) โดยเปนแบบ LED Full Color Advertising Display Multimedia ที่เปนสื่อโฆษณากลางแจงของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีอยูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 14 แหง โดยเปนการ

ประชาสัมพันธขอมูลที่ทั่วถงึแกบุคคลและผูที่สนใจทั่วไป 

 

http://www.cai.ku.ac.th/
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รูปที่ 3.9 การประชาสัมพันธวารสารโดยผานทางจอภาพ LED 

 

8 โครงการฝากขายท่ีศูนยหนังสอืมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 โครงการฝากขายที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนการนําวารสารฅนส

หกรณไปฝากจําหนายที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถ

เผยแพรวารสารไปสูผูที่สนใจในกลุมนสิติ นักศกึษา 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 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักหอสมุดแหงชาติ และ

หองสมุดคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหนิสิตและผูที่สนใจไดรับทราบขอมูล

ขาวสาร และสามารถนําไปใชประโยชนได 

10 โครงการรวมแบงปนสานฝนฅนสหกรณ 

โครงการรวมแบงปน สานฝน “ฅนสหกรณ”  มวีัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณที่มีศักยภาพ

ทางการเงินชวยสนับสนุนสหกรณขนาดเล็ก เพื่อเปนการรวมรณรงคใหเกิดสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันระหวางนักสหกรณ อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณบนวิถีแหงการพึ่งพา

และรวมมือกันซึ่งเปนการเผยแพรวารสารฅนสหกรณไปสูผูนําสหกรณ ฝายจัดการสหกรณ และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจอยางกวางขวาง โดยศูนยสารสนเทศฯ ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการจัดสงวารสารฅนส

หกรณ โดยใหทางสหกรณออมทรัพยแจงความจํานงที่จะอุปถัมภ  ใหแกสหกรณการเกษตรและ/หรือ

หองสมุดประชาชน โดยใหระบุรายช่ือสหกรณการเกษตรและ/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

เกาผานทางโทรศัพท โดยเลือกสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยและสหกรณการเกษตรเปนหลัก 

เนื่องจากมคีวามสอดคลองกับเนื้อหาในเลมวารสารมากที่สุด และเปนสมาชิกที่มีความสัมพันธที่ดีและมี

การเช่ือมโยงเครือขายมาโดยตลอด  นอกจากนี้ไดมีการสงหนังสือเชิญสมัครสมาชิกวารสารสําหรับ

สมาชิกที่กําลังจะหมดอายุการเปนสมาชิก  

 

3.4 เครอืขายพันธมติรและผูมสีวนเกี่ยวของ 

 ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณนั้นไดมีเครือขายพันธมิตรและผูมีสวนเกี่ยวของไดเขา

มามีสวนรวมในการจัดทําจากหลายฝาย ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยงานที่ใหการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัดทําวารสารและลงโฆษณา (sponsor) คณะทํางานจัดทําวารสาร และ

สมาชิกวารสาร (ดังรูปที่ ) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
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รูปที่ 3.11 เครอืขายพันธมติรและผูมสีวนเกี่ยวของในการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ 

 

 3.4.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย 

 ในการเผยแพรความรูโดยใชวารสารฅนสหกรณเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคมความรู

นั้น ทางคณะทํางานวารสารไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

เพื่อการเปนสังคมขอมูลขาวสารที่เอื้อประโยชนตอการนําความรูไปใชในการพัฒนาสหกรณ  

 3.4.2 หนวยงานที่ใหการสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําวารสารและลงโฆษณา 

(sponsor) 

ในการจัดทําวารสารนั้นไดมีหนวยงานเครือขายที่เปนพันธมิตร ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ใหการสนับสนุนวารสารอยางตอเนื่อง ไดแก บรษิัทสหประกันภัย ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (ชสท.) สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) และชุมนุมสหกรณเครดติยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ชสค.) 

   3.4.3 คณะทํางานวารสารฅนสหกรณ 

คณะทํางานวารสารฅนสหกรณมีการจัดทําวารสารฅนสหกรณภายใตคอลัมภ 6 

คอลัมภ ประกอบดวย ในแวดวงคนสหกรณ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู เลาสูกันฟงจาก

งานวจัิย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาสหกรณ และนานาสาระ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่

ประกอบดวย การวางแผนการจัดทําวารสาร  การกําหนดเนื้อหา การประสานงานกับคอลัมนนิสตและ

แขกรับเชิญประจําฉบับ การจัดเตรียมตนฉบับ  การออกแบบปก การประสานงานกับทางโรงพิมพใน

การจัดพิมพรูปเลม/เนื้อหา ตลอดจนการจัดสงวารสารฅนสหกรณไปยังหนวยงานในขบวนการสหกรณ 

ผูทรงคุณวุฒ ิสมาชิกวารสาร  เปนตน โดยมกีระบวนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ ดังรูปที่ 3.12 
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รูปที่ 3.12 คณะทํางานวารสารฅนสหกรณ 

3.4.4 สมาชิกวารสารฅนสหกรณ 

ตลอดชวง 2 ปที่ผานมาคณะทํางานวารสารไดทําการประชาสัมพันธและรณรงครับสมัคร

สมาชิกวารสาร ซึ่งไดมีหนวยงานภายในขบวนการสหกรณ   สถาบันการศึกษา  และบุคคลทั่วไปไดเขา

มามสีวนรวมในการเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ ณ ปจจุบัน มีจํานวนสมาชิก 340 ราย โดยสามารถ

แบงสมาชิกไดตามกลุมดังนี้ กลุมภายในขบวนการสหกรณและสหกรณจํานวน  117 ราย กลุมเครือขาย 

182 ราย กลุมหองสมุด/สถาบันการศกึษา 16 ราย และกลุมบุคคลทั่วไปที่มคีวามสนใจ 25 ราย 

 
รูปที่ 3.13 จํานวนสมาชกวารสารฅนสหกรณ 
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3.5 แบบประเมนิความคิดเห็นตอวารสาร”ฅนสหกรณ” 

 การประเมนิผลความคดิเห็นที่มตีอวารสาร”ฅนสหกรณ”ไดมกีารประเมนิ 2 แบบ คอื 

1. จากการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกตอวารสารฅนสหกรณทางไปรษณีย จํานวน 

52 ราย  มผีลประเมนิความคดิเห็นดังนี้ 

ตาราง 3.2 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงานที่สังกัด จํานวน(คน) คดิเปนรอยละ 

หนวยงานราชการ 11 21% 

หนวยงานเอกชน 3 6% 

สถาบันการศึกษา 14 27% 

สหกรณ 16 31% 

เกษยีณราชการ 4 8% 

อื่นๆ 4 8% 

สมัครในนาม จํานวน(คน) คดิเปนรอยละ 

บุคคล 19 37% 

หนวยงาน 33 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 คิดเปนรอยละ8 ซึ่งสวนใหญสมัครในนามหนวยงาน

จํานวน33 ราย คดิเปนรอยละ 63และสมัครในนามบุคคลจํานวน 19 ราย  คดิเปนรอยละ 38 
 

ตารางที่ 3.3 ระดับความคดิเห็นของสมาชิกวารสารที่มตีอวารสาร”ฅนสหกรณ”  
 

ลําดับ ประเด็น ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

พอใช ควร

ปรับปรุง 

คาเฉลี่ย/

ระดับความ

คดิเห็น 

1. ความใหมของความรู/เนื้อหาสาระท่ีทาน

ไดรับจากวารสาร”ฅนสหกรณ” 

16 

(30.8) 

34 

(65.4) 

1 

(1.9) 

1 

(1.9) 

0 

(0) 

4.25 

(มากท่ีสุด) 

2. การใชภาษาสื่อความหมาย มีความ

ชัดเจนด ีอานแลวเขาใจงาย 

19 

(36.5) 

31 

(59.6) 

2 

(3.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.33 

(มากท่ีสุด) 

3. เนื้อหาสาระ/บทความมคีวามนาสนใจ 15 

(28.8) 

31 

(59.6) 

6 

(11.5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.17 

(มาก) 
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ลําดับ ประเด็น ดมีาก ด ี ปาน

กลาง 

พอใช ควร

ปรับปรุง 

คาเฉลี่ย/

ระดับความ

คดิเห็น 

4. ภาพประกอบบทความสามารถสื่ อ

ความหมายไดสอดคลองกับเนื้อหา 

18 

(34.6) 

32 

(61.5) 

2 

(3.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.31 

(มากท่ีสุด) 

5. ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรใน

รูปเลม 

22 

(42.3) 

26 

(50.0) 

4 

(7.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.35 

(มากท่ีสุด) 

6. การใชโทนสภีายในรูปเลม 17 

(32.7) 

32 

(61.5) 

3 

(5.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.27 

(มากท่ีสุด) 

7. ความพอใจในภาพรวมท่ีมีตอวารสาร”

ฅนสหกรณ” 

17 

(32.7) 

33 

(63.5) 

2 

(3.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.29 

(มากท่ีสุด) 

8. โอกาสในการนําความรู/เนื้อหาสาระท่ี

ไดรับจากวารสาร”ฅนสหกรณ”ไปใช

ประโยชนในภารกจิของทาน 

14 

(26.9) 

28 

(53.8) 

7 

(13.5) 

3 

(5.8) 

0 

(0) 

3.90 

(มาก) 

เฉลี่ยรวม 4.23 

(มากท่ีสุด) 

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

อยูในระดับมากที่สุดคดิเปนรอยละเฉลี่ย  4.23  

เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา มีความพอใจในระดับมากที่สุด และมาก เรียง

ตามลําดับ ดังนี้  

1.ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรในรูปเลม  

2.การใชภาษาสื่อความหมาย มคีวามชัดเจนดี อานแลวเขาใจงาย ความพอใจในภาพรวมที่

มตีอวารสาร”ฅนสหกรณ”  

3.ภาพประกอบบทความสามารถสื่อความหมายไดสอดคลองกับเนื้อหา 

4.ความพอใจในภาพรวมที่มตีอวารสาร”ฅนสหกรณ” 

5.การใชโทนสภีายในรูปเลม  

6.ความใหมของความรู/เนื้อหาสาระที่ทานไดรับจากวารสาร”ฅนสหกรณ”  

7.เนื้อหาสาระ/บทความมคีวามนาสนใจ 
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8.สําหรับโอกาสในการนําความรู/เนื้อหาสาระที่ไดรับจากวารสาร”ฅนสหกรณ”ไปใช

ประโยชนในภารกจิของทาน  

ผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับวารสาร”ฅนสหกรณ”เปนวารสารที่มีคุณคา ให

ความรู นาอาน นาศกึษา และมปีระโยชน 

2. จากการสํารวจความคิดเห็นจากผูเขารวมงานประกาศเกียรติคุณสหกรณและนัก

สหกรณที่มีคุณคา 2559 และเวทีเสวนาวิชาการ มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 403 คน แบงเปนเพศ

ชาย 200 คนคิดเปนรอยละ 49.60  เพศหญิง 203 คน คิดเปนรอยละ 50.40 สวนใหญสังกัดอยูใน

หนวยงานสหกรณจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 54.36 รองลงมา หนวยงานรัฐ 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 ความคดิเห็นเกี่ยวกับวารสารฅนสหกรณที่ไดรับในงานเสวนาฯ 
 

ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1.เนื้อหาในเลมนาสนใจ 397 

(98.50) 

6 

(1.50) 

2.เนื้อหาสาระมคีวามแปลกใหม 392 

(97.30) 

11 

(2.70) 

3.ทานสนใจอยากเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ 356 

(88.30) 

47 

(11.70) 

 

จากตารางที่ 3.4ความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสารฅนสหกรณที่ไดรับในงานเสวนาฯ พบวา 

ดานเนื้อหาในเลมนาสนใจมีผูเห็นดวยจํานวน 397 คนคิดเปนรอยละ 98.50 และผูไมเห็นดวยจํานวน 6 

คนคิดเปนรอยละ 1.50 ดานเนื้อหาสาระมีความแปลกใหมมีผูเห็นดวยจํานวน 392 คนคิดเปนรอยละ 

97.30 และผูไมเห็นดวยจํานวน 11 คนคิดเปนรอยละ 2.70 และดานทานสนใจอยากเปนสมาชิก

วารสารฅนสหกรณมีผูเห็นดวยจํานวน 356 คนคิดเปนรอยละ 88.30และผูไมเห็นดวยจํานวน 47 คน 

คดิเปนรอยละ 11.70  

สําหรับขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาวารสารดี มีประโยชน 

มคีุณคาเห็นควรที่จะมกีารเผยแพรผานสื่อตางๆใหมากกวานี้  ขยายพื้นที่จัดสงทั่วประเทศเพื่อใหบุคคล

มคีวามรูและทันเหตุการณ 

2.4 แบบประเมนิความคิดเห็นตอวารสาร “ฅนสหกรณ” 

จากการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกวารสารฅนสหกรณ จํานวน 34 ราย ที่มีตอ

