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บทสรุปผูบรหิาร 

โครงการเครอืขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปท่ี 5 

 

การดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 5 มุงเนนไปที่

การพัฒนาคลังความรู ธุรกิจฐานสังคม สูการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม และ

สนับสนุนการดําเนินการโครงการ ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่

เปนธรรม ระยะที่ 6” และการเผยแพรแกผูสนใจไดเขาถึงความรูและขอมูลขาวสาร และเกิดเปนสังคม

ขอมูลขาวสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการดําเนินการไดมุงเนนในการ

พัฒนาคลังขอมูลจากแหลงขอมูลที่สําคัญ ไดแก งานวิจัย  บทความจากผูทรงคุณวุฒิ  และขอมูล

ขาวสารจากสถาบันการศึกษา และหนวยวิจัยทั้งในและตางประเทศ โดยแบงการทํางานเปน 3 สวน 

ไดแก สวนงานจัดทําคลังขอมูล การจัดทําวารสาร และสื่อสิ่งพมิพตางๆ และเว็บไซต 

ผลการดําเนินงานในปที่ 5 ไดจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ จํานวน 5 ฉบับ มี

สมาชิกวารสารจํานวน 326 คน มีบทความจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และสถาบันวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ เผยแพรในวารสารทั้งสิ้น 71 บทความ ผลการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกอยูในระดับ

ดีมาก มีขอเสนอแนะนําใหมีการนําเสนอบทความใหม ๆ ในโลกปจจุบันที่สหกรณควรรูเทาทัน

เหตุการณและสามารถนําไปปฏบิัตไิด บทความเกี่ยวกับขบวนการสหกรณในตางประเทศอยางตอเนื่อง  

ผลการดําเนินงานในการจัดทําเว็บไซตเพื่อเปนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารให

เขาถึงเครือขาย มีรายการนําเสนอที่นาสนใจ ไดแก โครงการ Farmer Shop, คลังความรูเกี่ยวกับ

ผลงานวิจัย, บทความวิชาการ, Slide Share สําหรับนวัตกรรมการยกระดับขีดความสามารถของ

สหกรณ, E-magazine, Facebook เครอืขายนักวจัิย, Facebook เครอืขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ออมทรัพย , Facebook โครงการราน Farmer Shop, Facebook วารสารฅนสหกรณ, ศูนยเรียนรูมี

ชีวิต, วารสารฅนสหกรณในรูปแบบ E-magazine ระบบฐานขอมูลการตลาดขาวหอมมะลิ ได

กอใหเกิดเปนเครือขายออนไลนเพิ่มขึ้นอยูในระดับที่นาพอใจ โดยปจจุบันมีการเช่ือมตอเครือขาย

ออนไลน 300 เครอืขายเพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงกลุมเปาหมายและผูสนใจมากขึ้น 

 ในสวนของการเผยแพรเนื้อหาในเว็บไซตมีจํานวนเมนูหลักทั้งหมด 34 เมนูและเมนูยอย

จํานวน 87 เมนู มีจํานวนบทความที่เผยแพรในเว็บไซต จํานวน 131 บทความ ชุดความรูนวัตกรรม 

จํานวน 9 ชุด วดีทีัศน จํานวน 14 ชุด รายงานวจัิย จํานวน 70 เลม E-magazine จํานวน 15 เลม ขาว

และกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน จํานวน 108 ขาว พอคเก็ตบูคออนไลน  จํานวน 18 เลม Facebook 

เครอืขายนักวจัิย มจํีานวนสมาชิก 201 คน Facebook ราน Farmer Shop มจํีานวนสมาชิก 3,682 คน 

Facebook ผูตรวจสอบกิจการ มีจํานวนสมาชิก 1,477 คน Facebook สมาชิกวารสารฅนสหกรณ มี



ii 

 

จํานวนสมาชิก 1,969 ราย มผูีสนใจเขาสืบคนขอมูลเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 3,388 ราย  รวม 44,047 

ราย และมผีลการประเมนิความคดิเห็นจากผูใชบรกิารอยูในระดับดมีาก 

เอกสารสิ่งพมิพเพื่อการเผยแพรมจํีานวนทั้งสิ้น 71 รายการ ประกอบดวย พ็อคเก็ตบุค คูมือการเรียนรู

สูการเปนชาวนามืออาชีพ คูมือการสรางสรรคนวัตกรรมนําการเปลี่ยนแปลง คูมือการถายโอน

ความรูจากงานวจัิย พ็อคเก็ตบุคตําราพชัิยยุทธ ฉบับคนทํานา พ็อคเก็ตบุคหัวไรปลายนา จากวิชาชีวิต

สูหลักวิชาชีพที่ยั่งยืน วารสารฅนสหกรณ คูมือการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ Farmer Shop 

คูมือการจัดการรานคาปลีก คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ คูมือการ

จัดการสหกรณออมทรัพย บทความวิชาการ “THE STRATEGIC FRAMEWORK FOR ENHANCING GROWTH AND 

DEVELOPMENT OF COMMUNITIES AND THE NATION: AN INTEGRATED APPROACH OF THE CO-OPERATIVE 

ACADEMIC INSTITUTE” นําเสนอในที่ประชุมนานาชาติ POVERTY ALLEVIATION AND RURAL DEVELOPMENT 

THROUGH ALTERNATIVE SOCIO-ECONOMIC REGIMES: FAIR TRADE MOVEMENT AND THE ECONOMY OF VIRTUE 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร และกรอบการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสูการบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาตามแนวคิดการเจริญเติบโตรูปแบบใหม (The Strategic Framework of Social Economy 

Enterprises for New Growth Model) นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 

8 การปรับเปลี่ยนประเทศไทยภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โบชัวรศูนยเรียนรูมีชีวิต โบชัวรกรอบทิศทางการดําเนินงานชุดโครงการวิจัย โบชัวร 

Farmer Shop โครงการซื้อขาวจากชาวนา โบชัวรประกาศเกียรติคุณ โบชัวรสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ โบชัวรหลักสูตรชาวนามืออาชีพ วีดีทัศน Farmer Shop วีดีทัศนการขับเคลื่อนการพัฒนาการ

สหกรณและการคาที่เปนธรรม  วดีทีัศนหลักสูตรชาวนามอือาชีพ วดีทีัศนโครงการซื้อขาวจากชาวนา  

ประเด็นที่เปนขอสังเกตที่นาสนใจ คือ ในรอบ 15 เดือน นั้นไดมีผูสนใจเขามาเยี่ยมชม

ศูนยสารสนเทศ ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสืบคนขอมูล จํานวน 

1,142 คน ประกอบดวย นิสิต นักศึกษา ทั้งชาวไทย และตางประเทศ ผูนําสถาบันเกษตรกรและ

เกษตรกร โดยเฉลี่ยจะมีผูเขามาเยี่ยมชมและขอคําปรึกษาหารือ เดือนละ 4 ครั้ง โดยสวนใหญ ได

สบืคนขอมูลผานทางเว็บไซต แตมีความประสงคจะขอคําปรึกษาจากนักวิจัย และขอความรูเพิ่มเติม

ในสวนที่เกี่ยวของ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การดําเนินโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณที่แลวเสร็จในปที่ 4 นั้น มี

วัตถุประสงคสําคัญเพื่อสรางระบบการถายโอนความรูจากการวิจัย และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของมา

พัฒนาเปนคลังความรู ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และวารสารฅนสหกรณ เพื่อการสนับสนุนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในเชิงคานิยม  การปรับกระบวนทัศน และการเพิ่มพูนความรูตามกรอบการ

พัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม   โดยคาดหวังที่จะเปดโอกาสแกผูนําและผูเกี่ยวของไดเขาถึง

ความรูและขอมูลขาวสาร  และเกดิเปนสังคมขอมูลขาวสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูอยางตอเนื่อง  

กระบวนการดําเนินการไดมุงเนนในการพัฒนาคลังขอมูลจากแหลงขอมูลที่สําคัญ ไดแก 

งานวิจัย  บทความจากผูทรงคุณวุฒิ  และขอมูลขาวสารจากสถาบันการศึกษา และหนวยวิจัยทั้งใน

และตางประเทศ โดยแบงการทํางานเปน 3 สวน ไดแก สวนงานจัดทําคลังขอมูล การจัดทําวารสาร 

และสื่อสิ่งพมิพตางๆ และเว็บไซต 

ผลการดําเนินงานในปที่ 4  ไดจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ จํานวน 5 ฉบับ มี

สมาชิกวารสารจํานวน 400 คน มีบทความจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และสถาบันวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ เผยแพรในวารสารทัง้สิ้น 87 บทความ ผลการประเมนิความคดิเห็นของสมาชิกอยูในระดับ

ดีมาก ใครมีขอเสนอแนะนําใหมีการนําเสนอบทความดานเศรษฐศาสตรที่สหกรณควรรูและสามารถ

นําไปปฏบิัตไิด และอยากใหลงบทความเกี่ยวกับขบวนการสหกรณในตางประเทศอยางตอเนื่อง  

ผลการพัฒนาคลังขอมูล ซึ่งไดจัดทําใน 2 แนวทางไดแกคลังขอมูลเพื่อการสืบคนผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต  มีรายงานวิจัยเพื่อการเผยแพร จํานวน 46 รายการ  บทความนําเสนอ จํานวน 108 

บทความ  วดีทีัศนออนไลน จํานวน 12 เรื่อง แคตตาล็อกออนไลนของสินคาโครงการราน Farmer Shop 641 

รายการ นอกจากนั้นยังไดพัฒนาเครือขายสังคมออนไลนในรูปของเฟสบุค และ บล็อกเรียนรูสําหรับเครือ

นักวิจัย  เครือขายวารสารฅนสหกรณ  เครือขาย Farmer  Shop ฯลฯ โดยมีผูสนใจเขาสืบคนเฉลี่ยเดือนละ 

2,279 ราย  รวม 34,188 ราย และมผีลการประเมินความคดิเห็นจากผูใชบรกิารอยูในระดับดีมาก 

เอกสารสิ่งพมิพเพื่อการเผยแพรมีจํานวนทั้งสิ้น 19 รายการ ประกอบดวย พ็อคเก็ตบุค “ทํา

สหกรณใหเปนทางเลือกของประชาชน” และ “ทําไม ระบบสหกรณจํานวนมาก จึงสําเร็จหรือลมเหลว? 