วารสารฅนสหกรณ มผีลประเมนิความคดิเห็นดังนี้ 
 



43 
 

ตารางที่ 2.14 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

หนวยงานท่ีสังกัด จํานวน(คน) คดิเปนรอยละ 

หนวยงานราชการ 8 23.5 

หนวยงานเอกชน 3 8.8 

สถาบันการศกึษา 7 20.6 

สหกรณ 9 26.5 

เกษยีณราชการ 4 11.8 

อื่นๆ 3 8.8 

สมัครในนาม จํานวน(คน) คดิเปนรอยละ 

บุคคล 14 41.2 

หนวยงาน 20 58.8 

 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 34 ราย สังกัดอยูในหนวยงานราชการจํานวน 8 รายคิด

เปนรอยละ 23.5 หนวยงานเอกชนจํานวน 3 รายคดิเปนรอยละ 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

คดิเปนรอยละ 58.8 สวนที่เหลอืจํานวน 14 ราย สมัครในนามบุคคลคดิเปนรอยละ 58.8 
 

ตารางที่ 2.15 ระดับความคดิเห็นของสมาชิกวารสารที่มตีอวารสาร”ฅนสหกรณ” 

ลํา 

ดับ 

ประเด็น ดมีาก ด ี ปานกลาง พอใช ควร

ปรับปรุง 

คาเฉลี่ย/ระดับ

ความคดิเห็น 

1. ความใหมของความรู /เนื้อหาสาระที่ทาน

ไดรับจากวารสาร”ฅนสหกรณ” 

11 

(32.4) 

21 

(61.8) 

1 

(2.9) 

1 

(2.9) 

0 

(0) 

4.24 

(มากที่สุด) 

2. การใชภาษาสื่อความหมาย มีความชัดเจนด ี

อานแลวเขาใจงาย 

13 

(38.2) 

19 

(55.9) 

2 

(5.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.32 

(มากที่สุด) 

3. เนื้อหาสาระ/บทความมคีวามนาสนใจ 8 

(23.5) 

20 

(58.8) 

6 

(17.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.06 

(มาก) 

4. ภาพประกอบบทความสามารถสื่อความหมาย

ไดสอดคลองกับเนื้อหา 

9 

(26.5) 

24 

(70.6) 

1 

(2.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.21 

(มากที่สุด) 

5. ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรในรูปเลม 14 

(41.2) 

16 

(47.1) 

4 

(11.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.29 

(มากที่สุด) 

6. การใชโทนสภีายในรูปเลม 11 

(32.4) 

20 

(58.8) 

3 

(8.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.24 

(มากที่สุด) 

7. ความพอใจในภาพรวมที่มตีอวารสารฅนสหกรณ 12 

(32.4) 

20 

(58.8) 

2 

(5.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.29 

(มากที่สุด) 

8. โอกาสในการนําความรู/เนื้อหาสาระที่ไดรับ

จากวารสาร”ฅนสหกรณ”ไปใชประโยชนใน

ภารกจิของทาน 

10 

(29.4) 

17 

(50.0) 

5 

(14.7) 

2 

(5.9) 

0 

(0) 

4.03 

(มาก) 
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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 

 

จากตาราง พบวาระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอวารสาร”ฅนสหกรณ”โดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุดคดิเปนรอยละเฉลี่ย 4.21 เมื่อพิจารณาแตละประเด็นดังนี้ การใชภาษาสื่อความหมาย มี

ความชัดเจนด ี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/บทความมคีวามนาสนใจและโอกาสในการนําความรู/เนื้อหาสาระที่ไดรับจากวารสาร”ฅนส

หกรณ”ไปใชประโยชนในภารกิจของทานมีควาคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 4.06 และ 4.03 

ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสาร “ฅนสหกรณ”มีเนื้อหาที่นาสนใจ มี

ประโยชนและใหความรูมาก แตยังอยูในวงแคบอยากใหมีการอัพเดตความรูใหมๆเพิ่มขึ้น อยากใหมี

บทความเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการเชน กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพย...อาจเปนเรื่องที่สหกรณทําผิด 

หรือเปนขอแนะนําจากผูเ ช่ียวชาญที่พบเจอกรณีผูตรวจสอบกิจการประสบทั้งดี-ไมดี เปนตน 

นอกจากนี้นําความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยลงในวารสารโดยเฉพาะปญหา 

ขอเสนอแนะ ภาพรวมของสหกรณออมทรัพย เห็นควรประชาสัมพันธเผยแพรวารสารใหกวางขวางมาก

ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุมเกษตรกร เพราะจะเปนประโยชนแกกลุมเกษตรกรในการเชื่อมโยงเครือขาย 

จุดเดนของวารสารคือการใชงานวิชาการทําและสะทอนผลผลิตเชิงพื้นที่ การนําเสนอเขาใจงาย และ

ควรทําวารสารเปนรายเดอืนจะไดความรูอยางตอเนื่อง 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่และการติดตามศูนย์เรยีนรู้มีชวีิต 

 

4.1 การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 

ภายใต้กรอบเวลาระหว่างมีนาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการด าเนินการจัดท าสื่อ

สิ่งพิมพ์เผยแพร่เพื่อสนับสนุนการวิจัย จ านวน 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: น าคุณค่าสหกรณ์"   และวีดีทัศน์ “ยกระดับ

สหกรณ์ เดินหนา้ สู่อาเซียน” ดังนี้ 
 

(1) คู่มือ Smart Officers I 

“คู่มือ Smart Officers I” จัดท าขึ้นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

สมรรถนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความพร้อม 

และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ เป็นก าลังส าคัญในการบริหารสหกรณ์

การเกษตรภายใต้บริบทโลกใหม ่ 

มีเนื้อหาสาระหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมรรถนุใน 3 มิติ 

ได้แก่ การปรับทัศนคติ การปรับกระบวนทัศน์ และเพิ่มพูนความรู้ทักษะที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่ความรับผิดชอบ การบรรลุ

เป้าหมาย และภารกิจของสหกรณ์การเกษตร โดยประกอบด้วยหน่วย

เรียนรู้ 5 หนว่ยเรียน ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้น าเอาชุดความรู้และ

นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและเรียบเรียงจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการความรู ้ 
 

(2) คู่มือ Smart Officers II 

คู่มือ “Co-ops Smart Officers” เนื้อหาสาระส าคัญ ได้แก่ 

สหกรณ์คืออะไร มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการอื่นอย่างไร  สมาชิก

และชุมชนได้อะไรจากสหกรณ์ ท าไม ICA Blueprint ถึงส าคัญในอนาคต, 

จุดสมดุลระหว่างหน้าที่ของบุคคล 3 ฝ่าย, การพัฒนาแผนกลยุทธ์และน า

กลยุทธ์สู่การจัดการธุรกิจสหกรณ์, การจัดการการเงินขั้นพื้นฐาน การท า

บัญชี งบแสดงฐานะทางการเงิน ความส าคัญของงบก าไรขาดทุนและงบ

แสดงฐานะการเงินเพื่อที่จะสามารถน ามาวางแผนกิจกรรมสหกรณ์ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์, กรอบคิด และชุดความรู้

ในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรให้ประสบความส าเร็จจากกรณีศึกษา ตลาดสุขใจ  และการยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ ด้วยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop   

 

(3) กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 
 

กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ได้รับมอบจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อยกร่างส าหรับใช้ในการระดม

ความเห็นจากภาคีเพื่อหาข้อสรุปและจัดท าเป็นนโยบายการขับเคลื่อน

การพัฒนาการสหกรณ์ไทย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการในที่

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อ 18 

ธันวาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และภาคี

ขบวนการสหกรณ์ได้น าไปใช้ในการระดมความคิดเพื่อจัดท าเป็นข้อสรุป

ส าหรับนโยบายและแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ โดยได้แต่งตั้ง

คณะท างานจัดท าข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการและก ากับดูแล

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน  

 
 

(4) แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย (Civil State Smile Shop: C3S) 

แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย 

C3S พัฒนาและปรับปรุงจากตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop โดยเล็งเห็น

ว่า C3S จะช่วย ลดช่องว่างของโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของ

ผู้ประกอบการรายย่อย โดยระบบธุรกิจของ C3S จะน าไปสู่การสร้าง

ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการร้าน C3S ที่จะเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อน า

สินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมมาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคในชุมชน 

ในขณะเดียวกันผู้บริโภคในชุมชนก็สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพ ราคาเป็นธรรม โดยคณะท างานเชื่อมั่นว่า C3S จะช่วยตอบ

โจทย์การขับเคลื่อนการปรับกระบวนทัศน์สู่การเกษตรแบบก้าวหน้ า 

และช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรในระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งได้

น าเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ

ด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559  
 

 



47 
 

(5) การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
 

คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ใช้ชุดความรู้ “การพัฒนาโซ่

คุณค่าผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่ได้น าไปทดลองใช้ในการส่งเสริม

แก่กลุ่มเป้าหมายการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ในห้วงเวลาทศวรรษที่ผ่าน

มาซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นระบบธุรกิจทางเลือกส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่

ใช้กลไกสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ในการสร้างระบบธุรกิจร่วมกับภาคี

พันธมิตร เพื่อลดข้อจ ากัดและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งปัจจัย

การผลิต เข้าถึงตลาด ตลอดจนการสร้างอ านาจการต่อรอง โดยมี

สาระส าคัญชีใ้หเ้ห็นกรอบแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ 9 ขั้นตอนซึ่ง

จะน าไปสู่การเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตร มีการวางกรอบธุรกิจ

สู่เป้าหมายร่วม มีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้แผนธุรกิจซึ่งได้วาง

ระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคีพันธมิตรธุรกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งใหค้วามส าคัญกับการผลิตผลิตภัณฑท์ี่ได้คุณภาพมาตรฐาน (สากล) 
 

 
 

(6) ขบวนการสหกรณ ์

หนังสือ “ขบวนการสหกรณ์” มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึงกรอบคิด กรอบแนวทางการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ การเชื่อมโยงความร่วมมือกันเป็นขบวนการ

สหกรณ์ภายใต้เครือข่ายของสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ 

บริบทของสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในฐานะที่

เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตามปรัชญา

แนวคิดและหลักการสหกรณ์ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงกรณีศึกษา

ส าหรับสหกรณ์ที่น่าสนใจในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ผู้บริโภค 

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิต ตลอดจนนโยบายรัฐที่เหมาะสม

ในการสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์  
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(7) การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 

เอกสารการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานและ

วัตถุประสงค์ในการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจ ที่ ชี้ให้เห็นหลักการ 

กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทการ

ด าเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ในฐานะการเป็นองค์กรพึ่งพาและร่วมมือ

กันของประชาชน โดยน าเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่ชี้ให้เห็นข้อจ ากัด

และโอกาสที่ท้าทายของธุรกิจสหกรณ์ตลอดจนกรอบคิดเชงิยุทธศาสตร์

ส าหรับการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ โดยได้น าเอาตัวแบบและ

แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาส าหรับการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ

สหกรณ์ ที่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 
 

(8) คู่มือการด าเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop 

“คู่มือการด าเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop” มีเนื้อหา
สาระส าคัญที่เข้าใจง่าย เกี่ยวกับความรู้ในการบริหารจัดการร้าน Farmer 
Shop ประกอบด้วย การเลือกท าเลที่ตั้งและการสร้างความแตกต่าง การ
สร้างบรรยากาศภายในร้าน เทคนิคการสั่งซื้อสินค้า การก าหนดราคา 
เทคนิคการรับเข้าสินค้าและจัดช้ันวาง การขายและให้บริการ ณ จุ ด
แคชเชียร์ การจัดการสต็อกสินค้า การจัดท าเอกสารและรายงานการเงิน 
และภารกิจประจ าวันของรา้น   

 

(9) คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ 

คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ” 

เป็นคู่มอืที่จัดท าขึน้ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้

ไปสู่การเป็นผู้ช านาญการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออทรัพย์  เนื้อหา

หลักสูตรประกอบไปด้วยชุดความรู้ทั้งด้านการพัฒนาความคิดเชิงบูรณา

การ การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ที่จะได้รับจากวิทยากร ได้แก่ 

บริบทการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างคุณค่าแก่สมาชิกอย่าง

ยั่งยืน  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ความรู้พื้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้ กระบวนการ

ตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ เทคนิคการตรวจสอบ
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การเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหาร

การเงนิ และการจัดการความรู้ (KM) ส าหรับผูต้รวจสอบกิจการ 

 
(10) คู่มอืการเรียนรู้ การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ 

คู่มือ “การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์” เป็นไปภายใต้เจตนารมณ์เพื่อการยกระดับขีด

ความสามารถของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่า ให้มี

ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ การออกแบบระบบธุรกิจด้วย

การจัดการความสัมพันธ์ใหม่ ระหว่างภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า 

เพื่อลดช่องว่าง (GAPs) และเปิดโอกาส (Opportunities) ในการเข้าถึงตลาด

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู ้3 หนว่ยเรียน ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดและกรอบ

แนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าผลติภัณฑ์ 2) การวางแผนทางการเงินเพื่อความ

คุ้มค่าในการลงทุน 3) การจัดท าแผนธุรกิจสู่เป้าหมายความส าเร็จ 
 

 

(11) 100 ปีสหกรณ์ บทกลอนปริทรรศน์ 

หนังสือ 100 ปีสหกรณ์ บทกลอนปริทรรศน์ เป็นหนังสือน าเสนอ

เรื่องราวของสหกรณ์เนื่องในวาระครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทยในรูปของ

กลอน 100 บท ซึ่งประพันธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

(อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน)์ 

 

(12) Pocket book 27 แนวคดิ การสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2 

พ็อกเก็ตบุ๊ค “27 แนวคิดการสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2” เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ

เกี่ยวกับความรู้และนวัตกรรมน าการพัฒนาสหกรณ์ อาทิ สหกรณ์....

นวัตกรรมความคิดที่งดงามข้ามศตวรรษ รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ์ 

กระบวนทัศน์ปฐมบทของการพัฒนาสหกรณ์สู่การพึ่งตนเอง การน า

ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ไทย การ

เปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ธุรกิจฐานสังคม: กลไกในการ

น าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยนื แผนธุรกิจกับการสร้างโอกาสและลด

ความเสี่ยงส าหรับธุรกิจสหกรณ์ การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดย

ระบบสหกรณ์ การสร้างโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

การเกษตร กรอบการขับเคลื่อนสู่ระบบการเงินบนหลักการพึ่งพาและ

ร่วมมอืกัน โซ่อุปทานข้าวหอมมะลบิรรจุถุง และFarmer Shop ทางเลือกของประชาชน 
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(13) Pocket book กวีเกี่ยวรวง 

หนังสือ “กวีเกี่ยวรวง” เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาสาระและ

ภาพประกอบที่เป็นผลการวจิัยเรื่อง “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้: จากแปลงนาสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข  

มเีนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับแนวความคิดและวิถีการประกอบอาชีพของ

ชาวนาให้สามารถเผชิญหน้าอย่างท้าทายกับปัญหาและอุปสรรค ภายใต้อัต

ลักษณ์ชาวนา “คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต”  

 

 

(14) การสร้างสรรค์นวัตกรรมน าคุณค่าสหกรณ์ 

Pocket book "การสร้างสรรค์นวัตกรรม: น าคุณค่าสหกรณ์" จัดท าขึ้นในวาระการเฉลิมฉลองครบ

ร้อยปีการสหกรณ์ไทย โดยน าเอาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมมือกันพัฒนาในรอบทศวรรษ 

(พ.ศ. 2550-2559) ที่ผ่านมา ตลอดจนชุดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมตัว

แบบธุรกิจสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาน าเสนอ ซึ่งบทความ

ตา่ง ๆ ในเล่มสะท้อนใหเ้ห็น วิธคีิด และวิธีการท างานของคนที่ตระหนักใน

คุณค่าสหกรณ์ และน าเอาความรู้ที่เป็นสหวิทยาการมาใช้อย่างมีแบบแผน

เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ เพื่อสร้าง

ทางเลือกแก่ประชาชนและการมชีีวิตความเป็นอยู่ที่ดตีามอัตภาพ   

 

(15) ธนาคารสหกรณ์ส าคัญจริงหรอื? 

เอกสารธนาคารสหกรณ์ส าคัญจริงหรือ? เป็นขอสรุปจากเวที

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธนาคารสหกรณ์ส าคัญจริงหรือ?” เมื่อ 12 พ.ค. 

59 เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจเชิง

นโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ โดยได้เชิญ

ผูท้รงคุณวุฒิ นักสหกรณ์ และผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 30 คน 

มาร่วมกันระดมความคิดส าหรับรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมในการ

พัฒนาระบบการเงนิสหกรณ์  
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(16) สื่อเรยีนรู้ “เกี่ยวกับ  Farmer Shop ร้านค้าที่ผู้ผลิตเป็นมิตรกับผู้บริโภค” 

“สื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Farmer Shop ร้านค้าที่ผู้ผลิตเป็นมิตรกับ

ผู้บริโภค” ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติ

ส าหรับผู้ประกอบการร้าน Farmer Shop ที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

จัดตัง้และด าเนินงานรา้นค้าชุมชน เขียนด้วยถ้อยค าง่ายในรูปแบบการ์ตูน

เพื่อจุดประกายความคิดเกี่ยวกับร้านค้าแนวใหม่ที่ใส่ใจในการค้าที่เป็น

ธรรม  

 

(17) สื่อการเรียนรู้.....สู่การยกระดับคุณค่าสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สื่อการเรียนรู้.....สู่การยกระดับคุณค่าสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ชุดความรู้และตัวแบบจากงานวิจัยของชุดโครงการ

การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ประกอบด้วย 

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เป็นผลงานวิจัยที่ให้ความรู้เรื่องกระบวนการ

สร้างแบรนด์เชิงคุณค่าที่น าไปสู่การแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ า สามพราน

โมเดล เป็นตัวแบบในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยใช้หลักการพึ่งพาและร่วมมือ

กันที่เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรในชุมชนและเครือข่ายผู้บริโภค  คิชฌกูฎโมเดล 

เป็นตัวแบบเครือขา่ยธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรที่เชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพโดยใช้

กลไกการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ Farmer Shop เป็นตัวแบบ

ธุรกิจของรา้นค้าชุมชนที่เชื่อมโยงเครือขา่ยทั้งด้านผู้ผลติและผูบ้ริโภค 
 

(18) โบชัวร์ “16 ปี ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

โบชัวร์ 16 ปี ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม จัดท าขึ้น

เพื่อเผยแพร่กรอบแนวคิด ชุดความรู ้และผลลัพธ์จากชุดโครงการฯ 
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(19) ปฏิทินนวัตกรรม 

ปฏิทินปี 2560 น าเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์จากการวิจัยที่เป็นตัวแบบและชุด

ความรู้ของโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ

พัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม อาทิ การ

สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณธรรม, เส้นทาง

สู่เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ “คิชฌกูฎ

โมเดล”, เส้นทางสู่กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม

พรานโมเดล, ตัวแบบ Farmer Shop สู่ร้านค้า

ชุมชน, เส้นทางสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ, 

ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ และ

ข้อเสนอเชงินโยบายและยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปสหกรณ์ในศตวรรษที่สอง 
 

(20) วีดีทัศน์ “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน” 

วีดีทัศน์ “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน” จัดท าขึ้นเพื่อ

เผยแพร่ผลลัพธ์งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อน การ

พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการก้าวสู่อาเซียน ในเวทีเสวนาวชิาการ ประจ าปี 2558 

 

 

(21) วีดีทัศน์ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม 

 

 

เนือ้หาของวีดีทัศน์เป็นการน าเสนอให้เห็นการเชื่อมโยงของ

ปัญหาและการแก้ปัญหาโดยการวิจัย โดยเริ่มจากปัญหา

ของสังคมไทยในปัจจุบันที่คนเราทุกคนต้องเผชิญในโลก

แห่งความเป็นจริง และความจริงที่ได้รับการยืนยันจาก

ผลการวิจัยที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ลงไปวิจัยใน

รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่ม

คนที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศอย่างเกษตรกร ในตลอด 

16 ปีที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนของสกว. 
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(22) ลาเบลข้าวหอมอ านาจเจริญ ภายใต้โครงการซื้อข้าวจากชาวนา by Farmer Shop 

ทีมวิจัยได้จัดท าลาเบลข้าวหอมอ านาจเจริญเพื่อสร้างแบรนด์ 

ให้กับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ 

เพื่อจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทุกจันทร์เว้นจันทร์ ณ โรงอาหารกลาง 2  

 

 

 

(23) โปสเตอร์ตัวแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์จากงานวจิัยภายใต้ระบบคุณค่าและการค้าที่

เป็นธรรม  

การจัดท าโปสเตอร์ตัวแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์จากงานวิจัยเพื่อน าไปประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ในงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 18-20 ธันวาคม 2558 
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4.2 การติดตามศูนย์เรยีนรู้มีชีวิต 
 

การด าเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ผลผลิตการ

วิจัยเป็นชุดความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดกลไกการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาที่

กว้างขวางขึน้ สว.สก. สกว. และภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” จ านวน 6 แห่ง ได้แก ่

ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้ Farmer 

Shop ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)  และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจรญิ รายละเอียดดังนี้ 

1) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตข้าวคุณธรรม 

ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม มีกิจกรรมการ

ให้บริการการผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การ

รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 

การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม การ

ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และผักผลไม้อินทรีย์ กิจกรรม

การเข้าค่ายธรรมะ และกิจกรรมการสปาบ้านทุ่ง ซึ่งศูนย์

เรียนรู้ข้าวคุณธรรมได้น าเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานมา

ส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ /ทักษะในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม 

ในแนวทางการลดตน้ทุน เพิ่มผลิตภาพการผลิต และการสร้าง

แบรนด์ การเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรในการวางแผนจ าหน่าย มี

เกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจ านวน 981 

ราย 27 องค์กร 
 

2) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ มีกิจกรรมการให้บริการการผลิตผลไม้

คุณภาพ การบริหารจัดการฟาร์ม ความส าคัญของการจัดการข้อมูลการผลิต การสร้างทายาทเกษตรกร 

และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจ านวน 286 

ราย 32 องค์กร 
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3) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตตลาดสุขใจ 
 

“ตลาดสุขใจ” เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่เกษตรกร และผู้บริโภคที่เห็นคุณค่า ในเรื่อง

อาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ มีกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ การให้บริการ

ความรู้การจัดการตลาดเกษตรกร และการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์  มีเกษตรกร/

หนว่ยงาน/ผูส้นใจเข้ามาศกึษาดูงานจ านวน 1,800 ราย 50 องค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิต Farmer Shop 

ศูนย์เรียนรู ้Farmer Shop ได้ด าเนินการเผยแพร่ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม

ตัว  แบบธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรมน าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยปลุกจิตส านึก

ผู้บริโภคในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย การพัฒนาทักษะแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้ ทีม 

Coach ของชุดโครงการฯ ปัจจุบันสจล. ได้น าไปขยายผล รวมทั้งคณะท างานการปฏิรูปเศรษฐกิจ

การเกษตรแบบก้าวหน้าได้น าตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ไปพัฒนาเป็นร้านรอยยิ้มประชารัฐ (C3S) 

เพื่อลดช่องว่างของโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของผู้ประกอบการรายย่อย น าไปสู่การสร้าง

ทางเลือกใหม่ของผูป้ระกอบการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจน าสินค้าที่มคีุณภาพและราคาเหมาะสมมาจ าหน่าย

แก่ผู้บริโภคในชุมชน และผู้บริโภคในชุมชนก็สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการ

ช่วยตอบโจทย์การขับเคลื่อนการปรับกระบวนทัศน์สู่การเกษตรแบบก้าวหน้า และช่วยแก้ปัญหา

เกษตรกรในระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล และได้มีการน าเสนอคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559  
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5) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตเกษตรอินทรยี์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่) 

ศูนย์เรียนรู้มีชีวติเกษตรอินทรีย์ชาวนามอือาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)เป็นศูนย์

เรียนรู้ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรบ้านคลอง

ใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จ านวนประมาณ 130 

ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ซึ่งได้แก่การปลูกพืช (พืชหลักส่วนใหญ่ คือ  ข้าว  อ้อย 

ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิก

ส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่มีพื้นที่ท ากินเป็นของตนเอง 

การขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเงินลงทุน ราคาผลผลิต

ตกต่ า ฯลฯส่งผลให้เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 

เกิดภาวะมีหนี้สิน  ได้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและ

ร่วมหาทางออกของปัญหา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การ

เพิ่มรายได้  การลดต้นทุนการผลิต  โดยยึดหลักการ

พึ่งพาตนเป็นส าคัญ   

ปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่มี

สมาชิก 465 คน มีหน้าที่ 1.ย้ายหนี้เข้าสู่กองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร 2.โครงการฟื้นฟูเกษตรกร ผลผลิตที่มีคุณค่า ผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี การท า

เกษตรทฤษฎีใหม่ ขณะนี้กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ใน

ลักษณะของโครงการวิจัยต้นแบบของเกษตรทฤษฏีใหม่ฝึกให้เกษตรกรวางแผน และท าตามแผนที่วาง

ไว้ พร้อมกับจดบันทึก กรมปศุสัตว์เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด หมู วัว และปลูกหม่อนเป็นอาหารสัตว์

โดยเฉพาะหมูเมื่อกินใบหม่อนเป็นอาหารท าให้มูลมูลของหมูที่เลี้ยงไว้ไม่มีกลิ่น  ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบวัว

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  
 

6) ศูนย์เรยีนรู้มีชวีิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ 

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ  เป็นศูนย์

เรียนรู้ที่ให้ผู้สนใจมาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว ผัก ผลไม้อินทรีย์ แบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันในกลุ่ม  และ