บทวิเคราะหการสหกรณเชิงระบบ” วารสารฅนสหกรณ คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

อยางผูชํานาญการ บทความวิชาการ “Farmer Shop as a business model for sustainability” และ 

“Value network: A strong strategic intent for Co-operatives development in Thailand” และรวม

บทความ “Mainstreaming Co-operation: An Alternative Conference”  โบชัวร Farmer Shop โบชัวร

โครงการของขวัญปใหม โครงการซื้อขาวจากชาวนา โบชัวรประกาศเกียรติคุณ โบชัวรกรอบทิศทางการ
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ดําเนนิงานชุดโครงการวจัิย โบชัวรสถาบันวชิาการดานสหกรณ โบชัวรหลักสูตรชาวนามืออาชีพ วีดีทัศน 

Farmer Shop วีดีทัศนการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม วีดีทัศนหลักสูตร

ชาวนามอือาชีพ วดีทีัศนโครงการซื้อขาวจากชาวนา วดีทีัศนโครงการของขวัญปใหม 

ประเด็นที่เปนขอสังเกตที่นาสนใจ คือ ในรอบ 15 เดือน นั้นไดมีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมศูนย

สารสนเทศ และสืบคนขอมูล จํานวน 579 คน ประกอบดวย นิสิต นักศึกษา ทั้งชาวไทย และ

ตางประเทศ ผูนําสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โดยเฉลี่ยจะมีผูเขามาเยี่ยมชมและขอคําปรึกษาหารือ 

เดือนละ 4 ครั้ง โดยสวนใหญ ไดสืบคนขอมูลผานทางเว็บไซด แตมีความประสงคจะขอคําปรึกษาจาก

นักวจัิย และขอความรูเพิ่มเตมิในสวนที่เกี่ยวของ 

ตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมา การวิจัยของชุดโครงการฯ ไดขยายผลไปยังกลุมเปาหมาย

นอกขบวนการสหกรณมากยิ่งขึ้น ในกลุมผูประกอบการ SMEs และ OTOP ซึ่งเปนกลุมสมาชิกโครงการ

พัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ทั้งดานผูประกอบการ จํานวน 300 ราย และสมาชิกดานผูบริโภค

ประมาณ 600 ราย และมีการพัฒนาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและแบงปนความรูผาน Social Network 

ภายใตกลไก Face book อยางตอเนื่อง อีกทั้งยังไดนําเสนอ e-catalog ของสินคาโครงการราน Farmer 

Shop ในเว็บไซตและวารสารฅนสหกรณ เพื่อการเผยแพรแกผูสนใจดวย 

ปจจุบันการดําเนนิการชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน

ธรรม” ระยะที่ 6 ไดมุงเนนไปที่การพัฒนาสหกรณตามอัตลักษณของการเปนธุรกิจฐานสังคม โดยมี

กรอบยุทธศาสตรการดําเนนิการโครงการวจัิย ซึ่งใหความสําคัญกับการสรางคลังความรูที่มีตัวแบบและ

แนวปฏบิัตทิี่ดจีากศูนยเรยีนรูมชีีวติที่กระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ อีกทั้งมุงพัฒนาองคความรูจากการวิจัย

เพื่อการปรับทัศนคต ิวธิคีดิ และเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ เกี่ยวกับธุรกจิฐานสังคมใหมากขึ้น 

 การดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 5 จะมุงเนนไปที่

การพัฒนาคลังความรู ธุรกจิฐานสังคม สูการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม และสนับสนุน

การดําเนินการโครงการ ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ระยะที ่6” และการเผยแพรแกผูสนใจ 
 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อสรางระบบคลังความรูจากการวิจัยและขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับธุรกจิฐานสังคม 

สหกรณและการคาที่เปนธรรมเพื่อการเผยแพร 

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเปนกลไกในการ

ถายโอนความรูจากการวิจัยและสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนประชาคม

วจัิย นักสหกรณ ผูประกอบการ และนสิติ นักเรยีน ผูสนใจอยางตอเนื่อง 

1.2.3 เพื่อการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณในการทําหนาที่เปนสื่อกลางเพื่อ

พัฒนาสังคมขอมูลขาวสารในระหวางประชาคมวจัิย สมาชิก และผูสนใจ 

http://www.cai.ku.ac.th/
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1.2.4 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการสงเสรมิ สนับสนุน สังคมขอมูลขาวสารดาน

สหกรณตามอัตลักษณของการเปนธุรกจิฐานสังคม 
 

1.3 ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

1.3.1  มคีลังความรูสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทศิทางของธุรกจิฐานสังคม

และการคาที่เปนธรรม 

1.3.2 มเีครอืขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณในรูปแบบของสังคมฐานความรูที่จะเขาไปมี

สวนรวม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและการคาที่เปนธรรม อยางถูกตองและเหมาะสม 

1.3.3 มเีครอืขายสังคมออนไลนที่เขามาแลกเปลี่ยนเรยีนรู สบืคนขอมูลขาวสารในเรื่อง

สหกรณ ธุรกจิฐานสังคม และการคาที่เปนธรรมอยางตอเนื่อง 
 

1.4 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกดิขึ้น 

1.4.1  การยกระดับความรู วธิคีิด และการเขาถงึขอมูลขาวสารของผูเกี่ยวของ เพื่อนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาสหกรณในบรบิทการเปนธุรกิจฐานสังคม 

1.4.2 เกดิเปนสังคมขอมูลขาวสารผานกลไกวารสารฅนสหกรณ เครอืขายอินเตอรเน็ต 
 

1.5 กรอบคิดการดําเนินการโครงการเครอืขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 

การดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 5 จะมุงเนน

ขยายผลการพัฒนาคลังขอมูล Data Ware House ที่เนนเรื่องธุรกิจฐานสังคม และการเช่ือมโยงขอมูล 

องคความรูจากศูนยเรียนรูมีชีวิตในพื้นที่ และภาคีเครือขายตางประเทศ ที่มีภารกิจสงเสริมธุรกิจฐาน

สังคมใหมากขึ้น ดังรายละเอยีดในรูปที่ 1.1 

E-book/

E-catalog

ศูนยเรียนรูมีชีวิต

ชุดความรูจากการวิจัย

เวทีเสวนาวิชาการ

ภาคีที่สงเสริมฐานสังคม
ในตางประเทศ/
ในประเทศ

การสืบคน/
การถอดความ/
การเรียบเรียง

การเผยแพร

ขอมูล

www.cai.ku.ac.th

แหลงขอมูลตนทาง การคัดสรร จัดเก็บ จัดทํา เผยแพร
การเผยแพรสูประชาคม 

เพื่อพัฒนาเปนสังคมขอมูลขาวสาร

คลังขอมูล

วารสารฅนสหกรณ

เครือขายสังคมออนไลน

Pocket book

Pocket book

บทความ 

(TH,EN)

Pocket book

 
 

รูปที่ 1.1 กรอบคดิการดําเนินการโครงการเครอืขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 5 
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1.6 กระบวนการดําเนินการ 

 การดําเนินงานโครงการเครือขายสารสนเทศสหกรณ ระยะที่ 5 จะเปนไปตาม

กระบวนการ 4 ขัน้ตอน ดังนี้ (รูปที่ 1.2) 

 ขั้นตอนที่ 1 : การวางระบบเครือขายสารสนเทศ เริ่มจากการสืบคน การรวบรวมขอมูล

รวมกับภาคีจากแหลงความรูตาง ๆ ไดแก เครือขายผูทรงคุณวุฒิ รายงานวิจัย นักวิจัย สถาบันวิจัยที่

เกี่ยวของกับธุรกจิฐานสังคม สหกรณ และการคาที่เปนธรรม 

 ขั้นตอนที่ 2 : การจัดเก็บในคลังขอมูล ประกอบดวย การกลั่นกรอง การถอดความเปน

ภาษาไทย และจัดเก็บไวในคลังขอมูลตามหมวดหมูสาระการเรียนรู ซึ่งประกอบไปดวย หองสมุด เมนู

รายการในเว็บไซต และไฟลดจิิตอล ภายใตการดูแลของทมีงานศูนยสารสนเทศ 

 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพรผานกลไกของบทความออนไลน หนังสือ

ออนไลน บล็อกเรียนรู เครือขายสังคมออนไลน วารสาร เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ เพื่อการเผยแพร และ

การเขาถงึกลุมเปาหมาย 

 ขั้นตอนที่ 4 : การสรางสังคมขอมูลขาวสาร ประกอบดวย การรณรงคสมาชิกวารสาร 

การสรางเครือขายสังคมออนไลนตามกลุมผูสนใจและตามประเด็นสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

สหกรณ ธุรกจิฐานสงัคม และการคาที่เปนธรรม 
 

สังคมขอมูลชาวสาร

เครือขาย

วารสารฅนสหกรณ

เครือขาย

สังคมออนไลน

&

• การสืบคน

• การรวบรวมขอมูล 

รวมกับภาคี

• การกลั่นกรอง

• การถอดความ

• การจัดเก็บตามหมวด

หมูของสาระการเรียนู

• บทความออนไลน

• หนังสือออนไลน

• รายงานวิจัยออนไลน

• ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

สหกรณ ธุรกิจฐานสังคม

และการคาที่เปนธรรม

• การรณรงคสมาชิก
วารสาร

• การสรางเครือขาย

สังคมออนไลนตามกลุม

สนใจ/ประเด็นการเรียนรู

การวางระบบ การจัดเก็บในคลังขอมูล การจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร การสรางสังคมขอมูลขาวสาร

• นักวิจัย

• ผูประสานงาน

• แหลงความรู

• ทีมงานวิจัย

• เว็บมาสเตอร

• คณะทํางาน

• ผูทรงคุณวุฒิ

• ทีมงาน

• ภาคี

แผนการขับเคลื่อนโครงการสารสนเทศสหกรณ / ธุรกิจฐานสังคม / การคาที่เปนธรรม

 
 

รูปที่ 1.2 กระบวนการขับเคลื่อนโครงการเครอืขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 5 
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1.7 แผนการดําเนินงาน (1 ธ.ค. 55 – 31 ธ.ค. 56) 
 

ลําดับ กจิกรรม 
เดอืน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. การประชุมวางระบบเครือขาย

สารสนเทศรวมกับภาคี-ทีมงาน 

             

2. การรวบรวมขอมูล-การสบืคนขอมูล              

3. การกล่ันกรอง / ถอดความ              

4. การจัดเก็บขอมูลตามหมวดหมู              

5. การติดตาม-ประเมนิผลทุก 3 เดอืน              

6. การจัดทํารายงานความกาวหนา              

7. การจัดทําและเผยแพรวารสาร (4 เลม)              

8.  การรณรงคสมาชิกวารสาร 

ฅนสหกรณ 

            
 

9. การประชุมสนทนากลุมเปาหมายสําหรับ

เครือขายธุรกจิฐานสังคม (3 คร้ัง) 

            
 

10. การวเิคราะหและจัดทํารายงานฉบับ

สมบูรณ 
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บทท่ี 2 

ผลการดําเนินการพัฒนาเว็บไซต 
 

 การพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวชิาการดานสหกรณ ในชวงระยะเวลา 13 เดือนที่ผานมา ได

ปรับเปลี่ยนรูปแบบหนาเว็บเพจ เพื่อจัดรูปแบบขอมูลตางๆ ใหมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูลเนื้อหา

ของสถาบันฯ และพัฒนาใหมคีวามนาสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมขีัน้ตอนการพัฒนาดังนี้ 
 

2.1 กระบวนการจัดทําเว็บไซต 

เว็บไซต www.cai.ku.ac.th ใชโปรแกรม Joomla โปรแกรมสําเร็จรูปประเภท CMS (Content 

Management System) หรอืเรยีกวาระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซตเพราะมรีะบบการจัดการเนื้อหา

ที่มีรูปแบบสากล การปรับแตงหนาตาของเว็บไซตทําไดงาย เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับกับ

เทคโนโลยกีารออกแบบเว็บไซตสมัยใหมซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยลดทรัพยากรในการพัฒนา

และบริหารจัดการเนื้อหาภายในเว็บไซตไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถแกไขเนื้อหาของ

เว็บไซตไดผานทางหนาเว็บโดยการพมิพและกดบันทึกทางหนาเว็บไซตจะแสดงผลทันที มีความยืดหยุน