การแกป้ัญหาโดยการรว่มมอืกันบนการพึ่งพา มีผู้สนใจใชบ้ริการทั้งสิน้ 565 คน  6 องค์กร  
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บทที่ 5 

  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

การด าเนินการโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ

แข่งขัน มีการด าเนินการทั้งสิ้น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) การด าเนินการเว็บไซต์ 2) การจัดท า

วารสารฅนสหกรณ์ 3) การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 4) การติดตามศูนย์เรียนรู้มีชีวิต มีรายละเอียด

ดังนี้ 

ในส่วนการด าเนินการเว็บไซต์มีการจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยเพื่อ

รองรับการใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย รวมทั้งมีความน่าสนใจ มีการน าเสนอเมนูหลัก

จ านวนทั้งสิน้ 25 เมนูหลัก 66 เมนูย่อย มกีารเผยแพร่ชุดความรู้/คลังข้อมูล/นวัตกรรมสู่สาธารณะผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษจ านวน 379 รายการ คู่มือเผยแพร่จ านวน 16 เล่ม 

เอกสารเผยแพร่จ านวน 47 เล่ม รายงานวิจัยฉบับวิจัยสมบูรณ์จ านวน 99 เล่ม สาระการเรียนรู้ชาวนา

มืออาชีพ จ านวน 9 เรื่อง และพ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ จ านวน 18 เรื่อง วีดีทัศน์ จ านวน 37 เรื่อง มีการ

สร้างเครือขา่ยสังคมออนไลน์ จ านวน 4 เครือขา่ย ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือข่าย Farmer Shop และเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ มีสมาชิกเครือข่ายเฉลี่ย

เครือข่ายละ 2,095 ราย/ปี มีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ย 33,567 คน/ปี ผลการส ารวจความคิดเห็น

ผูใ้ช้บริการที่มตี่อเว็บไซต์อยู่ในระดับ ด ี

การจัดท าและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ในการท าหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาสังคม

ข้อมูลข่าวสารในระหว่างประชาคมวิจัย สมาชิก และผู้สนใจ ได้มีการจัดพิมพ์จ านวน 8 ฉบับ (ฉบับที่ 

27-34) มีบทความเผยแพร่จ านวนทั้งสิ้น 86 บทความ ภายใต้คอลัมน์หลัก 6 คอลัมน์ ได้แก่ ในแวดวง

คนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวใน

แผนพัฒนาฯ และนานาสาระ ผลการส ารวจความคดิเห็นผูใ้ช้บริการอยู่ในระดับ ดมีาก 

การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เผยแพร่ จ านวน 23 รายการ ได้แก่ คู่มือ Smart Officers I 

ในสหกรณ์การเกษตร, Smart Officers II, กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยใน

หว้งเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2, แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย (Civil State Smile Shop: 

C3S), การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์, ขบวนการสหกรณ์, การจัดการโซ่

อุปทานในธุรกิจสหกรณ์, คู่มือการด าเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop, คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ, คู่มือการเรียนรู้ การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์, 100 ปี

สหกรณ์ บทกลอนปริทรรศน์, Pocket book 27 แนวคิด การสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษที่ 2, Pocket 

book กวีเกี่ยวรวง, การสร้างสรรค์นวัตกรรมน าคุณค่าสหกรณ์, ธนาคารสหกรณ์ส าคัญจริงหรือ?, 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
ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม , 
ลาเบลข้าวหอมอ านาจเจริญ ภายใต้โครงการซื้อข้าวจากชาวนา by Farmer Shop และโปสเตอร์ตัวแบบ
นวัตกรรมสร้างสรรคจ์ากงานวจิัยภายใต้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม  

การติดตามศูนย์เรียนรู้มีชีวิต จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม จ.

ยโสธร ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ จ.

นครปฐม ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต Farmer Shop จ.กรุงเทพฯ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ 

จ.ชัยนาท และศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ มีผู้สนใจเข้า

มาเรียนรู้ปีละ 4,097 คน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

โลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันน าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถ

ในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกก าลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการ

เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังคมฐานความรู้ที่ให้ความส าคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยใน

การพัฒนา ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันในลักษณะของเครือข่าย 

เกิดการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วแบบไร้พรมแดน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมระหว่างประเทศเป็นหนึ่งเดียว เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็น

สังคมสารสนเทศ เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากระบบชาติเป็นระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้มนุษย์ต้องมี

การปรับตัวใหส้ามารถด ารงชีวติอยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่ กอปรกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน เทคโนโลยี

เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการ

สื่อสาร ท าให้เราสามารถท างานได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา สามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว ทันท่วงที 

ก่อให้เกิดคลังความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในสังคมเครือข่าย สามารถสร้าง

พลังทางสังคมจนก่อให้เกิดการพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ โดยเฉพาะ

ปัจจุบัน โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก 

ข้อมูลขา่วสารเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้เพียงเสี้ยววินาที  

ในอนาคตการเข้าถึงเว็บไซต์ วารสารฅนสหกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์ต่าง ๆ ผ่าน 

Mobile Application ทางโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตจะเป็นช่องทางที่ส าคัญที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์และประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวกที่ 1 

รายงานการประชุม 

คณะท างานศูนยส์ารสนเทศดา้นสหกรณ์ 
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อ านวยการสถาบันฯ 

3. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

5. คุณภูมิ จันทชุม เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

การประชุมครั้งนีจ้ัดขึ้นเพื่อติดตามความคบืหน้าในการด าเนินงานเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 

ในฐานะที่เป็นสารสนเทศประเภทหนึ่งของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยที่ประชุมมีข้อสรุปเพื่อ

ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. เมนู “ชวนคิด ชวนคุย” ก าหนดให้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้แล้ว โดยมอบหมายให้

คุณพรพงษ์กับคุณภูมิดูแลร่วมกัน 

1.1. ก าหนดให้ถ่ายเก็บไวอ้ยา่ง 2 วดีีโอ 

1.2. หากมีแขกมาเยอืนก็สามารถถ่ายวดีีโอเก็บไวไ้ด้ 

1.3. ให้ท าตารางผังรายการชวนคิดชวนคุย เป็นตารางใน excel  

2. สไลด์ภาพในหน้าแรก 

2.1. เอาภาพเดียวข้ึนเว็บไซต์ และเอาภาพเล็กที่ส าคัญประกอบ 

2.2. ท าขา่วให้สั้น และกระชับ ส าหรับใช้กับสไลด์ 

2.3. ให้คุณพรพงษ์เป็นผู้ประเมินผลคุณภาพของภาพ (แสงและสี) ด้วยตนเองว่า

เหมาะสม สวยงามหรือไม่ 

3. หน้าต่างความรู้สารสนเทศจากภาคี เนื่องจากมีการน าเสนอคล้ายคลึงกับเมนู “link 

หน่วยงาน” จึงขอให้ทบทวนการน าเสนอ 

4. หน้า Intro ขอให้เพ่ิมภาพบูท๊ข้าวคุณธรรมคูก่ับการรับสมัครอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 16 

 

เลกิประชุมเวลา 9.40 น. 
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันอังคารท่ี 17 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อ านวยการสถาบันฯ 

3. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

5. คุณภูมิ จันทชุม เจ้าหน้าที่วิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

การประชุมครั้งนีจ้ดัขึ้นเพื่อตดิตามความคบืหน้าในการด าเนินงานเว็บไซต์ 

www.cai.ku.ac.th ในฐานะที่เป็นสารสนเทศประเภทหนึง่ของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ โดยที่ประชุม

มีข้อสรุปเพื่อด าเนนิการ ดงัต่อไปนี ้

5. การเพิ่มบทความเขา้สู่คลังความรู้ 

5.1. ให้คุณนวภัทร  ก้อนสมบัติ ร่วมด าเนินการกับคุณภูมิให้แล้วเสร็จภายใน  

20 กุมภาพันธ์ 2558  

5.2. พยายามลดขนาดไฟล์ เท่าที่จะท าได้ 

6. น ารายงานวจิัยโครงการยอ่ยภายใต้ ชุดโครงการฯ ระยะที่ 7 ขึ้นเว็บไซต์ให้ครบภายใน  

20 กุมภาพันธ์ 2558 

7. เพิ่มหัวขอ้ พมิพเ์ขยีวการปฏิรูปการเกษตรไทย ในหน้าต่างนวัตกรรม และผังรายการ

ชวนคิดชวนคุย 

8. ปรับปรุงหน้าต่างความรู้ สารสนเทศจากภาคดี ให้เช่ืมต่อไปยังตัวสารสนเทศโดยตรง 

9. หน้า intro ขอให้เพ่ิมภาพบูท๊ข้าวคุณธรรมคูก่ับการรับสมัครอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รุ่นที่ 16 

10. ให้คุณภูมิตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ  ที่ไม่มีไฟล์ แล้วแจ้งคุณสายสุดาทราบเพื่อด าเนินการ 

11. การน าภาพข้ึนสไลด์ในหนา้เว็บให้ท าเป็นภาพเดียว เพยีงแต่ให้เว็บมาสเตอร์ดูแลตกตง่

ภาพเดี่ยวให้เกิดขึน้จากหลาย ๆ ภาพมาประกอบกันก่อน 

12. ปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรช่ือสถาบันฯ ในโลโก้ให้ชัดเจนขึ้น และน ารูปครบรอบ 72 ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกจากแบนเนอร์ของเว็บไซต์ 

13. ให้คุณภูมิท าส ารองขอ้มูลการท างานลงฮาร์ดดิสด้วย 

เลกิประชุมเวลา 9.40 น.  
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันศุกร์ท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

5. คุณภูมิ จันทชุม เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

การประชุมครั้งนีจ้ดัขึ้นเพื่อตดิตามความคบืหน้าในการด าเนินงานเว็บไซต์ 

www.cai.ku.ac.th ในฐานะที่เป็นสารสนเทศประเภทหนึง่ของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ โดยที่ประชุม

มีข้อสรุปเพื่อด าเนนิการ ดงัต่อไปนี ้

14. ปรับปรุงหน้าต่างความรู้ “สารสนเทศจากภาคี” โดย 

14.1. ให้คุณพรพงษ์น ารายการเดิมออกก่อน  

14.2. ให้คุณภูมิเลือกสารสนเทศเรื่องต่าง ๆ เช่น การส่งออกขา้ว สถิติประชากรไทย 

มาเรียบเรียง น าเสนอใหม่ให้สามารถเขา้ใจได้ง่าย เหมาะแก่ผู้น าสหกรณ์ 

15. คุณพรพงษ์เสนอปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถเปิดอ่านได้จากโทรศัพท์ และ แทบเล็ต

ต่าง ๆ  

 

เลกิประชุมเวลา 9.40 น. 
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รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันอังคารท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

3. คุณภูมิ จันทชุม เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์มีความเป็นปจัจุบันและเหมาะสมอยูเ่สมอ 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ จึงได้มอบหมายใหด้ าเนินการ ดังนั้น 

1. ในเมนูคลังความรู้ ขอให้น าส่วนของเมนูย่อย บทความสหกรณ์ออมทรัพย์ และ

บทความสหกรณ์การเกษตรออก 

2. เพิ่มเมนูยอ่ย บทความเขา้ไปใต้เมนูคลังความรู้ 

3. เปลี่ยนช่ือหน้าต่างความรู้ “สหกรณ์ออมทรัพย์/การเงิน” เป็น “กลุ่มสหกรณ์

การเงิน” 

4. เพิ่มหน้าต่างความรู้ “กลุ่มสหกรณ์การเกษตร” และ “เศรษฐกิจ/การเงิน” 

5. ก าหนดนโยบายการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ไม่ให้ถี่จนเกินไป ทั้งนี ้เพื่อป้องกันไม่ให้

ผู้เข้าชมสับสนในเนือ้หาของเว็บไซต์ 

6. การแก้ไขเว็บไซต์ในส่วนของเมนู Farmer Shopเมนูย่อย ล าดับเมนูใหม่ ดังนี้ 1) 

ความเป็นมา 2) เกี่ยวกับร้าน Farmer Shop 3) กระบวนการด าเนินงาน 4) 

ผลกระทบอันมีคุณค่า 5) ท าเนียบผู้ประกอบการ 6) แคตตา-ล็อค และ 7) แผน

ด าเนินงานร้าน Farmer Shop 

7. ปรับปรุงเมนูภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน ให้เช่ือมโยงกับภาพในหน้าเว็บไซต์หลัก 

8. เปลี่ยนแผนที่การด าเนินงานร้าน Farmer Shop ใหม่ 

9. น าลิงก์ Social Media อื่น ๆ ออก เหลือไวเ้พยีง Facebook] 

10. ในหน้าแรก ให้น าภาที่อยูร่้านในมหาวิทยาลัยออก แล้วใส่โลโก้ Farmer Shop แทน 

 

เลกิประชุมเวลา 14.30 น. 
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 16.30 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลไดเ้รียบร้อย ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี ้

1. ก าหนดตัวช้ีวัดเรื่องเว็บไซต์ส าหรับคุณพรพงษ์  ให้หน้าแรกของเว็บไซต์มีการ

เปลี่ยนแปลงทุกวัน โดยเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องรวมกันดังต่อไปนี้ แผนกิจกรรม ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ขา่วหนังสือพมิพ ์หน้าต่างความรู้ และ บทความวารสาร 

นอกจากนีใ้ห้คุณพรพงษ์ตดิตามเว็บไซต์ ดูความถกูต้องของเนือ้หา และรายงาน

ผู้อ านวยการทางอีเมลล ์

2. ก าหนดตัวช้ีวัดของภูมิให้เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษให้มีการปรับปรุงทุก ๆ 2 สัปดาห์ ใน

หน้าเว็บไซต์ภาษาไทย ให้คุณภูมิจัดขอ้มูลเขา้สู่หน้าต่างความรู้หรือบทความหรือการปรับปรุงเว็บไซต์

ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้มีการปรับปรุงทุกสัปดาห์ 

ให้คุณภูมิเข้าในเว็บไซต ์ICA-AP และน าขา่วของ CAI มาขึ้นเว็บไซต ์(ของ สปป. ลาว และ 

มาเลเซีย) 

3. มอบหมายคุณสุพจน์จัดท าภาพกิจกรรมของโครงการ Farmer Shop แยกตามปี และ

ตามหมวดกิจกรรม 

4. มอบหมายการติดตามอีเมลล์ 

4.1. คุณสายสุดาติดตามอีเมล์ของผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากชุมนุมฯ 

4.2. คุณสุพจน์ติดตามอีเมลล์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์

ร้านคา้จากชุมนุมสหกรณ์แต่ละประเทศ  เครือขา่ยนักวจิัย เครือขา่ย CPD 

4.3. คุณภูมิติดตามอีเมลล์เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการ 

เลกิประชุมเวลา 17.45 น.  

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันพุธท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลไดเ้รียบร้อย ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. หน้า Intro ของเว็บไซต์ ให้คุณพรพงษ์เพิ่มไอคอนรูป Farmer Shop และปรับตัวอักษร 

“เขา้สู่เว็บไซต์” และ “enter website” ให้ใหญข่ึ้น ลดขนาดรูปธงลง 

2. ในหน้าแรกของเว็บไซต์ Farmer Shop ให้คุณพรพงษ์น า “เรื่องราวการพัฒนาตัวแบบ

ธุรกิจ Farmer Shop”  มาใส่ไว้แทน และให้เพิ่มข้อความย่อหน้าแรกจาก “ความเป็นมาของตัวแบบ

ธุรกิจ Farmer Shop” มาใส่ไว้ก่อน “กระบวนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ใน 5 ปีที่ผ่านมา 

(2553 - 2557)”  

3. ในหน้าแรกของ Farmer Shop ตรงภาพหลังคาสีแดง ให้เพ่ิมโลโก้ Farmer Shop เพิ่มค า

วา่ “วสิัยทัศน์” ขนาดเล็กสีขาวไวด้้านซ้าย  เพิ่มค าวา่ “สโลแกน” ขนาดเล็กสีขาวไวด้้านขวา 

4. กล่องรูปภาพก่อนกระดานในหน้าแรกของเว็บไซต์ Farmer Shop ให้คุณพรพงษ์น ารูป

ร้านต้นแบบมาใส่ตามล าดับ ดังนี ้สวนสามพราน ร้านต้นแบบแรก ร้านของหมอก้อง และร้านของนิสิต 

5. ให้น ารูปคุณบุญซ่ือขนาดใหญ่พอมองเห็นได้ชัดใส่ไว้ในกระดานด้านซ้ายตรงมุมขวาล่าง 

6. ต่อไป ในกระบวนพัฒนาฯ ทั้ง 5 จะปรับปรุงรูปให้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น 

 

เลกิประชุมเวลา 9.30 น. 

  

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันอังคารท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลไดเ้รียบร้อย ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี ้

1. โครงสร้างการท างาน เป็นดังนี้ 

ผ.อ. 

 

รอง ผ.อ. 

 
 

พรพงษ ์Web Master 

 
2. เพิ่มตัวอักษร และลดขนาดธงในหน้า Intro 

3. ย้ายเมนูหลัก Farmer Shop ไปด้านซ้าย และในหน้าเว็บไซต์ Farmer Shop เปลี่ยนสีค าว่า วิสัยทัศน์ 

และ สโลแกน เป็นสีน้ าเงิน 

4. ในวิสัยทัศน์ เอาค าว่า “ปลีก” ออก และใน สโลแกน เปลี่ยนค าว่า “แต่” เป็น “แค่” 

5. ในเมนู ผู้อ านวยการสถาบันฯ เพิ่มค าว่า “ปรับปรุงล่าสุดเม่ือ 28 เมษายน 2558” และให้คุณสาย

สุดาท า CV ของผู้อ านวยการเป็นภาษาอังกฤษ 

6. ให้คุณภูมิ จัดท าเนื้อหา เรื่อง รางวัลเชดิชูเกียรติ และแนะน าหนังสือคู่มือ 

7. เพิ่มรายละเอียด โครงการวิจัยฯ ปี 2558 -2559 

8. เพิ่มโครงการ Team Building Forum ในเมนูองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

เลิกประชุมเวลา 9.30 น.  

ภูมิ 

เน้ือหา 
สุพจน ์

ภาพ ผลงาน 

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบนัฯ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลไดเ้รียบร้อย ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. โครงสร้างการท างาน เป็นดังนี้ 

ผ.อ. 

 

รอง ผ.อ. 

 

 

 
 

พรพงษ ์

Web Master 

 

2. ในหน้า Intro ให้แก้เอาค าวา่ของทุกปีออกจากรูปวันพชืมงคล 

3. ในหน้าแรกของเว็บไซต์ส่วน Farmer Shop ภายใต้รูปพัฒนาการของร้านต้นแบบ ให้ใส่ปี 

พ.ศ. ลงไปด้วย 

ภูมิ 

เน้ือหา 
สุพจน ์

ภาพและขอ้มูล ผลงาน 

นโยบาย ติดตามและสนบัสนุน 

น าเน้ือหา/รูปข้ึนเวบ็ไซต ์

ปรับโครงสร้างตามนโยบาย/มติที่ประชุม 

http://www.cai.ku.ac.th/
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4. ในกล่องกระบวนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ให้ปรับการเลือกรูปใหม่ โดย

เน้นให้อิริยาบถไม่ซ้ ากัน ดีมีชีวิตชีวา แสดงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (ที่มากกว่าการประชุมอย่าง

เดียว) ตรงตามหัวขอ้ 

5. ในเมนูรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้เน้นหัวขอ้แทนวันที่ 

6. ให้เสนอเรื่องการดาวน์โหลดหนังสือแทนการสั่งซ้ือในการประชุมสถาบันครั้งต่อไป 

พร้อมปรับปรุงเมนู แนะน าหนังสือ-คูมื่อ ให้แสดงผลจากหนังสือเล่มล่าสุดไปหาหนังสือเล่มเก่า 

7. ในเมนูองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม Team building ให้เพ่ิมรูปข้อสรุปการสัมมนา 

8. ปรับปรุงขา่วบริการวชิาการทุกปีให้ครบ 

9. ปรับปรุงเมนูการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ โดยน าข้อมูลจากหนังสือ 14 ปีฯ มาใช้ 

10.  ท าบรรยายวารสารฅนสหกรณ์เพื่อแนะน าผู้อ่าน 

 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลไดเ้รียบร้อย ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ 

1.1. น าขา่ววันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขึ้นสู่เว็บไซต์ 

1.2. วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 น ารูปที่อาจารย์และบุคลากรสถาบันขึ้นเพิ่ม 

1.3. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 น ารูปตอนชาวนาขึ้นรับรางวัลขึ้นเว็บไซต์ 

1.4. จัดองคป์ระกอบการน าเสนอแต่ข่าวจากบนลงล่างดังนี้ รูปรางวัล เนื้อหา รูปอื่น

ประกอบ 

2. แนะน าหนังสือ 

3. น า e-book บางเล่มขึ้นเว็บไซต์ 

4. เรียบเรียงขอ้มูลในเมนูการน างานวจิัยไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือ 14 ปี

ฯ 

5. เมนูองคก์รการเรียนรู้ ให้เพ่ิมรูปใน team building ดังนี ้ 

 

วาระ CAI 2558-2559 

ขอ้คน้พบจาก Team Building Forum : 

“การสื่อสารไม่ใช่ข้อจ ากดั 

แต่เป็นเรื่องการวางต าแหน่งแตล่ะคนตามงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย” 

 

จึงมีข้อสรุปร่วมกนัเป็นวาระแห่ง CAI วา่ : 

http://www.cai.ku.ac.th/
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1. บุคลากรต้องวางต าแหน่งของตนเองให้ถูก รู้ว่าอยู่ตรงไหนในการ

ด าเนินการของสถาบันฯ ตระหนักความรับผิดชอบที่มี รู้สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏบิัติ 

2. บุคลากรต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุม หากเกิดปัญหาระหว่างการ

ปฏิบัติงานให้รายงานรองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการทราบทันที เพื่อร่วมแก้ไข 

3. น าเครื่องมือมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิทินรายงานประจ าปี ราย

เดือน ปฏิทนิปฏิบัติงานรายบุคคล หรือ Mind Map 

 

เลกิประชุมเวลา 9.30 น. 
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รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลไดเ้รียบร้อย ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ 

1.1. แต่ละรายการรางวัลให้จดัรียงใหม่ โดยให้รูปรางวัลขึ้นก่อน จากนั้นเป็นเนือ้หา 

ต่อมาเป็นรูปประกอบเรียงกันแนวนอนสามรูป สุดท้ายเป็นบทความหรือเนือ้หาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1.2. ในกรณีของ “ขา้วคุณธรรม” ให้น าเส้นตารางออก 

2. เพิ่มหนังสือ Farmer’s Market เขา้ไปในแนะน าหนังสือ-คูมื่อ 

3. เพิ่มหลักการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าในเว็บบล็อกปุจฉา-วสิัชนา 

4. ในเว็บไซต์ Farmer Shop ให้แก้ไขขนาดตัวอักษรใน ขั้นตอนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ 

Farmer Shop ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

5. จากขอ้ 4 แก้ไขรูปในหัวขอ้ต่าง ๆ ตามที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 

6. เมนูองค์กรการเรียนรู้ ให้เพิ่มรูปใน team building ให้จัดหัวข้อของวาระ CAI 2558-

2559 ให้เสมอกันด้านซ้าย 

 

 

เลกิประชุมเวลา 9.30 น. 

  

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลไดเ้รียบร้อย ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายปรับการใช้ภาษาภาพในสไลด์หน้าแรกให้สอดคล้องกัน 

2. ในสไลด์ ให้ท าภาพเดียวจากหลาย ๆ ภาพ พร้อมขอ้ความ เพื่อให้สามารถปรับสี ขนาด 

ให้สวยงาม ชัดเจนได้ 

3. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ 

3.1. แก้การจัดขอ้ความ ให้อยูด่้านซ้ายแทนการจัดตรงกลาง 

3.2. ในรูปถ้วยของวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ให้ตัดขอบขาวด้านล่างออก 

3.3. ลดขนาดรูปโล่รางวัลลง ให้ได้สัดส่วนกับขนาดของหัวขอ้รางวัล (ปรับให้ใหญข่ึ้น) 

3.4. น าเอกสารที่แสกนไวส้ าหรับโล่รางวลัผลงานวจิัย สกว. (ทั้ง ประจ าปี 56 และ 57) 

3.5. เปลี่ยนเนือ้หาให้เป็น highlight จากไฟล์แสกน 

3.6. เพิ่มหัวขอ้ “สาระส าคัญเพ่ิมเติม” ไว้ท้ายสุดของรายการเชิดชูเกียรติแต่ละอัน 

แล้วแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ เรียงจากซ้ายไปขวา ได้แก่ ข่าว บทความ รายงานวจิัย 

3.7. ให้คุณภูมิหาขา่วสนับสนุนงานตามขอ้ 3.6 

4. เพิ่มช่ือหนังสือในเมนู แนะน าหนังสือ-คูมื่อ ให้ครบ 

5. ให้คุณพรพงษ์ด าเนินการเพิ่มข่าวย้อนหลังตามแผนที่ท าร่วมกับคุณสุพจน์โดยไม่

กระทบงานปัจจุบัน 

6. ให้คุณสุพจน์เลือกภาพกิจกรรมตามแผนขา้งต้น ไรท์ลงแผ่นซีดี แล้วส่งให้ผอ.พจิารณา 

 

เลกิประชุมเวลา 9.30 น. 