สูง สามารถนําภาษาสคริปตมาปรับใชในการบริหารจัดการเว็บไซตไดคลองตัว รวดเร็ว เหมาะกับการ

ทํา SEO (Search Engine Optimization) เพื่อใหติดอันดับเว็บไซตใน Google Search Engine นอกจากนี้

โปรแกรมยังมีความสามารถในการนําเสนอบทความ รูปภาพ การเผยแพรขาวสารตาง ๆ กระดานขาว 

แบบสอบถาม ขอมูลสถิติ การจัดการไฟลในสวนดาวนโหลด การจัดการปอนขาวจากเว็บไซต และ

สามารถรองรับขนาดเว็บไซตที่มีขนาดใหญ มีเนื้อหามาก และมีความซับซอนมากขึ้นในอนาคตเพื่อให

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทั้งประชาคมวิจัย นักสหกรณ และผูสนใจทั่วไป รวมทั้งยังมีความยืดหยุน

ในการรองรับการพัฒนาเว็บไซตใหรองรับกับการใชงานในสวนของสมารทโฟน และแท็บเล็ตซึ่งเปนนิยม

ของกลุมเปาหมายในปจจุบัน 

กระบวนการในการปรับปรุงเว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการปรับปรุง

รูปแบบของโครงสรางเว็บไซต และจัดกลุมขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใชบริการบนเว็บไซตไดสะดวก

มากยิ่งขึ้น ซึ่งมกีระบวนการในการปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

 2.1.1 การวางแผน การจัดทําเว็บไซตโดยคณะทํางาน จากการประชุมคณะทํางาน

สารสนเทศ เพื่อวางแผนในการจัดทําเว็บไซต 

 2.1.2 เตรยีมขอมูลสารสนเทศ การเตรียมเนื้อหาที่จะทําการเผยแพรในเว็บไซต โดยเตรียม

ขอมูลเนื้อหา ตามมตใินที่ประชุมที่จะนําเนื้อหาลงเว็บไซต และรับขาวประชาสัมพันธจากคณะทํางานฯ 

 2.1.3 การดําเนนิการจัดทําเว็บไซต หลังจากการประชุมคณะทํางาน โดยการจัดทําเว็บไซต

ตามมตทิี่ประชุมคณะทํางานสารสนเทศ พรอมทัง้จัดเรยีง และปรับปรุงขอมูล 

 2.1.4 ตรวจสอบเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ถาขอมูลมคีวามผิด พลาด 

ตองทําการแกไขขอมูล เมื่อขอมูลถูกตองครบถวนแลวจึงจะดําเนนิการขัน้ตอไป 

http://www.cai.ku.ac.th/
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 2.1.5 การอัพโหลดขอมูลบนเว็บไซต เมื่อขอมูลถูกตองครบถวนแลวจึงดําเนินการอัพโหลด

ไฟล เพื่อเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตสถาบันวชิาการดานสหกรณ 

 2.1.6 การตรวจสอบเว็บไซตโดยคณะทํางานฯ เพื่อใหขอมูลที่อัพโหลดแลวมีความถูกตอง 

เพื่อปรับปรุงเว็บไซตใหมคีวามนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 กระบวนการปฏบิัตงิานอัพโหลดเว็บไซต 

รับขาวประชาสัมพันธจากคณะทํางานฯ 

เร่ิมตน 

ประชุมคณะทํางาน 

รับขาวประชาสัมพันธ 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

ตรวจสอบเนื้อหา  

โดยเจาหนาที่เว็บมาสเตอร 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

อัพโหลดไฟลลงเว็บ 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

จัดเรียงและปรับปรุงขอมูล 

(ระยะเวลา 3 วัน) 

ผาน 

ไมผาน 

แสดงผล 

ตรวจสอบเว็บไซต 

โดยคณะทํางาน 

(ระยะเวลา 3 วัน) 

อัพโหลดไฟลลงเว็บ 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

ผาน 

ไมผาน 

แสดงผล 

ส้ินสุด 

รับใบตรวจสอบเว็บไซตจากคณะทาํงานฯ 
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จากผลการดําเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน

ธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเผยแพร

ความรูจากการวิจัย และสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ โดยเผยแพรขาวสาร บทความที่

เกี่ยวของกับการสหกรณ จํานวน 132 บทความ เกร็ดความรูจากขาว จํานวน 121 ขาว สื่อบันทึกวีดีทัศน

บนเว็บไซต จํานวน 14 เรื่อง และฐานขอมูลเครือขายบุคลากร 10 เครือขาย ไดแก เครือขายพระสงฆ 

เครือขายคลังสมอง เครือขายนักวิจัย เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย เครือขายผูนํา

สหกรณที่มีคุณคา เครือขายผูจัดการสหกรณ เครือขายวารสารฅนสหกรณ เครือขายชมรมกํานัน-

ผูใหญบาน จังหวัดจันทบุรี เครือขาย Farmer Shop และเครือขาย Facebook โดยในเครือขาย Facebook 

มี 6 กลุม ไดแก เครือขายนักวิจัย เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย เครือขาย Farmer 

Shop เครือขาย Farmer Shop Thailand เครือขายวารสารฅนสหกรณ และเครือขายตลาดสุขใจ และ

เครอืขาย Google+ 4 เครอืขาย ไดแกเครอืขายวารสารฅนสหกรณ เครอืขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ออมทรัพย เครือขาย Farmer Shop และเครือขายตลาดสุขใจ เครือขาย Twitter ไดแก เครือขาย

วารสารฅนสหกรณ เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย เครือขาย Farmer Shop รวมถึงได

เช่ือมโยงลิ้งคไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของเพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารไดมากขึ้น ไดแก 

Webblog สสส. (www.gotoknow.org)  Webblog Blogspot (thailandcoop.blogspot.com) เว็บไซตชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (www.fsct.com) และชุมนุมสหกรณเครดิต    ยูเนี่ยนแหง

ประเทศไทย จํากัด (www.cultthai.coop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 แผนผังระบบการพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณ www.cai.ku.ac.th 

 

 

Webblog Blogspot

Webblog สสส.

Website ชสอ.

Website ชสค.

มรรธน็ ปเ ่ ี ทา ครา กะลแ า  คณุค บบะรา นฒัพรากwww.cai.ku.ac.th

Facebook

ยั จิวกันยา ขอืรคเ

Facebook

ฯบอสจวรต ู ผยา  ขอื รคเ

Facebook

เครือขาย Farmer Shop

Facebook

เครือขายวารสารฅนสหกรณ

Facebook

เครือขายตลาดสุขใจ

Facebook

เครือขาย Farmer Shop Thailand

ฐานขอมูลเครือขายบุคลากร 10 เครือขาย

จใ นส่ ี ทมาวคทบ

 นศัทิดี วกึ ทนับอ่ ื ส

วา  ขกา จ ู รมาวคด็ รกเ
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2.2 องคประกอบภายในเว็บไซตสถาบันวชิาการดานสหกรณ  

 องคประกอบภายในเว็บไซต หมายถึง สวนประกอบหลักๆ ของเว็บไซตจะประกอบไปดวย 

ไดแก (แหลงที่มา : http://website.jajar.com/) 

 1) ขอความ (Text) เปนสวนของ ตัวอักษร ตัวเลข อาจจะเปนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

หรอืภาษา อื่นๆ ก็ได  

 2) กราฟก (Graphics) เปนสวนของภาพที่ตกแตงเว็บไซต จะแยกเปนสองสวนคือสวนแรก

เปนสวนของ กราฟกของตัวเว็บหรือหนาตาของเว็บ (Template) สวนที่สองคือสวนของ กราฟกที่เปน

เนื้อหา (Content) หรอืรูปภาพประกอบตางๆ ภายในตัวเว็บ  

 3) มัลติมีเดีย (Multimedia) เปนสวนของเสียงและภาพ จะประกอบไปดวย เพลง วีดีโอ 

แฟลช (Flash) สไลด (Slide)  

 4) ลงิค (Link) เปนสวนของขอความหรอืรูปภาพที่สามารถเช่ือมโยงไปยัง เว็บไซตอื่นๆ และ

สังเกตไดงายๆ หากเรานําเมาสไปวางไวบนลงิค สัญลักษณของเมาสจะเปลี่ยนเปนรูปมือโดยอัตโนมัต ิ  

 

 
 

รูปที่ 2.3 หนาเว็บไซตหนาหลักของสถาบันวชิาการดานสหกรณ 
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2.2 โครงสรางเว็บไซต 

 โครงสรางเว็บไซต ประกอบดวยเมนูที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการขอมูลเว็บไซต 

ประกอบดวยเมนูหลัก จํานวน 34 เมนู ดังนี้ 

2.2.1 สไลดรูปภาพหนาเว็บไซต เปนพื้นที่สําหรับแสดงขาวเดนหรือกิจกรรมตาง ๆ ของ

สถาบันฯ และเปนพื้นที่ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ของสถาบันฯ โดยเปนรูปภาพและขอความเลื่อน

สลับไปมาเพื่อดงึดูดความสนใจของผูชมเว็บไซตโดยผูชมสามารถเลือกกดดูขาวหรือประชาสัมพันธไดที่

ปุมสดีําที่อยูทางขวาดานลางของสไลด  

 

 
รูปที่ 2.4 สไลดรูปภาพหนาเว็บไซต 

 

2.2.2 แผนกิจกรรมของสถาบันฯในรอบเดือน เปนสวนที่ใชประชาสัมพันธกิจกรรมของ

สถาบันฯ ที่จะมขีึ้นในรอบแตละเดอืน 
 

 
 

รูปที่ 2.5 แผนกจิกรรมของสถาบันฯในรอบเดอืน 
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 2.2.3 ขาวสถาบันในรอบเดือน เปนสวนที่แสดงขาวและกิจกรรมของสถาบันฯ ที่ผานมาใน

รอบเดอืนจะแสดงขาวจํานวน 4 ขาวโดยสามารถคลิกที่หัวขอขาวเพื่ออานรายละเอียดทั้งหมดของขาวโดย

จะมขีาวใหมขึ้นมาเปนประจําทุกสัปดาหตั้งแต 1 ธันวาคม 2555 ถงึ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 91 ขาว 

 

 
 

รูปที่ 2.6 ขาวสถาบันในรอบเดอืน 

 

 2.2.4 การจัดทําสไลดแชรเพื่อเพิ่มชองทางในการคนควาและเผยแพรชุดความรูและ

นวัตกรรมจากการวจัิยแกผูสนใจในโลกออนไลน ประกอบดวยนวัตกรรม 4 นวัตกรรม และชุดความรู 5 

ชุดความรู ไดแก  

(1) นวัตกรรมตัวแบบธุรกจิ Farmer Shop  

(2) นวัตกรรมเครอืขายคุณคาขาวคุณธรรม  

(3) นวัตกรรมเครอืขายคุณคาผลไมคุณภาพ  

(4) นวัตกรรมกลุมธุรกจิเชิงคุณคาสามพราน  

(5) ตัวแบบธุรกจิฐานสังคม 

(6) ชุดความรูการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (VN & F Platform) 

(7) ชุดความรูการบรหิารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ 

(8) ชุดความรูการยกระดับการดําเนนิงานสหกรณไปในทศิทางเชิงคุณคา 

(9) ชุดความรูการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) 
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รูปที่ 2.7 ชุดความรูนวัตกรรมเผยแพรในรูปแบบของสไลดแชร 

 

 2.2.5 สารสนเทศความเคลื่อนไหวราคาขาวหอมมะลิ 

สารสนเทศความเคลื่อนไหวราคาขาวหอมมะลิจัดทําขึ้นภายใตโครงการการพัฒนา

ระบบสารสนเทศดานการตลาดขาวหอมมะลใินพื้นที่ 5 จังหวัดในเขตทุงกุลารองไห เพื่อพัฒนาเครือขาย

ความรวมมอืสําหรับการจัดเก็บฐานขอมูลการตลาดขาวหอมมะลิในพื้นที่นํารองที่เปนแหลงผลิตสําคัญ

เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางผูเกี่ยวของเพื่อบูรณาการความรูและวางระบบเครือขาย

สารสนเทศดานการตลาดขาวหอมมะลิ เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาไปสูระบบสารสนเทศ “ขาว” 

ทั้งเปนโครงสรางพื้นฐานที่เปนประโยชนตอการสรางจิตสํานึกการเรียนรูและใชประโยชนในเรื่องขอมูล

ขาวสารของเกษตรกรในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน และพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานตลาดขาว

หอมมะลิของศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนศึกษากรอบ

แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดขาวหอมมะลเิพื่อการใชประโยชน 

การดําเนินการจะเปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางผูเกี่ยวของกับ

การตลาดขาวหอมมะลิไทย ซึ่งในที่นี้จะเรียกวาภาคีเครือขายสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยหนวยจัดเก็บ

ขอมูลที่สําคัญ 3 กลุม ไดแก สหกรณการเกษตร สํานักงานพาณิชยจังหวัด และผูประกอบการโรงสีเอกชน 

ในพื้นที่นํารอง 5 จังหวัด ไดแก จ.รอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย และ

จังหวัดนครราชสีมา โดยหนวยจัดเก็บขอมูลภายใตภาคีเครือขายจะทําหนาที่รวบรวม จัดสงขอมูลตาม

เครื่องมอืและกระบวนการที่ไดเห็นชอบและเรียนรูรวมกัน โดยใชกลไกของเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง



13 
 

นักวจัิยของโครงการจะทําหนาที่เหมือนหนวยรวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห และนําเสนอในรูปแบบของ

ฐานขอมูล และการนําเสนอในรูปของสารสนเทศเพื่อการเผยแพรที่ภาคีเครือขายฯ และผูสนใจจะ

สามารถเขาถงึเพื่อการนําไปใชประโยชน 

การจัดทําฐานขอมูลดานราคารับซื้อขาวเปลือก และขาวสาร ณ หนาโรงสีสหกรณ 

โรงสีเอกชน และการคาภายในพาณิชยจังหวัด โดยกําหนดใหเจาหนาที่ตัวแทนสหกรณ5 สหกรณ คือ 

สหกรณการเกษตรปราสาท  จํากัด  สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย  จํากัด  สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด และสหกรณบรบือ จํากัด ทําการบันทึกขอมูลราคาสูงสุด-ต่ําสุดของ

ขาวเปลือกหอมมะลิ 105 ความช้ืนไมเกิน 14% และราคาจําหนายขาวสาร 100% ช้ัน 2 ในทุกวันที่ 5 

ของทุกเดือน โดยมีสถาบันวิชาการดานสหกรณใหความอนุเคราะหดานการรวบรวม และประมวลผล

ขอมูล ในรอบเดือนและรอบป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศดานราคาเฉลี่ยขาวเปลือกหอมมะลิ และราคา

เฉลี่ยขาวสารหอมมะล ิ100% ช้ัน 2 ที่เครอืขายฯ สามารถใชประโยชนรวมกันได 

 

 
 

รูปที่ 2.8 กราฟแสดงราคาเฉลี่ยขาวหอมมะลภิายใตเครอืขายคุณคาขาวหอมมะลสิหกรณไทย 

 

 2.2.6 รายงานวิจัยฉบับลาสุด เปนสวนที่นํารายงานวิจัยเลมลาสุดออกมาเผยแพรเพื่อ

ความสะดวกของผูเขาชมที่ตองการคนควาเกี่ยวกับรายงานวจัิย ประกอบดวย 

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ

การคาที่เปนธรรม ระยะที่ 6 
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- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํา

การเกษตรเชิงธุรกจิมติใิหมแหงการเรยีนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยนื 

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออม

ทรัพยที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเองและรวมมอืกัน 

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer  

Shop ระยะที่ 2 

- รายงานวจัิยฉบับสมบูรณโครงการวจัิยกลุมธุรกจิเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 3 

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

ระยะที่ 3 

 

 
 

 

รูปที่ 2.9 รายงานวจัิยฉบับลาสุด 

 

  2.2.7 แนะนําหนังสือคูมือ เปนสวนที่นําหนังสือคูมือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณของ

สถาบันฯ ออกเผยแพรใหผูสนใจสั่งซื้อ 
 

 
 

รูปที่ 2.10 แนะนําหนังสือ-คูมอื 
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 2.2.7 เมนูหลักที่อยูดานบนสุดของเว็บไซตประกอบดวยเมนูประกอบไปดวยเมนู หนาแรก

ของเว็บไซต เปนสวนที่แสดงเนื้อหาหนาแรกของเว็บไซต 
 

 
 

รูปที่ 2.11 เมนูหลักของเว็บไซต 

 

 2.2.8 เมนูขาวและกิจกรรมเปนสวนที่รวบรวมขาวกิจกรรมทั้งหมดของสถาบันฯ ตั้งแต 1 

ธันวาคม 2555 ถงึ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 112 ขาวโดยสามารถคลิกที่หัวขอขาวเพื่ออานหรือดาวน

โหลดขาวได 

 
 

รูปที่ 2.12 เมนูขาวและกจิกรรม 
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 2.2.9 เมนโูครงการ Farmer Shop จะเช่ือมไปที่เว็บไซตของโครงการราน Farmer Shop  

 

 
 

รูปที่ 2.13 เมนูโครงการราน Farmer Shop 

 

 2.2.10 เมนูสารสนเทศราคาขาวหอมมะลิเปนเมนูที่เช่ือมไปยังโครงการการนํารองการ

พัฒนาระบบสารสนเทศดานการตลาดขาวหอมมะล ิ

 

 
 

รูปที่ 2.14 เมนูสารสนเทศราคาขาวหอมมะลิ 
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 2.2.11 เมนูภาพกิจกรรม เปนเมนูที่แสดงภาพกิจกรรมของสถาบันฯดําเนินการตั้งแตป 

2550 จนถงึปจจุบัน 
   

 
 

รูปที่ 2.15 เมนูภาพกจิกรรม 

 

2.2.12 เมนูดานซายมอืภายในเมนูดานซายมือประกอบดวยเมนูตาง ๆ ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 2.16 เมนหูลักดานซาย 
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 2.2.13 เมนูเกี่ยวกับเรา เปนเมนูที่นําเสนอเกี่ยวกับขอมูลประวัติสถาบันวิชาการดาน

สหกรณอธิบายถึงความเปนมาของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประวัติความเปนมาการกอตั้งสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ ภายในประกอบดวยเมนูยอย ปณิธาน / วิสัยทัศน / พันธกิจ แผนกลยุทธของ

องคกร โครงสรางองคกรโครงสรางแผนผังการบริหารงานภายในสถาบันฯ รางวัลเชิดชูเกียรต ิ

คณะกรรมการของสถาบันฯ ผูทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ และเจาหนาที่ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

และแผนที่ตัง้ของสถาบันวชิาการดานสหกรณ ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 2.17 เมนูเกี่ยวกับเรา 

 

         2.2.14 เมนูหอประวัติเกียรติคุณ ภายในเมนูประกอบดวยคุณสมบัติของนักสหกรณและ

สหกรณที่มีคุณคาแหงปประวัติความเปนมาของโครงการและรวบรวมขอมูลของนักสหกรณและ

สหกรณที่มคีุณคาตัง้แตป 2552 – 2556  
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รูปที่ 2.18 เมนูหอประวัตเิกยีรตคิุณ 

 

 2.2.15 เมนูการวิจัยเปนเมนูที่แสดงระบบงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยระหวางป 2543-

2559 และรายละเอยีดของโครงการวจัิยตาง ๆ ภายใตชุดโครงการ ตัง้แตป 2551 – 2556 ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 2.19 เมนูการวจัิย 
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2.2.16 เมนูภารกิจงานบริการวิชาการ เปนเมนูที่แสดงขอมูลรายละเอียดการใหบริการ

วชิาการของสถาบันวชิาการดานสหกรณที่ดําเนนิการตัง้แตป 2548-2556 
 

 
 

รูปที่ 2.20 เมนูภารกจิงานบรกิารวชิาการ 

 

2.2.17 เมนูการเช่ือมโยงเครือขาย เปนเมนูที่แสดงขอมูลของเครือขายที่เกิดขึ้นภายใต

ภารกิจของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ระหวางป 2548-2556 ไดแก เครือขายผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมทรัพย เครือขายคลังสมอง เครือขาย Farmer Shop เครือขายนักวิจัย เครือขายพระสงฆ 

เครอืขายผูนําสหกรณที่มคีุณคา เครอืขายวารสารฅนสหกรณ เครอืขายผูจัดการสหกรณ เครือขายคลัง

สมอง เครอืขายนักวิจัย เครือขายพระสงฆ เครือขายผูนําสหกรณที่มีคุณคา เครือขายผูจัดการสหกรณ 

เครอืขาย Farmer Shop เครอืขาย Face book และเครอืขายชมรมกํานัน-ผูใหญบาน จ.จันทบุรี 
 

 
 

รูปที่ 2.21 เมนูการเช่ือมโยงเครอืขาย 
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2.2.18 เมนูคลังความรู เปนเมนูที่แสดงขอมูลบทความตางๆที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของ

สถาบันวชิาการดานสหกรณ ไดแก คลังความรู ,รายงานวิจัย, เอกสารเผยแพร, วีดีทัศนและพ็อคเก็ตบุค 

ออนไลน ซึ่งจะเปนเมนูใหสามารถดาวโหลดไฟล PDF ไดโดยมีการนับจํานวนผูดาวนโหลดโดยมี

บทความวิชาการ จํานวน 131 บทความ บทความที่นาสนใจจํานวน 1 บทความ บทความสัมภาษณ

จํานวน 1 บทความ เอกสารคูมือจํานวน 5 เลม เอกสารเผยแพรจํานวน 5 เลม มีรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณจํานวน 70 เลม วดีทีัศนจํานวน 14 ไฟล ขาวและกจิกรรมของสถาบันฯ จํานวน 108 ขาว 
 

 

 
 

รูปที่ 2.22 รูปแสดงบทความตาง ๆ ของสถาบันฯ ในเมนูคลังความรู 
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2.2.19 เมนูรายงานวิจัยเปนเมนูที่รวมรวมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณของสถาบันฯ จัดเรียง

ตามปเริ่มตัง้แตป พ.ศ. 2549 จนถงึปจจุบันโดยมีจํานวนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ทัง้สิ้นจํานวน 70 เลม 
 

 
 

รูปที่ 2.23 เมนูรายงานวจัิยฉบับสมบูรณของสถาบันฯ  

 