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลไดเ้รียบร้อย ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. ในเมนู Farmer Shop ให้คุณพรพงษ์รายงานว่ากรอบการพัฒนา 5 ขั้นตอนแก้ไขรูป

เรียบร้อยแล้ว และให้คุณภูมิร่างเนือ้หาส าหรับเมนู ระยะขยายผล 

2. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ 

2.1. ปรับรูปคุณอรุษให้เล็กลง เหมาะสมกับรูปข้าง ๆ  

2.2. ปรับช่ือรางวัลให้มีลักษณะการจัดบรรทัดและขนาดดังนี ้ 

หลักสูตร ชาวนามืออาชีพได้รับมอบรางวัลโลป่ระกาศเกยีรติคุณ

ผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ ระดบัสูง รางวัลระดับ SILVER  

ประเภท รางวัลแนวปฏบิัติท่ีดี/นวัตกรรมด้านตา่งๆ 

2.3. ปรับช่ือรางวัลดังนี้ “โครงการวิจัย ข้าวคุณธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

สาขาบริการธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ในปี 2550” 

3. เพิ่มปกวารสารฯ เล่ม 28 

4. ในเมนู แนะน าหนังสือ-คูมื่อ 

4.1. เพิ่มหนังสือขบวนการสหกรณ์ 

4.2. เพิ่มช่ือบทความให้หนังสือ 27 แนวคิดฯ 

4.3. เพิ่มสัญลักษณ์ new ให้หนังสือ 2 เล่มล่าสุด 

4.4. น าหนังสือ 3 เล่มแถวล่างในเมนูหน้าแรกออก น าเล่มที่พิมพใ์หม่ ๆ มาใส่แทน 

5. เพิ่มช่ือหนังสือในเมนู แนะน าหนังสือ-คูมื่อ ให้ครบ 

http://www.cai.ku.ac.th/
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6. ให้คุณพรพงษ์ด าเนินการเพิ่มข่าวย้อนหลังตามแผนที่ท าร่วมกับคุณสุพจน์โดยไม่

กระทบงานปัจจุบันภายในหนึ่งอาทิตย์ 

7. ให้คุณสุพจน์เลือกภาพกิจกรรมตามแผนขา้งต้น ไรท์ลงแผ่นซีดี แล้วส่งให้ผู้อ านวยการ

พจิารณาภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

เลกิประชุมเวลา 11.00 น.  
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รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.030 น. 

เพือ่ให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลไดเ้รียบร้อย ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. ในเมนู รางวัลเชิดชูเกียรติ ปรับรูปชุดสามรูปให้ใหญข่ึ้นเล็กน้อย พอให้เห็นรายละเอียด

วา่ใครเป็นใคร  

2. เมนูขา่วยอ้นหลังให้ท าเป็นหน้าแยกตามปี จะได้ไม่มีเมนูแบบ drop-down 

3. เพิ่มบทความทั้งหมดของ Farmer Shop ขึ้นเว็บไซต์ Farmer Shop 

4. เพิ่มภาพกิจกรรมโดยเริ่มจากปี 2558 ยอ้นหลังไป โดยทยอยด าเนินการ 

5. เพิ่มขา่วภาษาอังกฤษ โดยเลือกเฉพาะขา่วที่ส าคัญ ๆ  

6. ที่ประชุมก าหนดให้มีการปรึกษาการปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ใหม่ในการ

ประชุมครั้งต่อไป  

 

เลกิประชุมเวลา 10.00 น. 

  

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม     เจ้าหน้าที่วิจัย 

3. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

4. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.030 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เปน็

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. เมนูข่าวย้อนหลังให้ท า drop-down เพิ่ม 1 เมนู เพื่อรวมข่าวย้อนหลังของปีก่อน ๆ 

ทั้งหมดแยกเป็นไอคอน ๆ  

2. ในเมนูยอ่ยรายงานวจิัย (เมนูคลังความรู้) ปรับเพิ่มความยาวของหน้าเพจ 

3. เพิ่มภาพกิจกรรมโดยเริ่มจากปี 2558 ยอ้นหลังไป โดยทยอยด าเนินการ 

4. เพิ่มข่าวภาษาอังกฤษ ที่ ผู้อ านวยการไป สปป.ลาว และ จันทบุรี จากนั้น ส่งให้

ผู้อ านวยการพจิารณา 

5. ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ PDF รายงานวจิัยในคลังความรู้ทั้งหมด ตั้งแต่ชุด the 

DC&F ระยะที่ 6 ยอ้นหลังกลับไป 

6. ท าขา่วการอบรม smart officers ขา่วขายผัก และ ขา่วการดูงานที่จังหวัดจันทบุรี 

 

เลกิประชุมเวลา 10.00 น. 

  

http://www.cai.ku.ac.th/


 

1-19 

 

รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

4. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่วิจัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เปน็

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายให้คุณภูมิรับผิดชอบเพิ่มขา่วภาษาอังกฤษทุกอาทิตย์ กรณีอาทิตย์ไหน

ไม่มี ให้ปรึกษาผู้อ านวยการ 

2. คุณพรพงษ์ก าหนดปรับปรุงขา่วยอ้นหลังปี 2557 และ ภาพกิจกรรมยอ้นหลัง ปี 2549 

ภายในหนึ่งอาทิตย์ 

3. ส่งวีดีโอสัมภาษณ์ รศ.ดร.ปัทมาวดี รศ.จุฑาทิพย์ และทายาทเกษตรกร เม่ือวันที่ 4 

กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ให้ผู้อ านวยการ 

4. ให้คุณภูมิปรับขา่วภาษาอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วน าขึ้นเว็บไซต์ 

 

เลกิประชุมเวลา 14.10 น. 

  

http://www.cai.ku.ac.th/


 

1-20 

 

รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

3. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

4. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เปน็

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้คุณภูมิท าข่าวภาษาอังกฤษส าหรับกิจกรรมเม่ือวันที่ 14 ที่ผ่านมา และวันที่ 28 ที่

ก าลังจะมาถึง 

2. คุณพรพงษ์ปรับเว็บไซต์เพ่ือให้สามารถผลบนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น IPAD ได้ 

3. ให้เตรียมจัดท าร่างรายวจิัยในส่วนเว็บไซต์ 

 

เลกิประชุมเวลา 9.45 น. 

 

  

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 3 สงิหาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เปน็

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. แก้ไขเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลในอุปกรณ์ เช่น IPAD ได้ โดยการตั้งค่าลิงก์บทความ

ให้เปดิในหน้าใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ 

2. นับจ านวนบทความ รายงานวิจัย วีดีทัศน์ ศูนย์เรียนรูมีชีวิต และจ านวนสมาชิก

เครือขา่ยในเว็บไซต์ รวมถึงสมาชิกเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 

 

เลกิประชุมเวลา 9.45 น. 

 

  

http://www.cai.ku.ac.th/


 

1-22 

 

รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 24 สงิหาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เปน็

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. น าลิงก์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติข้ึนเว็บไซต์แทนลิงก์เดิม 

2. คุณพรพงษ์เปลี่ยนฟอนต์ในธีมใหม่ เพื่อสามารถแสดงผลได้เหมือนกัน 

3. ก าหนดนโยบายการท าภาพ gallery คัดเลือกรูปตามล าดับเหตุการณ์ให้ครอบคลุม

เนือ้หากิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี ้การใส่ลายน้ าในภาพขอให้ค านึงถึงการไม่ให้สาระส าคัญของภาพถูกบดบัง

ด้วยลายน้ า 

4. แก้ไขหน้าต่างความรู้ ก าหนดให้คุณภูมิน าเนื้อหาขึ้นทุกวัน โดยเปลี่ยนช่ือหน้าต่าง

โครงการเด็กไทยแก้มใสเป็น “การเรียนรู้ของฅนสหกรณ์” และให้คุณภูมิรับเนือ้หาจากผู้อ านวยการมา

เขยีนเป็นสกู๊ปไม่เกินหนึ่งหน้าเพื่อน าขึ้นเว็บไซต์ 

 

เลกิประชุมเวลา 9.45 น. 

  

http://www.cai.ku.ac.th/


 

1-23 

 

รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ ์

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เปน็

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้คุณภูมิน ารูปบู๊ท Farmer Shop เม่ือ 11 กันยายน 2558 ไปจัดท าไฮไลท์ใน website 

ส่วน Farmer Shop โดยท าไวห้น้าแรก  

2. ให้คุณพรพงษ์ด าเนินการแก้ไขธีมเรื่องเมนูยอ่ยให้ยุบ-ขยายได้โดยสมบูรณ์ต่อไป 

3. ให้คุณพรพงษ์เพ่ิม “เข้าสู่เว็บไซต์ / Enter Website” ในหน้า Intro 

4. เพิ่มวดีีโอชวนคิดชวนคุยตอนใหม่ (ตอนที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเข้าร่วม

ประชุม ณ เยอรมันนี) 

5. เพิ่มบทความประจ าสัปดาห์ 

6. คุณภูมิส่งร่างบทความที่จะน าขึ้นหน้าต่างความรู้ให้ผู้อ านวยการพิจารณา 

7. เพิ่ม e-magazine เล่ม 28 

 

เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 

  

http://www.cai.ku.ac.th/


 

1-24 

 

รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ ์

3. คุณสุพจน ์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

เพื่อให้เว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.cai.ku.ac.th แสดงผลได้เรียบร้อย ถูกต้อง เปน็

ปัจจุบัน และมีความเหมาะสม ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

1. ในเมนูภาพกิจกรรม ปรับล าดับภาพกิจกรรมงานประกาศเกียรติคุณฯ ให้ช่วงการ

ประกาศเกียรติคุณขึน้ก่อน และสลับข่าวภาษาอังกฤษระหว่าง ขา่วการประกาศเกียรติคุณ กับข่าวการ

การประชุมกลุ่มยอ่ย 

2. ที่ข่าวภาษาอังกฤษ (ประกาศเกียรติคุณ) เพิ่มค าว่า see more แล้วเช่ือมไปยังภาพ

กิจกรรมวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 

3. สไลด์ข่าวที่ผู้อ านวยการเดินทางไปร่วมประชุม ณ ประเทศเยอรมันนี ท าข่าวใหม่ให้

กระชับ ใช้พืน้ที่ประมาณ 2 บรรทัด 

4. ตรงแบนเนอร์ 

4.1. ขยับผีเสื้อสีขาวทางซ้าย 

4.2. เปลี่ยนสีช่ือภาษาอังกฤษของสถาบันฯ เป็นสีเขียวน้ าทะเล 

4.3. เลือกสีใหมใ่ห้ปณิธาน แทนสีขาว 

5. ปรับจ านวนหน้าแสดงบทความของสถาบันเป็น 2 หน้า  

6. เพิ่มรายงานความก้าวหน้าการวจิัยของชุดโครงการ DC&F 8 

7. เพิ่มขา่วที่ ผ.อ. ไปร่วมประชุมกับ สสท. 

8. ให้คุณภูมิรวมบทความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศูนยเ์รียนรู้ต่าง ๆ จัดส่งให้ ผ.อ.  

9. เตรียมจัดท าการประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

 

เลกิประชุมเวลา 11.00 น.  

http://www.cai.ku.ac.th/


 

1-25 

 

รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันพุธท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี ้

1. เพิ่มรายงานความก้าวหน้า โครงการผักอินทรีย์ ปีที่ 2 ในการวจิัยประจ า ปี 2558 

2. เปลี่ยนรูป ผศ.กัมปนาท  เพ็ญสุภา ให้เป็นรูปที่เป็นทางการ  

3. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ 

3.1. เมนู our team เพิ่มรูปของผู้อ านวยการ และคุณซัลวาณี เปลี่ยนรปูคุณสุพจน์

ให้ชัดเจนขึน้ พร้อมทั้งก าหนดให้รูปทีมงานเปน็รูปสวมสทู 

3.2. เมนู about CAI เปลี่ยนรูปเป็นรปูตกึที่ใช้ในรายงานกจิการ  

3.3. เมนู Research Program ให้คุณสายสดุาเตรยีมรูปที่เกี่ยวข้องให้คุณพรพงษ ์

กรณีเป็นกิจกรรมในพื้นทีจ่ังหวดั ระบุวา่ project in province... 