2.2.20 เมนูเอกสารเผยแพรเพื่อใหผูเขาชมเขาถงึความรู ในรูปแบบเอกสารหรอืสื่อสิ่งพมิพ

ตาง ๆ ของสถาบันฯ 
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รูปที่ 2.24 แสดงเมนูเอกสารเผยแพรในเว็บไซตของสถาบันฯ 
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 2.2.21 เมนูวดีทีัศน เปนเมนูรวบรวมวดีทีัศนที่บันทกึจากกจิกรรมหรอืเวทตีาง ๆ ที่สถาบันฯ 

จัดขึ้นใหผูสนใจไดชมผานทางเว็บไซต 

 
 

รูปที่ 2.25 เมนูวดีทีัศนที่เผยแพรทางเว็บไซต 
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 2.2.22 เมนพู็อคเก็ตบุคออนไลน เปนเมนูที่รวบรวมเผยแพรความรูในรูปแบบพ็อคเก็ตบุคที่

สถาบันฯจัดทําขึ้นใหผูสนใจสามารถดาวนโหลดเปนไฟล PDF ได 

 
 

รูปที่ 2.26 เมนพู็อคเก็ตบุคออนไลนที่เผยแพรในเว็บไซตของสถาบันฯ 

 

 2.2.23 เมนูศูนยเรียนรูมีชีวิต เปนเมนูที่รวบรวมขอมูลของศูนยเรียนรูมีชีวิต เพื่อใหเกิด

กลไกการถายโอนความรูจากการวจัิยไปใชในการพัฒนาใหกวางขวางขึ้นไดแก ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม 

ศูนยเรยีนรูตลาดสุขใจ ศูนยเรยีนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ และศูนยเรยีนรู Farmer Sop ดังภาพ 
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รูปที่ 2.27 เมนูศูนยเรยีนรูมีชีวติ 

 

 2.2.24 เมนูการนําผลงานวิจัยไปใชแสดงถึงขอมูลการดําเนินงานการวิจัย และนํา

ผลงานวจัิยนําไปใชประโยชนในงานตาง ๆ ได 
 

 
 

รูปที่ 2.28 เมนูการนําผลการวจัิยไปใชประโยชน 

 

2.2.25 เว็บบล็อกความรู http://www.gotoknow.org ไดรับการสนับสนุนหลักโดยสสส. 

ภายใตชุดโครงการ Digital KM เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัย ซึ่ง

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดลงบทความในเว็บบล็อก http://www.gotoknow.org อาทิเชน บทความ

เรื่อง “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมอือาชีพ  
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ตารางที่ 2.1 รายช่ือบทความที่ลงในเว็บไซต Blog Gotoknow 
 

ลําดับท่ี ช่ือบทความ ความเห็นตอบทความ 

1 แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการ

เปนมอือาชีพ 

คุณ DR.Ple แสดงความคดิเห็นวา “แนวทางการ

ยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมอือาชีพ” .... 

ตามมาใหกาํลังใจ .... ชาวนาใหสูๆ ๆ นะคะ ... 

ขอบคุณคะ 

2 คุณสมบัติของนักสหกรณท่ีมคีณุคา - 

 

 

 
 

รูปที่ 2.29 การเผยแพรเว็บไซตในเว็บไซต gotoknow 

 

2.2.26 เมนูขาวจากหนังสอืพมิพ เปนเมนูที่รวบรวมขาวจากสื่อตาง ๆ เชนหนังสือพิมพหรือ

เว็บไซตที่นําขาวหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ไปเผยแพร จํานวน 55 ขาวโดยสามารถอานขาวหรือดาวน

โหลดไดในรูปแบบไฟล PDF  
 

 
 

รูปที่ 2.30 เมนูขาวจากหนังสอืพมิพ 
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2.2.27 ปุจฉา วิสัชนา เว็บตอบคําถาม http://thailandcoop.blogspot.com/ เปนศูนยรวมใน

การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นตางๆ จากงานของสถาบันฯ โดยทางสถาบันฯ ไดตัง้คําถามและตอบคําถาม

งานของสถาบันฯ โดยแบงออกเปนกลุมคําถาม ไดแก การประกาศเกียรติคุณสหกรณและนักสหกรณที่

มคีุณคา, ชาวนามอือาชีพ, SEE,ตลาดสุขใจ, ราน Farmer Shop เปนตน 
 

ตารางที่ 2.2 รายการบทความที่ลงใน blog ความรู 
 

ลําดับท่ี ช่ือบทความ 

1 ตองการเขารวมงานประกาศเกยีรติคุณนักสหกรณและสหกรณท่ีมคีุณคาแหงป 2556 ตองทํา

อยางไร? 

2 “นักสหกรณท่ีมคีุณคา” และ “สหกรณท่ีมคีุณคา” ตองมคีุณสมบัติอยางไรบาง 

3 การประกาศเกยีรติคุณ “นักสหกรณท่ีมคีุณคา”และ “สหกรณท่ีมคีุณคา” ประจําป 2556 

4 “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมอือาชีพ” 

5 อยากทราบถงึความเปนมา วัตถุประสงคของการจัดต้ังตลาดสุขใจและเกดิประโยชนตอสังคม ชุมชน 

หรืออื่นๆ อยางไร ? 

6 จากกรณท่ีีสถาบันขับเคลื่อนสนับสนุนธุรกจิฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE)อยากทราบมี

ตัวแบบท่ีไหนท่ีสามารถศึกษาเปนตัวอยางท่ีดไีดบาง 

 

 
 

รูปที่ 2.31 เว็บถามตอบของสถาบันฯ 

 

 2.2.28 เมนูวารสารฅนสหกรณ เปนเมนูที่รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับวารสารฅนส

หกรณเชน บทความที่นาสนใจจากวารสาร ดาวนโหลดใบสมัครหรือตออายุวารสารและยังมีการทํา E-

Magazine ใหผูที่สนใจไดอานวารสารฉบับเต็มในรูปแบบ E-Magazine อกีดวย 
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รูปที่ 2.32 เมนูวารสารฅนสหกรณ 

 

 2.2.29 นอกจากนี้เว็บไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณยังไดมีการนําเอาระบบตาง ๆ 

มาประยุกตใชงานกับเว็บไซตเพื่อใหมีเว็บไซตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นไดแกระบบการนับจํานวนผู

ดาวนโหลดบทความสําหรับนับจํานวนผูดาวนโหลดบทความ เพื่อเก็บสถิติการดาวนโหลดบทความ

ตางๆ ของผูเขาใชบรกิารของสถาบันฯ ที่เผยแพรบทความเกี่ยวกับแวดวงขบวนการสหกรณ ในหนาเว็บ 

เชน รายงานวจัิย บทความที่นาสนใจ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
 

รูปที่ 2.33 การนับจํานวนผูดาวนโหลดบทความ 
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 2.2.30 ระบบลงทะเบียนออนไลน เปนระบบที่ใชแจงชื่อเพื่อลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม

ของสถาบันฯ เชน ลงทะเบียนเขารวมอบรมผูตรวจสอบกิจการ ลงทะเบียนเขารวมงานเสวนาวิชาการ

โดยจะมใีหกรอกขอมูลที่จําเปนเชน ช่ือ นามสกุล อเีมล และเบอรที่สะดวกใหตดิตอกลับ 

  
 

รูปที่ 2.34 ระบบลงทะเบยีนตอบรับ 

 

โดยขอมูลที่ผูลงทะเบยีนกรอกเขามาจะถูกบันทกึอยูในฐานขอมูลดังภาพ 
 

 
 

รูปที่ 2.35 ฐานขอมูลผูลงทะเบยีนออนไลน 

   

  2.2.31 ระบบ Comment เปนระบบที่สามารถใหผูเขาชมเว็บไซตรวมแสดงความคิดเห็น

ไดในขาวหรอืภาพกจิกรรมของสถาบันฯ 
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รูปที่ 2.36 ระบบคอมเมนตโตตอบกับผูเขาชม  

 

2.2.32 ระบบคนหาภายในเว็บไซต เปนระบบคนหาเพื่อความสะดวกของผูเขาชมเว็บไซตใน

กรณีที่ตองการคนหาขอมูลที่เฉพาะเจาะจงดวยคําคนหาโดยเปนระบบที่เช่ือมโยงกับเว็บคนหาอยาง 

Google.co.th เมื่อ Search ดวยคําที่ตองการคนหาระบบจะเช่ือมไปยัง Google.co.th โดยปุม Search จะ

อยูในแถบเมนูดานบนขวามอื 
 

 
 

รูปที่ 2.37 ระบบคนหาขอมูลภายในเว็บไซตของสถาบันฯ 

 

 2.2.33 ระบบการจัดเก็บสถิติการเขาชมเว็บไซต ผูเขาชมสามารถคลิกดูจํานวนผูเขาชมที่

กําลัง Online อยู หรือดูจํานวนหนาที่ผูเขาชมเปดเขาไปชมไดที่ดานลางสุดของเว็บไซตโดยการจัดเก็บ

สถิติการเขาชมเว็บไซตของสถาบันฯ จะใชบริการของเว็บไซตที่ใหบริการจัดเก็บสถิติ Histat.com โดย

สามารถจัดเก็บขอมูลเปนรายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห และรายป 
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รูปที่ 2.38 ระบบการจัดเก็บสถติกิารเขาชมเว็บไซต 

 

2.2.34 ระบบจัดอันดับเว็บไซต เปนการดูการจัดอันดับเว็บไซตวาในแตละเดอืนเว็บไซตของ

สถาบันฯ อยูในอันดับที่เทาใดเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหคงที่อยูตลอดเวลาโดยอางอิงการจัดอันดับของ

เว็บไซตจากเว็บ Stats.in.th 
 

 
 

รูปที่ 2.39 ระบบจัดอันดับเว็บไซต 
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2.3 ผลสํารวจการเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันวชิาการดานสหกรณ 

 2.3.1 จากการสํารวจการเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณตั้งแตเดือนธันวาคม 

2555 ถงึ เดอืนธันวาคม 2556 มผูีเขาเยี่ยมชมเว็บไซตรวม 44,047 ราย เฉลี่ยเดอืนละ 3,388 ราย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.3 สถติกิารเขาชมเว็บไซตประจําเดอืนธันวาคมป 2555 – ธันวาคมป 2556 
 

สถติกิารเขาชมเว็บไซตประจําเดอืน จํานวนผูเขาชม (คน) 

ธันวาคม ป 2555 1,173 

มกราคม ป 2556 5,712 

กุมภาพันธ ป 2556 3,104 

มนีาคม ป 2556 2,853 

เมษายน ป 2556 2,180 

พฤษภาคม ป 2556 2,789 

มถิุนายน ป 2556 2,848 

กรกฎาคม ป 2556 4,123 

สงิหาคม ป 2556 4,078 

กันยายน ป 2556 4,584 

ตุลาคม ป 2556 4,013 

พฤศจกิายน ป 2556 4,496 

ธันวาคม ป 2556 2,094 

รวม 44,047 
 

 

 
 

รูปที่ 2.40 กราฟสถติกิารเขาชมเว็บไซตประจําเดอืนธันวาคมป 2555 – ธันวาคมป 2556 
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สถิติการเขาชมเว็บไซตประจําเดือนธันวาคมป 2555 – ธันวาคมป 

2556 
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2.3.2 เครอืขายสังคมออนไลน 

เครือขายสังคมออนไลน ประกอบดวย Facebook เครือขายนักวิจัย Facebook 

เครือขายราน Farmer Shop Facebook เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และ Facebook เครือขาย

วารสารฅนสหกรณ มสีถติกิารเขาเปนสมาชิกเครอืขายระหวางธันวาคม 2555-ธันวาคม 2556 ดังรูป 

 
 

รูปที่ 2.41 สถติกิารเขาเปนสมาชิกเครอืขายสังคมออนไลน 

 

2.3.3 Facebook เครอืขายนักวจัิย สว.สก. มีจํานวนสมาชิก รวม 201 ราย สถาบันไดมีการ

ประชาสัมพันธกจิกรรมตางๆ ใน Facebook มดีังนี้ 

1. โพสตรูปภาพบรรยาการการอบรมผูตรวจสอบกิจการออมทรัพยรุนที่ 13 เมื่อ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 

2. โพสตรูปภาพประชาสัมพันธ เชิญชวนเขารวมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู แนว

ทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมอือาชีพ โพสตเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 

3. โพสตรูปภาพประชาสัมพันธ เชิญชวนผูสนใจเสนอช่ือเพื่อพิจารณาคัดเลือกนัก

สหกรณที่มีคุณคาและสหกรณที่มีคุณคาสามารถดาวนโหลดหรือดูรายละเอียดไดที่ link นี้เลยคะ 

http://www.cai.ku.ac.th  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 

4. ขอประชาสัมพันธกําหนดการของงานประกาศเกียรติคุณแหงป 2556 ทาน

สามารถดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดที่ http://www.cai.ku.ac.th/ คะ โพสตเมื่อวันที่ 6 สงิหาคม 2556 

5. โพสตรูปภาพ การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย แก

สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 
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6. โพสตรูปภาพบรรยากาศงานงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มี

คุณคาแหงป 2556 จํานวน 8 ภาพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 
 

 
 

รูปที่ 2.42 Facebook เครอืขายนักวจัิย สว.สก. 

 

 2.3.4 FaceBook เครอืขายราน Farmer Shop มจํีานวนสมาชิกทัง้หมด 3,682 คนและมีการ

ประชาสัมพันธกจิกรรมตางๆ ใน Facebook มดีังนี้ 

1. รูปภาพปายราน Farmer Shop เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 โดยมีสมาชิกมาตอบ

ขอความจํานวน 2 ขอความไดแก 

- คุณ Suras Prasertdharm ตอบวา ตองผลักดัน farmer shop เปนวาระแหงชาติ ใน

คณะกรรมการ กรอ.สหกรณ ระดับจังหวัดทุกจังหวัด ควบคูกับ สันนบิาตสหกรณจังหวัด 

- คุณ Na Assava ตอบวา ชอบๆ เพื่อสุขภาพ 

2. รูปภาพประชาสัมพันธผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจาก BSCM Foods เมื่อวันที่ 1 

สงิหาคม 2556 โดยมสีมาชิกมาตอบขอความไดแก 

- คุณ Suras Prasertdharm ตอบวา เปนนวัตกรรมสรางมูลคาเพิ่มแกขาวไทย อีก

ผลติภัณฑหนึ่ง มผูีนําสารสําคัญในขาวมาผลิตเปนแปงพั๊พราคาสูงมาก ก็เปนอีกนวัตกรรมหนึ่งของขาว 

ที่ขายเปนกรัม ไมใชขายเปนเกวยีน เปนที่นายนิด ีที่หลายหนวยงานศึกษาวิจัยสรางมูลคาเพิ่มใหขาวไทย 

แตน้ํานมขาว pure rice milk ยังไมคอยเผยแพรในทองตลาดมากนัก ที่อุดรฯยังไมมขีายครับ 



36 
 

3. โพสตรูปภาพประชาสัมพันธเชิญชวน ฝากประชาสัมพันธงาน การประกาศเกียรติคุณ 

ในวันที่ 16 กันยา นี้คะ ติดตามรายละเอียดไดที่ http://www.cai.ku.ac.th/ คะ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 

2556 โดยมสีมาชิกตอบขอความจํานวน 4 ขอความไดแก 

- คุณ Suras Prasertdharm ตอบวา สหกรณทั่วไทยตองตั้งใจใหมี farmer shops ทุก

ตําบล 

- คุณ Suras Prasertdharm โพสตวา อยากใหมีผูshare face.นี้มากๆ ขอใหมีผูดูแลให

face. นี้ update & response ผูที่เขาshare และ นําเสนอผลิตภัณฑนวัตกรรม นอกจากผูประกอบการมี

ชองทาง out let สนิคา ผูบรโิภคก็มโีอกาสเลอืกสนิคา fairtrade .organic safety food 

- คุณ Ikemanager Insawang โพสตวา อยากไปรวมงานดวย เดี๋ยวพรุงนี้ดูเวลากอน 

ถาวางไปแน 

- Suras Prasertdharm ผมจะพยายามมารวมงานนี้ครับ 

4. โพสตรูปภาพประชาสัมพันธ อบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย 

แกสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 

5. โพสตรูปภาพประชาสัมพันธ เตรยีมพบกับราน Farmer Shop ในรูปแบบใหมเร็ว ๆ นี้ 

6. โพสตรูปภาพประชาสัมพันธเชิญชวนซื้อผักปลอดภัยจากเครือขายเกษตรกร สปก. 

จังหวัดชัยนาท ไดที่ราน Farmer Shop 

 

 
 

รูปที่ 2.43 Facebook เครอืขาย Farmer Shop 
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 2.3.5 เครือขาย Facebook ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 1,477 คน 

โดยมกีารเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ ดังนี้ 

1. โพสตรูปภาพหมูการอบรมผูตรวจสอบกิจการฯ รุนที่ 13 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 

2556โดยมสีมาชิกตอบขอความ 

- คุณ ชัยรัตน นครปากเกร็ด โพสตวา ผมรุน 3 ยนิดกีับรุน 13 ดวยครับ 

2. โพสตรูปภาพบรรยากาศการอบรมวันแรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โดยมี

สมาชิกตอบขอความจํานวน 3 ขอความดังนี้ 

- คุณ Fungsuk Surin โพสตวา สมัครอบรมไมทันเสยีดายจัง 

- ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ สว.สก. โพสตวา เปดอบรมอีกครั้งปหนานะครับ

วันที่จะแจงใหทราบอกีท ี 

- คุณ Sirirak Sawangdee โพสตวา ปหนาเลยเหรอคะ อกีตัง้นาน 

3. โพสตรูปภาพงานเลี้ยงอบรมผูตรวจสอบกจิการฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 

4. โพสตรูปภาพหมูวันรับประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยมี

สมาชิกตอบขอความ 

- คุณ ชัยรัตน นครปากเกร็ด โพสตวา ยนิดดีวยครับ 

 

 
 

รูปที่ 2.44 เครอืขาย Facebook ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 
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 2.3.6 เครือขาย Facebook วารสารฅนสหกรณ มีจํานวนสมาชิกจํานวน 1,969 คน โดยมี

การประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับวารสารฅนสหกรณดังนี้  

1. โพสตประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 18 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 

2. โพสตประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 

3. โพสตประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 21 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 

 

 
 

รูปที่ 2.45 เครอืขาย Facebook วารสารฅนสหกรณ 

 

 2.3.7 ขอมูลการเผยแพรใน Google การเผยแพรขอมูลใน google เพื่อใหขอมูลขาวสารหรือ

คลังความรูภายในเว็บไซตของสถาบันฯ เปนที่รูจักมากขึ้นจึงไดมีการจัดทําชุด Keyword นําไปใสในเว็บ

สารบัญเพื่อให Google รูจักเว็บไซตของเรามากขึ้นโดยใช Keyword ตาง ๆ ดังนี้ สถาบันวิชาการดาน

สหกรณ, วารสารฅนสหกรณ, ขบวนการสหกรณ,การพัฒนาอยางเปนองครวม, เพื่อการกินดีอยูดี, 

Smart Farmer Smart Officers, การคาที่เปนธรรม, Farmer Shop, สถาบันวิชาการ,สหกรณ,ชาวนา,ลูก

ชาวนา,ชาวนามืออาชีพ,โครงการ,วิจัย,โครงการวิจัย,รายงานวิจัย,นวัตกรรม,ชุดความรู,คลังความรู,

โครงการซื้อขาว,เกดิบุญ,คุณธรรม,ศูนยเรียนรูมีชีวิต,รานฟารมเมอรชอป,farmer shop,สวนสามพราน,

วารสาร,ฅนสหกรณ,วารสารฅนสหกรณ,ตัวแบบ,ธรุกิจฐานสังคม,SEE,การคาที่เปนธรรม,SEE,pocket 

book,ผูตรวจสอบ,ผูตรวจสอบกิจการ,ผูตรวจสอบกิจการอยางชํานาญการ,เปาบุนจ้ิน,ชาวนามืออาชีพ
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,ลูกชาวนา,new business model, fair trade , Executive Summary, Farmer Shop Project, 

Co‐operatives, Cooperatives, Co‐operatives and Fairtrade Development 

 

 
 

รูปที่ 2.46 ตัวอยางการใส Keyword ในสารบัญเว็บไซต 

 

 
 

รูปที่ 2.47 ตัวอยางการคนหาใน Google ดวย Keyword 
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2.4 ผลการสํารวจความคิดเห็นการเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันฯผานทางเว็บไซต 

เพื่อสํารวจความคิดเห็นตอการเขาใชบริการเว็บไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

สําหรับเปนขอมูลปอนกลับนํามาปรับปรุงเว็บไซตใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ (เดือน

ธันวาคม 2555-ธันวาคม 2556)  
 

ตารางที่ 2.4 ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการใชบริการเว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ เพศกับ

สถานะผูใชบรกิาร 
 

สถานะของผูใชบรกิาร 
ชาย หญงิ รวม 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 

อาจารย 1 (5) 2 (10) 3 (15) 

บุคลากรภายใน มก. 5 (25) 1 (5) 6 (30) 

นสิติ 2 (10) 1 (5) 3 (15) 

บุคคลภายนอก 4 (20) 4 (20) 8 (40) 

รวม 12 (60) 8 (40) 20 (100.0) 
  

จากผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายจํานวน 12 คน รอยละ 60 เพศ

หญงิจํานวน 8 คน รอยละ 40 และมีสถานะบุคคลภายนอก จํานวน 8 คน รอยละ 40 มากที่สุด บุคคล

ภายใน มก. จํานวน 6 คน รอยละ 30 และอาจารยและนสิติ จํานวน 3 คน รอยละ 15 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 2.5  ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการเขาใชเว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรูป

แบบเดมิ 
 

ความคิดเห็นตอการเขาใชเว็บไซตสถาบันวชิาการดาน

สหกรณ ในรูปแบบเดมิ 
จํานวน (รอยละ) 

เคย 15 (75) 

ไมเคย 5 (25) 

รวม 20 (100) 
 

 จากผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามเคยเขาใชบริการเว็บไซตสถาบันวิชาการดาน

สหกรณในรูปแบบเดมิ จํานวน 20 คน รอยละ 75 และไมเคยใชบริการเว็บไซตในรูปแบบเดิม จํานวน 5 