3.4. เมนู Article จัดกลุ่มเป็น articles และ executive summary พร้อมขอ้มูล 

3.5. ในเมนู service แบ่งเมนูยอ่ยเปน็ policy support, academic support, CAI 

network, community development โดยมีรปูประกอบเมนูละประมาณ 3 รูป และปรับตัวอักษรที่เป็น

ส่วนเนน้ให้มีความแตกต่าง 

3.6. เมนู awards ให้น ารูปรางวัลจากเมนสู่วนภาษาไทยมาใช้ 

3.7. เมนู research&publication ให้ท าลิงก์ไปยังเมนู article 

3.8. แก้ลิงก์พร้อมรูป ICA ให้เป็นปัจจุบัน น าพื้นหลังสีชมพูในหน้าแรกออก และน า

วลี Vision is to develop social innovation to promote co-operative values and sustainable 

development. ไปใส่เป็นตัวว่ิงในหน้าแรก 

4. ปรับแบบสอบถามเว็บไซต์ตามมติที่ประชุม 

 

เลกิประชุมเวลา 15.00 น.  
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รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 

ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี ้

1. บรรยายเกี่ยวกับคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ว่า ได้มาอย่างไรตามกฎระเบียบใด 

ประกอบไปด้วยใครบ้าง 

2. ในหน้าคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เปลี่ยนต าแหน่งประจ าของกรรมการ

ด าเนินการมาใส่ 

3. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ 

3.1. เป็นเมนู Article เป็น Academic Papers 

3.2. ในเมนู service ส่วนของ policy support เพิ่มปกรายงานเสนอสปช., academic 

support, CAI network, community development และยอ่ขนาดรูปให้ไฟล์เล็กลง 

3.3. เมนู awards ยอ่ขนาดรูปรางวัล และน ารูปยอ่ยมาใช้ 

3.4. เพิม่ link coopearative research center, ICA โดยท ารูปประกอบขึน้เอง 

3.5. ตรงตัวว่ิงในหน้าแรก Vision ใช้สีน้ าเงิน Core Concept ใช้สีชมพ ู

4. ให้คุณพรพงษ์ศึกษาแนวทางการนับจ านวนผู้เข้าชมในแต่ละหน้า 

5. ปรับปรุงการเช่ือมโยงเครือขา่ย โดยเพิ่มรายละเอียดของเครือขา่ยต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน  

6. เปลี่ยนช่ือเป็น “เครือขา่ยก านัน-ผู้ใหญบ่้านจังหวัดจันทบุรี” 

7. หารูปใหม่ส าหรับเครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ์ 

8. ให้คุณภูมิเรียงรายช่ือชุมชนที่น างานวจิัยไปใช้ ส่งภายในวันพฤหัสบดี ในขอบเขตของ 

DC&F 7-8 และ ข้าวคุณธรรม ยางพารา ข้าวเกิดบุญ ผลไม้ บ้านคลองใหญ่ มันส าปะหลัง โดย

พจิารณาในระดับอ าเภอ หรืเล็กกวา่ 
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9. ให้คุณภูมิตรวจสอบการเช่ือมโยง link จาก cooperative college, Malaysia ว่ามาที่

สถาบันฯ หรือไม่ 

10. ท าประชาสัมพันธ์ “ขอเชิญร่วมให้ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงการ

ให้บริการ” 

11. ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ให้ทุกคนน าเสนอไอเดียการปรับปรุงเว็บไซต์ 

 

เลกิประชุมเวลา 14.45 น. 
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รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.45 น. 

ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี ้

1. เมนู คณะกรรมการประจ าสถาบัน ให้ตัดวลี “ซ่ึงอธกิารบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน า

ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นกรรมการ” ออก นอกจากนี ้ให้คุณสุพจน์เพิ่มเติมต าแหน่งต่าง ๆ ที่

ถูกต้องของกรรมการแต่ละท่าน โดยน าข้อมูลส่วนหนึ่งของคุณภูมิไปใช้ แล้วต่อส่งต่อให้คุณพรพงษ์

ด าเนินการ 

2. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ ในเมนู academic support น าภาพลูกโป่ง SHOs 

system มาใส่ 

3. ให้คุณพรพงษ์ศึกษาแนวทางการนับจ านวนผู้เข้าชมในแต่ละหน้าต่อไป 

4. เมนู เช่ือมโยงเครอืข่าย  

4.1. ให้คุณภูมิค้นหาเครือขา่ยของสถาบันฯ จากรายงานประจ าปีทุกฉบับ และท า

บัญชีเสนอที่ประชุม 

4.2. เปลี่ยนช่ือเครือข่ายจันทบุรีที่อยู่ใต้รูปเป็น “เครือข่ายก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน

จังหวัดจันทบุรี” 

4.3. ให้คุณพรพงษ์ตรวจสอบรูปรูปใหม่ส าหรับเครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ์ 

5. ให้คุณภูมิตรวจสอบการเช่ือมโยง link จาก cooperative college, Malaysia ว่ามาที่

สถาบันฯ หรือไม่ 

6. ในการประชุมครั้งต่อ ๆ  ไป ให้ทุกคนน าเสนอไอเดียการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยคุณพร

พงษ์เป็นผู้พิจารณาในเทคนิคประกอบวา่มีความเป็นไปได้ในการจัดท าหรือไม่ อยา่งไร 

 

เลกิประชุมเวลา 11.00 น.  
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานเวบ็ไซต ์

วันพุธท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

4. คุณพรพงษ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

5. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 11.00 น. 

ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี ้

1. ปรับโครงสร้างของคณะท างานเว็บไซต์ ดังภาพ 
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2. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ ในเมนู academic support น าภาพลูกโป่ง SHOs  
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3. ในการประชุมครั้งต่อ ๆ  ไป ให้ทุกคนน าเสนอไอเดียการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยคุณพร

พงษ์เป็น    ผู้พิจารณาในเทคนิคประกอบวา่มีความเป็นไปได้ในการจัดท าหรือไม่ อยา่งไร 

 

เลกิประชุมเวลา 12.00 น.  
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รายงานสรุปการประชุม 

คณะท างานเวบ็ไซต ์

วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

ผู้มาประชุม 

1. คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

3. คุณพรพงษ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

4. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.15 น. 

ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี ้

1. เมนูคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพิ่มต าแหน่งคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และ

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. หน้าเว็บไซต์ส่วนภาษาอังกฤษ ในเมนู academic support เพิ่มระยะห่างแต่ละรูป 

3. ให้คุณภูมิปรับปรุงขา่วภาษาอังกฤษให้เป็นปัจจุบัน 

4. คุณพรพงษ์แจ้งว่า ได้ท าการทดลองการนับจ านวนผู้เข้าชมแต่ละหน้าแล้ว แต่ผลที่

ได้มีความคลาดเคลื่อนไปมากจึงขอไปศึกษาแนวทางเพิ่มเติม และจะกลับมารายงานต่อไป 

5. เมนู การเช่ือมโยงเครอืข่าย 

5.1. ให้คุณภูมิน ารายช่ือเครือขา่ยที่ถูกต้องให้คุณพรพงษ์แก้ไข 

5.2. เปลี่ยนรูปเครือขา่ยสภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม 

5.3. ส าหรับเครือขา่ยที่ไม่มีท าเนียบ ให้น าภาพกิจกรรมซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพลังของ

เครือขา่ยมาใส่ไว้ภายในการแสดงผล 1 หน้า 

6. การน าเสนอแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ประจ าสัปดาห์ 

6.1. คุณพรพงษ์เสนอท าลิงก์เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ไปยัง Facebook แต่คุณสายสุดา

เห็นวา่ อยากให้ทมีงานสถาบันฯ เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและเลือกขอ้มูลเผยแพร่เอง จึงตกลงให้ท าลิงก์

ติดตามเครือขา่ยสังคมออนไลน์ (facebook fanpage) ทั้งสี่ของสถาบันฯ แทน 

6.2. คุณสุพจน์เสนอปรับปรุงเนื้อหา “รูปเรื่องราวการขยายผล” ในเว็บไซต์ 

Farmer Shop และจะรายงานความคบืหน้าต่อไป 

6.3. คุณภูมิเสนอเปลี่ยนช่ือ fanpage เครือข่ายนักวิจัย สว.สก. เป็น “เครือข่าย

นักวจิัยสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์” คุณพรพงษ์แนะน าให้เพ่ิมช่ือเขา้ไปแทน  

เลกิประชุมเวลา 9.45 น.  
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รายงานสรุปการประชุม  

คณะท างานเวบ็ไซต ์

วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

ผู้มาประชุม 

1. คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 

3. คุณพรพงษ์ แสงนาค       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 

4. คุณภูมิ  จันทชุม      เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.15 น. 

ที่ประชุมได้สรุปเรื่องเพื่อด าเนินการ ดังนี ้

1. สไลด์ข่าว น ารูปวันที่ 4 ธ.ค. 58 ซ้ายบนและขวาล่างออก ใช้รูปที่มีผู้ฟังผู้พูดแทน 

2. เมนูข่าวภาษาอังกฤษ ให้ด าเนินการในขา่วข้ึนในแต่ละสัปดาห์หากเป็นไปได้ พร้อม

ทั้งน าขา่วเม่ือวันที่ 30 พ.ย. 58 (ประชุม ณ รัฐสภา) ขึ้นด้วย 

3. คุณพรพงษ์แจ้งว่า สามารถท าการนับจ านวนผู้เข้าชมแต่ละหน้าได้แล้ว 

4. หน้า Intro วันนี้เพิ่มรูปวันสังคมสุขใจคู่กับหลักสูตรผู้ตรวจสอบฯ รุ่นที่ 17 แล้ว

วันรุ่งขึ้นจึงเพิ่มรูปวันรัฐธรรมนูญแทนเป็นเวลา 2 วัน แล้วเปลี่ยนกลับ 

5. การน าเสนอแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ประจ าสัปดาห์ 

5.1. คุณพรพงษ์โดยค าแนะน าของคุณสายสุดา เสนอติดตามงานระยะที่ได้แจ้งก่อน

แล้ว อยา่งไรก็ตาม ในเบื้องต้นขอปรับปรุงรายการในหน้าต่างความรู้ตามที่คุณภูมิส่งมาก่อน 

5.2. คุณภูมิเสนอตรวจสอบความถูกต้องของคลังอีกครั้ง จากจะปรับปรุงเมนู

ด้านซ้าย “”ธุรกิจฐานสังคม” ปรับปรุงหน้าเว็บ Farmer Shop ให้เป็นปัจจุบัน 

5.3. การเสนอการปรับปรุงเว็บไซต์ คุณสายสุดาเสนอ 

5.3.1. ให้คุณภูมิส่งบทความที่จะน าขึ้นหน้าต่างการเรียนรู้ของฅนสหกรณ์ให้

ผู้อ านวยการพจิารณาใหม่  

5.3.2. ให้คุณภูมิปรับปรุงงานบริการวชิาการปี 2558 

5.3.3. ให้คุณภูมิปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้มีชีวิตทั้ง 6 ศูนย์ จากงานความก้าวหน้า 

DC&F 8 โดยคุณสุพจน์สนับสนุนรูปภาพ 

5.3.4. ให้คุณสุพจน์เพ่ิมรูปการศึกษาดูงานที่วังน้ าเขียวพร้อมบรรยายในเมนู

องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

เลกิประชุมเวลา 9.45 น.  
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รายงานการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ ท่ี  9 พฤษภาคม 2559  

ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ.จฑุาทิพย ์ ภัทราวาท  ผู้อ านวยการสภาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. น.ส.สายสดุา ศรีอุไร  รองผู้อ านวยการสภาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. นายพรพงษ ์ แสงนาค  เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

4. น.ส.ซัลวาณ ี สาเมาะ  เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30น. 

การประชุมในครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่ออัพเดตเว็บไซต ์http://www.cai.ku.ac.th ให้เป็น

ปัจจุบันและดงึดดูน่าสนใจ ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์มอบหมายใหน้ายพรพงษ ์แสงนาค 

ปรับแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ปรับแก้ไขเนือ้หาในขา่วประชาสัมพันธ ์และรายละเอียดเนือ้ขา่วมีค าผิด และหัวขอ้ขา่ว

กับภาพกิจกรรมบางหัวขอ้ไม่สอดคล้องกนั  

2. ยา้ยโลโก ้ICA ในเว็บไซต์ภาษาไทยไปเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ และเพิ่มโลโก้ ICAAP หน้า

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 

3.เปลี่ยนรูปหน้าต่างความรู้ข้าวและชาวนา เกษตรอินทรีย ธุรกิจฐานสงัคม และเรื่องราว

จากเครือขา่ย โดยใช้รูปเครือขา่ยการด าเนินงานของสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

 

ปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายงานการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ ท่ี  1 สงิหาคม 2559  

ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ.จฑุาทิพย ์ ภัทราวาท  ผู้อ านวยการสภาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. น.ส.สายสดุา ศรีอุไร  รองผู้อ านวยการสภาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. นายพรพงษ ์ แสงนาค  เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

4. น.ส.ซัลวาณ ี สาเมาะ  เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00น. 

การประชุมในครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลขา่วสารด้าน

สารสนเทศเข้าสู่ประชาคมอยา่งทั่วถึงมากทีสุ่ดทัง้ในด้านการท างานของเว็บไซต์  

http://www.cai.ku.ac.th สื่อสังคมออนไลน ์และการรณรงคส์มาชิกวารสารฅนสหกรณ์  

นายพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการจดัท า

เว็บไซต์ในรอบเดือนที่ผ่านมามีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จ านวน 1,912 คน และอันดับเว็บไซต์อยูท่ี่ 5,685 

(ที่มา stat.in.th) สื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วย 4 เครือขา่ย ดังนี ้เครือขา่ยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ออมทรัพย์ เครือขา่ยนกัวจิัย เครือขา่ย Farmer shop และเครือขา่ยวารสารฅนสหกรณ ์มีจ านวน

สมาชิกเครือขา่ยจ านวน 1,990 , 982 , 3,755 และ 2,075 ตามล าดับ 

น.ส.ซัลวาณี สาเมาะ ในฐานะผู้ดูแลฐานขอ้มูลสมาชิก ได้รายงานความก้าวหน้าในการ

รณรงคส์มาชิกวารสารฅนสหกรณ ์ณ ปัจจุบนั มีสมาชิกทั้งสิน้ 463 คน โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจ านวน 20 

คน ส่วนใหญ่เปน็สมาชิกรายเดิมต่ออายุการเป็นสมาชิก 

จากการายงานความคบืหน้าในการด าเนินการดังกล่าว รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท 

ผู้อ านวยการสภาบันวชิาการด้านสหกรณ ์ได้มอบหมายให้นายพรพงษ์ แสงนาค ติดตามความ

เคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ทีส่มาชิกมีความสนใจเพือ่เช่ือมโยงขอ้มูลจากเว็บไซต ์และน.ส.ซัลวาณ ี

สาเมาะ ดูแลระบบฐานสมาชิกให้เปน็ปัจจุบัน 

 

ปิดประชุมเวลา 10.30น. 

 

 

 

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายงานการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันจันทร์ ท่ี 3 ตุลาคม 2559 

ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ.จฑุาทิพย ์ ภัทราวาท  ผู้อ านวยการสภาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไรรอง  อ านวยการสภาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณพรพงษ ์ แสงนาค  เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

4. คุณภาวนิ ี พวงงาม  เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30น. 

ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ประชุมกับคณะท างานศูนยส์ารสนเทศด้าน

สหกรณ์โดยมีจดุประสงคเ์พื่อประเมินสถานการณ์ของเว็บไซด์เพ่ือคณะท างานจะได้น าไปปรับปรงุแก้ไข

ดังนี ้

-ไฟล์บทความในคลังความรู,้หน้าต่างความรู้มีขนาดใหญ่ดาวโหลดช้าต้อง reduce ลด

ขนาดไฟลP์DFเพื่อประหยดัเวลาในการดาวโหลด 

-เรียงภาพงานประกาศเกียรติคุณ2559หน้าเว็บไซด์ 

-ลงรายการชวนคดิชวนคุยใน Facebook 

-หน้าต่างความรู้เปลี่ยนสีหน้าต่างให้เป็นสแีดง 

-เพิ่มบทความ ICA BLUEPRINT ลงเว็บไซด ์

ปิดประชุมเวลา 11.30น. 
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รายงานการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันพฤหัสบดี ท่ี 1 ธันวาคม 2559 

ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จฑุาทิพย ์ ภัทราวาท    ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสายสดุา ศรีอุไร        ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. คุณพรพงษ ์ แสงนาค     เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

4. คุณภาวนิ ี พวงงาม      นักวจิัยประจ าโครงการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 15.30น. 

ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ประชุมกับคณะท าเว็บไซด์โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อประเมินสถานการณ์ของเว็บไซด์เพ่ือคณะท างานจะได้น าไปปรับปรงุแก้ไข 

คุณพรพงษ์   -ปรับเปลี่ยนหมวดหน้าต่างความรู้ให้เปน็ดังนี ้ยุทธศาสตร์,นวตัรกรรม,การเงนิ,การ

เรียนรูแ้ละขอ้มูลขา่วสาร,ข้าวและชาวนา,เกษตรอินทรีย์,ธุรกิจฐานสงัคมและชุมชน,เรื่องราวจาก

เครือขา่ย และเปลี่ยนรูป icon ทั้ง 8 หมวด 

-แก้ไข link หน่วยงานของ ICA .ใหถู้กต้อง 

-ยา้ย link 2012 International Year of Cooperatives ไปไวใ้นหน้าภาษาอังกฤษ และเอา 

link  Sustainable Development Goals พร้อมทั้งบทความภาษาไทยเข้าไปแทนที ่

-สร้าง band สคส. 2560 โครงการซ้ือขา้วจากชาวนาเป็นของขวัญปีใหม่ 

คุณภาวินี     -ให้คัดแยกบทความออกเปน็ 8 หมวด 

 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
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รายงานการประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

วันอังคาร ท่ี 17 มกราคม 2560  

ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภัทราวาท  ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. นางสาวสายสดุา ศรีอุไร  รองผู้อ านวยการสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. นายพรพงษ ์ แสงนาค  เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

4. นางสาวภาวนิี   พวงงาม  เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

5. คุณณิชาภัทร สุภัคพาณิชยก์ุล เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

วาระการประชุม 

วาระท่ี 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยผู้อ านวยการสถาบนัวชิาการด้านสหกรณมี์ข้อเสนอแนะให้แก้ไข 3 แหง่

ดังนี ้

  1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขยีนรายงานการประชุมโดยใช้รูปแบบจากรายงานการ

ประชุมประจ าเดือนสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

  2.การเขยีนสรุปรายงานการประชุมควรใช้ภาษาที่เป็นทางการ 

  3.ประธานใหป้รับค าการเช่ือมโยงประโยค 

วาระท่ี2 เร่ืองสืบเนื่อง 

  2.1รายงานความก้าวหนา้การปรบัปรุงเวบ็ไซด์ตามนโยบาย 

       เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอรร์ายงานความก้าวหน้าตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเม่ือ

วันที่ 1  ธันวาคม 2559 ด าเนนิการแก้ไขปรับปรุงดงันี ้การปรับเปลี่ยนช่ือและรูปiconหมวดหน้าต่าง

ความรู้,น า สคส. 2560 โครงการซ้ือขา้วจากชาวนาเป็นของขวัญปีใหมข่ึ้น pop up, แก้ไข  link 

หน่วยงานของ ICA  

มติท่ีประชุม รับทราบ ผู้อ านวยการมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขดังนี้ 

  1.ปรับรูปแบบBackground สีและขนาดตัวอักษรของบทความในหน้าต่างความรู้ ปรับ

   Formatให้น่าสนใจ  

  2.แก้ไข link ICA AP ให้ถูกต้อง และเพิ่ม Icon ของ ICA โลก 
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วาระท่ี3 เร่ืองนโยบาย 

  3.1 ย้าย Link ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออม

ทรัพย์รุ่นท่ี 18  

  ส่วนแผ่นประชาสัมพันธ์ตดัแถบ menu ออก และเพิ่มขนาดของ Pop up ให้น่าสนใจ  

  3.2 เพ่ิมข้อความบนBarหลักของเว็บไซด์  

  ปี2560 ปีที่1 ของศตวรรษที่2 สหกรณ์ไทย ให้เป็นตัวอักษรขนาดเล็กสีส้มเขม้ 

  3.3 เพ่ิมวันท่ี update หน้าต่างความรู้เป็นวันท่ี 18 มกราคม 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลกิประชุมเวลา  14.00น. 
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รายงานประชุม 

คณะท างานศูนย์สารสนเทศด้านสหกรณ์ 

การประชุม Kick off ครั้งท่ี 1 

วันจันทร์ ท่ี 6 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จฑุาทิพย ์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

2. น.ส.สายสดุา ศรีอุไร  รองผู้อ านวยการสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์ 

3. นายพรพงษ ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร ์

4. น.ส.ซัลวาณ ี สาเมาะ  เจ้าหน้าที่โครงการวจิัย 

เร่ิมประชุมเวลา 10.45 น. 

การประชุมในครั้งนีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อ Kick off โครงการใหม่หลังสิน้สดุโครงการวจิัยการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของ Inclusive 

business หรือที่เรียกวา่การท าธรุกจิให้โอกาสคนจนอยูใ่นโซ่อุปทาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.วารสารฅนสหกรณ์   

   เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงการจดัท าวารสารฅนสหกรณห์ลงัสิน้สุดโครงการวจิัยการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 จากการพมิพเ์ป็นรูปเล่มเปลี่ยนเปน็

จัดท าวารสารแบบออนไลน ์ทั้งนีผู้้อ านวยการมอบหมายให้ น.ส.ซัลวาณี สาเมาะ ยกร่างหนังสือเพื่อ

แจ้งสมาชิกในเรื่องที่สถาบันวชิาการด้านสหกรณจ์ัดท าวารสารในรูปแบบออนไลน์และขออีเมล Line ID 

และเบอร์โทรศัพทจ์ากสมาชิกเพื่อการจดัสง่ พร้อมทัง้อัพเตดฐานขอ้มูลสมาชิกเสนอผู้อ านวยการ

ภายในวันที่ 31 มนีาคม 2560 และไดใ้ห้ค าแนะน าในการคน้หาตัวแบบการยกร่างหนังสือทีด่ีจาก

เว็บไซต์เพ่ือเป็นตัวอยา่งในการยกร่างหนังสือดังกล่าว  

2. เว็บไซต ์ http://www.cai.ku.ac.th 

    ทีป่ระชุมมีมติให้ นายพรพงษ ์แสงนาค ปรับเว็บไซต์ในลักษณะ Minor change เพื่อให้

เว็บไซต์เป็นทีน่่าสนใจ ดังนี ้

 เพิ่มหน้าต่างวารสารฅนสหกรณ์ ในหน้าต่างความรู้ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับ

วารสารฅนสหกรณ์ โดยขอให้ยุบรวม “หน้าต่างข้าวและชาวนา” และ “หน้าต่างเกษตรอินทรีย์”เข้า

ด้วยกัน โดยใช้ช่ือใหม่ว่า  “หน้าต่างข้าว ชาวนา และเกษตรอินทรีย์” โดยออกแบบภาพหน้าต่างเป็น

ตัวอักษร “ฅนสหกรณ์” ให้โดดเด่น 

http://www.cai.ku.ac.th/
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 ลบเมนูวารสารฅนสหกรณ์ในแถบเมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์ออก เพื่อการเข้าถึงแบบ

เบ็ดเสร็จในจุดเดียวกัน 

 เพิ่มรูปภาพในการน าเสนอช่ือบทความในแต่ละบทความของหน้าต่างแต่ละบาน

พร้อมไฮไลท์ของบทความ เพื่อเพิ่มความมีชีวิตให้กับหน้าต่าง 

 เปลี่ยนช่ือรายการ “ชวนคิดชวนคุย” เป็น“ฅนสหกรณ์ ชวนคดิชวนคุย” พร้อมทั้งให้

ยอ้นกลับไปแก้ไฟล์ทุกไฟล์ในอดีตเป็นช่ือเดียวกัน  

 ปรับเปลี่ยน Icon การน าเสนอของรายการ“ฅนสหกรณ์ ชวนคิดชวนคุย” 

นอกจากนีผู้้อ านวยการไดแ้นะน าใหน้ายพรพงษ ์แสงนาค ติดตาม คน้คว้าเพิ่มเติม

ความรู้ใหมข่องโปรแกรม JOOMLA และ  HTML เพื่อน ามาใช้ในการบรหิารจดัการเวบ็ไซต์ให้มี

ประสิทธภิาพและยดืหยุ่นได้มากขึน้ พร้อมทัง้มอบหมายให้เข้าไปศึกษาเว็บไซต์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย แล้วน ามาเสนอในการประชุมครั้งหน้า  

เลกิประชุมเวลา 11.00 น. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 

แบบประเมินเว็บไซต์และวารสารฅนสหกรณ์ 
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แบบประเมินความคดิเห็นต่อวารสาร “ฅนสหกรณ์” 

         

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงหน้าขอ้ความหรือช่องที่ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที่สดุ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                                                                     

1. หน่วยงานที่สงักดั 

(   )  หน่วยงานราชการ  (   )  หน่วยงานเอกชน (   ) สถาบันการศกึษา  

(   )  สหกรณ ์   (   )  เกษียนราชการ  (   )  อื่นๆ 
 

2. สมัครในนาม 

    (   ) บุคคล   (   ) หน่วยงาน 
 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกวารสารที่มีต่อวารสาร “ฅนสหกรณ์” 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ดี

มาก 
ดี 

ปาน 

กลาง 
พอใช้ 

ควร 

ปรับปรุง 

1. ความใหม่ของความรู้ / เนือ้หาสาระที่ทา่นได้รับจากวารสาร “ฅนสหกรณ”์      

2. การใช้ภาษาสื่อความหมาย มีความชัดเจนด ีอ่านแล้วเขา้ใจง่าย      

3. เนือ้หาสาระ / บทความมีความน่าสนใจ      

4. ภาพประกอบบทความสามารถสื่อความหมายได้สอดคล้องกับเนือ้หา      

5.  ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรในรปูเล่ม      

6.  การใช้โทนสีภายในรูปเล่ม      

7. ความพอใจในภาพรวมที่มีต่อวารสาร “ฅนสหกรณ”์      

8. โอกาสในการน าความรู้ / เนือ้หาสาระที่ได้รับจากวารสาร “ฅนสหกรณ”์ 

ไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของท่าน 

     

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

.................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................... 

         
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบประเมินในครั้งนี้ ข้อมูลจากท่านจะเป็น

แนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงวารสารฯ ให้เป็นประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้อ่านต่อไป 

 โปรดส่งกลับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โทรสาร หมายเลข 0-2940-6300 หรือทางไปรษณีย์  
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