คน รอยละ 25 
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ตารางที่ 2.6 ผลการสํารวจความคดิเห็นตอความถี่ในการเขาใชเว็บไซตสถาบันวชิาการดานสหกรณ 

ความถ่ีในการเขาใชเว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ จํานวน (รอยละ) 

มากกวา 6 ครัง้/สัปดาห 0 (0) 

5 - 6 ครัง้/สัปดาห 3 (15) 

3 - 4 ครัง้/สัปดาห 5 (25) 

1 - 2 ครัง้/สัปดาห 7 (35)  

นานๆ ครั้ง 5 (25) 

รวม 20 (100.0) 
 

 จากผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาใชบริการเว็บไซตสถาบัน

วิชาการดานสหกรณเปนประจําสัปดาหละ 1 - 2 ครั้ง จํานวน 7 คน รอยละ 35 มากที่สุด สัปดาหละ 3 - 

4 ครั้ง และนาน ๆ ครั้ง จํานวน 5 คน รอยละ 25 และสัปดาหละ 5 - 6 ครั้ง จํานวน 3 คน รอยละ 15 

ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2.7  ผลการสํารวจความคดิเห็นตอวัตถุประสงคในการใชเว็บไซตสถาบันวชิาการดานสหกรณ 

วัตถุประสงคในการใชเวบ็ไซตสถาบันวชิาการดานสหกรณ จํานวน (รอยละ) 

คนหา ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานสหกรณ 16 (80) 

สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ 2 (10) 

เช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลสารสนเทศอื่นๆ 2 (10) 

รวม 20 (100.0) 
 

 จากผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคในการใชเว็บไซตสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ เพื่อคนหา ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานสหกรณมากที่สุด จํานวน 16 คน รอยละ 80 

เช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลสารสนเทศอื่น ๆ และสมัครสมาชิก วารสารฅนสหกรณ จํานวน 2 คน รอยละ 

10 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2.8  ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการใชบริการเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน          

(Social Network) 

ความคิดเห็นตอการใชบริการเว็บไซต 

เครอืขายสังคมออนไลน (Social Network) 
จํานวน (รอยละ) 

เคย 15 (75) 

ไมเคย 5 (25) 

รวม 20 (100.0) 
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 จากผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามเคยใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 

(Social Network) จํานวน 15 คน รอยละ 75 และไมเคยใชบริการเครือขายสังคมออนไลน จํานวน 5 คน 

รอยละ 25 

 

ตารางที่ 2.9  ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการเขาใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน      

(Social Network)  

เว็บไซตเครอืขายสังคมออนไลน (Social Network) จํานวน รอยละ 

Facebook 18 (90) 

Hi5 1 (5) 

Google+ 1 (5) 

รวม 20 (100.0) 
  

จากผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 

Facebook มากที่สุด จํานวน 18 คน รอยละ 90 Google+ จํานวน 1 คน รอยละ 5 และ Hi5 จํานวน 1 คน 

รอยละ 5 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2.10  ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการเขาใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน      

(Social Network) ในเครอืขายของสถาบันฯ 

การเขาใชบรกิารเว็บไซตเครอืขายสังคมออนไลน 

(Social Network) ในเครือขายของสถาบันฯ 
จํานวน (รอยละ) 

เครอืขายผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพยฯ 2 (10) 

เครอืขายวารสารฅนสหกรณ 10 (50) 

เครอืขายนักวจัิย 3 (15) 

เครอืขาย Farmer Shop 3 (15) 

เครอืขายตลาดสุขใจ 2 (10) 

รวม 20 (100.0) 

 

 จากผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน

ของสถาบันวิชาการดานสหกรณเครือขายวารสารฅนสหกรณมากที่สุด จํานวน 10 คน รอยละ 50 

เครือขายนักวิจัยและเครือขาย Farmer Shop จํานวน 3 คน รอยละ 15 เครือขายผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมทรัพยฯ และเครอืขายตลาดสุขใจ จํานวน 2 คน รอยละ 10 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 2.11 ผลการสํารวจระดับความคดิเห็นตอการใชบรกิารเว็บไซตสถาบันวชิาการดานสหกรณ 
 

ความคดิเห็นตอการใชบรกิารเว็บไซต 

ระดับความความคดิเหน็ 

X  

ระดับ

ความพงึ

พอใจ 

ดี

มาก 
ด ี

ปาน

กลาง 
พอใช 

ควร

ปรับ

ปรัง 

จํานวน (รอยละ) 

การออกแบบโครงสรางเว็บเพจโดยรวม 
5 6 8 0 1 

4.00 ดี 
(25) (30) (40) (0.0) (5) 

ความสะดวก ชัดเจนในการสบืคนขอมูล 
5 6 8 0 1 

3.75 ดี 
(25) (30) (40) (0.0) (5) 

ความรวดเร็วในการเขาถงึขอมูล 
5 10 5 0 0 

4.00 ดี 
(25) (50) (25) (0.0 (0.0) 

ขนาดของเว็บเพจท่ีแสดงบนจอภาพ

เหมาะสม 

8 11 1 0 0 
4.35 ดมีาก 

(40) (55) (5) (0.0) (0.0) 

ความนาสนใจ (สี อักษร ภาพเคลื่อนไหว 

ภาพประกอบ) 

5 13 2 0 0 
4.15 ดี 

(25) (65) (10) (0.0) (0.0) 

เ ว็บไซตของสถาบันฯ มีขอ มูล ท่ี เปน

ประโยชนเกี่ยวกับการบริการและการ

คนหาสารสนเทศ 

3 12 4 1 0 

3.85 ดี (15) (60) (20) (5) (0.0) 

ภาษาท่ีใชเหมาะสม 
2 15 1 1 1 

3.80 ดี 
(10) (75) (5) (5) (5) 

การนําเสนอมเีนื้อหาชัดเจน 
5 7 7 1 0 

3.80 ดี 
(25) (35) (35) (5) (0.0) 

เนื้อหาบนเว็บไซตมแีหลงอางอิงขอมูล 
5 5 9 1 0 

3.70 ดี 
(25) (25) (45) (5) (0.0) 

มกีารเชื่อมโยงภายในเว็บ 
3 14 3 0 0 

4.00 
ดี 

(15) (70) (15) (0.0) (0.0) 

มกีารเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่น 
5 5 9 1 0 

3.70 ดี 
(25) (25) (45) (5) (0.0) 

มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ และ

นําไปใชประโยชนได 

3 14 3 0 0 
4.00 ดี 

(15) (70) (15) (0.0) (0.0) 

คาเฉลี่ยรวม 3.93 ด ี

เกณฑคาระดับความคดิเห็นพจิารณาจากคาเฉลี่ย  1.00-1.80  ควรปรับปรุง 

    1.81-2.61  พอใช 

    2.62-3.42 ปานกลาง 

    3.43-4.23 ด ี

    4.24-5.00 ดมีาก 
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จากผลการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นตอการออกแบบโครงสรางเว็บ

เพจโดยรวมของเว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ คิดเปนรอยละ 40 อยูในระดับปานกลาง ความ

สะดวก ชัดเจนในการสืบคนขอมูล คิดเปนรอยละ 40 อยูในระดับปานกลาง ความรวดเร็วในการเขาถึง

ขอมูล คดิเปนรอยละ 50 อยูในระดับด ีขนาดของเว็บเพจที่แสดงบนจอภาพเหมาะสม คดิเปนรอยละ 55 

อยูในระดับดี ความนาสนใจ (สี อักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบ) คิดเปนรอยละ 65 อยูในระดับด ี

เว็บไซตของสถาบันฯ มีขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการบริการและการคนหาสารสนเทศ คิดเปนรอย

ละ 60 อยูในระดับดี ภาษาที่ใชเหมาะสม คิดเปนรอยละ 75 อยูในระดับดี การนําเสนอมีเนื้อหาชัดเจน 

คดิเปนรอยละ 35 อยูในระดับปานกลางและด ีเนื้อหาบนเว็บไซตมแีหลงอางอิงขอมูล คิดเปนรอยละ 45 

อยูในระดับปานกลาง มีการเช่ือมโยงภายในเว็บ คิดเปนรอยละ 70 อยูในระดับดี มีการเชื่อมโยงกับ

เว็บไซตอื่น คิดเปนรอยละ 45 อยูในระดับปานกลาง และมีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันเหตุการณ และนําไปใช

ประโยชนได คิดเปนรอยละ 70 อยูในระดับดี ผลสรุปโดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดความ

คดิเห็นตอการใชบรกิารเว็บไซตสถาบันวชิาการดานสหกรณ อยูในระดับด ี

 



บทท่ี 3 

ผลการดําเนนิงานการจัดทําวารสารฅนสหกรณ 
 

การดําเนนิโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณเปนปที่ 5 นั้น มีผลการ

ดําเนนิงานดังนี้ 
 

3.1 ผลการดําเนินงานวารสารฅนสหกรณปท่ี 5 

3.1.1 ในรอบ 13 เดือนที่ผานมานั้น วารสารฅนสหกรณไดจัดทําและเผยแพรวารสารไป

แลวจํานวน 5 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 18 เดือนธันวาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ 2556 ฉบับที่ 19 เดือน

มนีาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2556 ฉบับที่ 20 เดือนมิถุนายน 2556 ถึง สิงหาคม 2556 ฉบับที่ 21 

เดือนกันยายน 2556 ถึง พฤศจิกายน 2556 และฉบับที่ 22 เดือนธันวาคม 2556 ถึง กุมภาพันธ 

2557 (ดังรูปที่ 3.1) 
 

   
ฉบับท่ี 18 ฉบับท่ี 19 ฉบับท่ี 20 

   

  
ฉบับท่ี 21 ฉบับท่ี 22 

 

รูปที่ 3.1 ปกวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 18-22 
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3.1.2 ทําเนียบรายชื่อบทความท่ีเผยแพรในวารสารฅนสหกรณจําแนกตามคอลัมน 

 บทความที่พิมพเผยแพรในวารสารฅนสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคม

ขอมูลขาวสารแกประชาคมวิจัย นักสหกรณ และผูสนใจใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอยาง

ตอเนื่อง โดยมีคณะทํางานวารสารในการดําเนินการเพื่อรวบรวม จัดพิมพและเผยแพรทุกไตรมาส

ของทุกเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ปละ 4 ฉบับ โดยมีผูทรงคุณวุฒิและคอลัมนนิสต

ประจําชวยสนับสนุนการเขียนบทความ ปจจุบันพิมพเผยแพรวารสาร 22 ฉบับ มีบทความทั้งสิ้น 

328 บทความ ภายใตคอลัมนหลัก 6 คอลัมน มรีายละเอยีดในแตละคอลัมนดังนี้ 

1) คอลัมน “ในแวดวงคนสหกรณ” เปนคอลัมนที่กลาวถึงเรื่องราว/ความรูที่เกี่ยว 

ของในแวดวงของสหกรณ  

2) คอลัมน “มุมมองจากคนแดนไกล” กลาวถึง เรื่องราวที่เกี่ยวของกับสหกรณ

ในตางประเทศ เปนการถอดความสําหรับบทความที่นาสนใจจากแหลงความรูจากตางประเทศ  

3) คอลัมน “เติมความรู” จะกลาวถึงแหลงความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับงานทางดาน

สหกรณ เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องขาว ความรูในการพัฒนาสหกรณ เปนตน 

4) คอลัมน “เลาสูกันฟงจากงานวิจัย” จะกลาวถึง ผลงานวิจัยโครงการตางๆ 

รวมทัง้การตอยอดจากงานวจัิยของโครงการ และการพัฒนาความรูทางดานงานวจัิย  

5) คอลัมน “ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ” จะกลาวถึง

ความเคลื่อนไหวตางๆ ในเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับงานสหกรณ เชน แผนพัฒนาการสหกรณ 

ขอบังคับ/ขอปฏบิัต ิกฎระเบยีบตางๆ  

6) คอลัมน “นานาสาระ” จะกลาวถึงสาระความรูทั่วๆ ไป ที่สามารถนําไปใช

ประโยชนได 

ในชวงเวลาของการดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

สหกรณปที่ 5 (ธันวาคม 2555-ธันวาคม 2556) มีการจัดพิมพวารสารฅนสหกรณทั้งสิ้น 5 ฉบับ ไดแก 

ฉบับที่ 18-22 มบีทความเผยแพร 71 บทความ 
   

ตารางที่ 3.1 รายช่ือบทความในแตละคอลัมนของวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 18-22 

คอลัมน/ชื่อบทความ ผูเขยีน ฉบับที ่

1. ในแวดวงคนสหกรณ    

• เคล็ดลับการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางมี

คุณคา คุณสุทัศน ปทมสริิวัฒน 18 

• คุยเร่ือง Outlet Farmer Shop กับ สกก.ปราสาท จํากัด คุณธนญฐวรรธ แสงหวัง 18 

• รอยคนรอยคุณคา สว.สก.  18 

• การแกปญหาหน้ีสนิสมาชิก แนวทางจาก 3 สหกรณ

ตัวอยาง ซาโกะ จัง 19 
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คอลัมน/ชื่อบทความ ผูเขยีน ฉบับที ่

• รอยคนรอยคุณคา สว.สก.  19 

• รอยคนรอยคุณคา สว.สก.  20 

• การประกาศเกยีรติคุณนักสหกรณและสหกรณท่ีมีคุณคาแหง

ป 2556 
สว.สก.  21 

• รอยคนรอยคุณคา สว.สก.  21 

• รอยคนรอยคุณคา สว.สก.  22 

2. มุมมองจากคนแดนไกล    

• สหกรณออมทรัพยแหงเมอืงบัลดานา รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 18 

• เร่ืองเลาในอาเซยีน ตอน เมื่อเด็กอาเซยีนเร่ิมมาเรียนใน

ช้ันประถมของไทย 

อเล็ก ซัง  19 

• เร่ืองเลาจากอินโดนีเซยี หญาแฝก  20 

• เร่ืองเลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลิ่นเกษร  20 

• สหกรณกับธุรกจิฐานสังคม: นิยามและความแตกตาง รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 20 

• ตามไปดู....อินโดนีเซยี และสงิคโปร กติติ  ประเสริฐสุข 21 

• บัตรใบเดยีว ฮปิโปสชีมพู  22 

• แนะนํา WEB : องคกรธุรกจิฐานสังคม สว.สก.  22 

• ควันหลงจากเวทีประชุมนานาชาติ CIRIEC คร้ังท่ี 4            

ณ ประเทศเบลเย่ียม 

สว.สก.  22 

3. เตมิความรู    

• โครงการรับจํานํากับการสูญเสยีคุณคาความจําเพาะของ

ขาวหอมมะลไิทย 

รศ.สมพร อิศวลิานนท 18 

• การเรียนรู และการเขาถงึขอมูลขาวสารเพื่อรูเทาทัน คุณอรศรี งามวทิยาพงษ 18 

• การบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวติสําหรับเกษตรกร รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพรอม 18 

• แนวทางแกปญหาของชาวนาไทยจากแปลงนาสูการ

พัฒนาท่ีย่ังยนื 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 18 

• ตลาดสงออกขาวไทยในป 2556 จะกาวไปในทิศทางใด รศ.สมพร อิศวลิานนท 19 

• สหกรณ: นวัตกรรมอันงดงามขามศตวรรษ ฅนสหกรณ  19 

• ศูนยเรียนรูมชีีวติ สว.สก.  19 

• มาดูแลสุขภาพ ดวยพชืสมุนไพร กันดกีวา ซาโกะ จัง 19 

• ขาวเหนียวไทยกับตลาดการคาเมื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน รศ.สมพร อิศวลิานนท 20 

• ชุดความรูการจัดการตลาดชุมชน:เร่ืองเลาตลาดสุขใจ วชัิย มสีวัสดิ์ 20 

• ชีวติท่ีเลอืกไดบนเสนทางโซอุปทาน รศ.สมพร อิศวลิานนท 20 

• มาทําความเขาใจใน CSR-ธุรกจิเพื่อสังคมและธุรกจิฐาน จุฑาทิพย  ภัทราวาท 21 
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คอลัมน/ชื่อบทความ ผูเขยีน ฉบับที ่

สังคมกับบทบาทท่ีเหมอืนและแตกตางกัน 

• การเปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคดิธุรกจิฐานสังคม สว.สก.  21 

• โซอุปทานขาวหอมมะลบิรรจุถุง รศ.สมพร อิศวลิานนท 22 

• บนเสนทางสูชาวนามอือาชีพ: สิ่งท่ีควรปฏบัิติและไมควรปฏบัิติ จุฑาทิพย  ภัทราวาท 22 

• เลาเร่ืองยางพาราผานงานวจิัย ศานิต เกาเอ้ียน 22 

• การเช่ือมโยงโซอุปทานการคารองรับการพัฒนาโลจสิติกส

ในอาเซียน 

สว.สก.  22 

• เร่ืองเกาสูยางกาวใหม: การสรางสมดุลในอาชีพและชีวติ

ของชาวนาไทย 

สว.สก.  22 

4. เลาสูกันฟงจากงานวจัิย   

• สวนสามพรานกับรางวัลธุรกจิเพื่อสังคมแหงเอเชียและ

มาตรฐานเกษตรอินทรียระดับสากล  

คุณอรุษ นวราช 18 

• Farmer Shop ทางเลอืกของประชาชน สว.สก.  18 

• มารวมทําสหกรณใหเปนทางเลอืก (ท่ีตอง) เลอืกของ

ประชาชน 

ซาโกะ จัง 18 

• เร่ืองเลา เมื่อคราวไปทริปตราด มะปราง  18 

• ธุรกจิฐานสังคม : กลไกในการนําคุณคาสหกรณสูการ

พัฒนาท่ีย่ังยนื 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 18 

• วาดวยเร่ือง PAR กลิ่นเกษร  19 

• ควันหลงจากพธีิลงนามความรวมมอืท่ี

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

สว.สก.  19 

• ไปเย่ียมโรงสไีฟเจยีเมงท่ีศรีสะเกษ ว.วรรณ  19 

• พาเท่ียวชมงานเกษตรแหงชาติ : แวะทักทายคนขายขาว

ท่ีบูทขาวเกดิบุญ ขาวคุณธรรมในงานเกษตรแหงชาติ 56 

เพื่อนบุญซื่อ  19 

• พาเท่ียวชมอาณาจักรขาวคุณธรรม หนุม สว.สก.  19 

• เร่ืองเลาจากทายาทสวนผลไม นองวุฒิ  20 

• แนวคดิการสงเสริมและพัฒนากระบวนการแบบมสีวน

รวมเพื่อสรางเกษตรกรรุนใหม 

วนัิย เมฆดํา 20 

• Smart Farmer ชาวนาผูสามารถ เกนิศักดิ์ ศรีสวย 20 

• พาเท่ียวชมงานเกษตรแหงชาติ ป 56 : แวะทักทาย

คนขายขาว 

สว.สก.  20 

• การวางกลยุทธการวจิัยในอนาคตของชุดโครงการ สว.สก.  21 

• แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมอือาชีพ สว.สก.  21 

• ปลูกเมล็ดพันธุแหงความหวัง....สูแปลงนาไทย ทิพรัตน พงศธนาพาณชิย 21 
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คอลัมน/ชื่อบทความ ผูเขยีน ฉบับที ่

• นําสหกรณสูการเปนธุรกจิฐานสังคม สว.สก.  22 

• นวัตกรรมนําสูการพัฒนา สว.สก.  22 

5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ    

• แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 3 หนุม สว.สก.  18 

• ชาวนามอือาชีพ รุนบุกเบิก หญาแฝก  19 

• กรอบการขับเคลื่อนสูระบบการเงนิบนหลักการพึ่งพาและ

รวมมอืกัน 

สว.สก.  

20 

• การศึกษาดูงานกลุมธุรกจิเชิงคณุคาสามพรานตลาดสุขใจ ณัฐฐภักค   ผูปรารถนาสทิธ์ิ 21 

• 7IA: นวัตกรรมมาตรฐานการตรวจสอบกจิการสหกรณ ผาณติ บูรณโภคา 21 

• ศูนยเรียนรูมชีีวติ สว.สก.  22 

6. นานาสาระ   

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวายังไง  อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 18 

• ดื่มชาเขยีวใหถูกวธีิ ถงึจะดจีริง มะปราง  18 

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวาอยางไร  อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 19 

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวาอยางไร  อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 20 

• H7N9 รูไวใชวา ซาโกะ จัง 20 

• เจรจาสันติภาพ ความหวังใหมสูการแกปญหาชายแดนใต สว.สก.  20 

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวายังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 21 

• เทอราปบานนา สปาบานทุง ซาโกะ จัง 21 

• เขาวาอยางงัน้ ผมวาอยางงี้ คณุวายังไง อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน 22 

• ชวนมากนิผักปลอดสารพษิกันเถอะ ซาโกะ จัง 22 

 

3.2 โครงการรณรงคสมัครสมาชกิวารสารฅนสหกรณ 

 ในสวนของวารสารฅนสหกรณที่ผานมานั้น ไดมีโครงการณรงคสมาชิกวารสาร ซึ่งเปน

อีกหนึ่งโครงการที่มีการรณรงคใหคนในขบวนการสหกรณและสวนที่เกี่ยวของไดเห็นถึงคุณคาของ

ขอมูลขาวสารตางๆ ที่สามารถพัฒนาสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุดได โดยโครงการนี้แบงออกเปน 

6 กระบวนการคือ การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ การโทรศัพทประชาสัมพันธ

วารสารฅนสหกรณไปยังสหกรณตางๆ การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานระบบเครือขาย

อนิเทอรเน็ต การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานเครือขายสังคมออนไลนทาง Facebook การ

รณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานทางไปรษณีย และการประชาสัมพันธวารสารผานทางสื่อ 

LED ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมผีลดําเนนิการดังนี้ 
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 3.2.1 การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ 

ในระยะเวลา 13 เดือนที่ผานมา ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีการ

ดําเนินการจัดบูทเพื่อประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ เอกสารสิ่งพิมพ และสื่อเรียนรูเกี่ยวกับ

ธุรกจิฐานสังคม สหกรณและการคาที่เปนธรรม จํานวน 4 ครัง้ ดังนี้ 

(1) การอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ 

หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ผูชํานาญการ รุนที่ 12 เมื่อวันที่ 11-16 มีนาคม 2556 มีผูสนใจ

สมัครสมาชิกจํานวน 3 ราย  

(2) การอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ 

หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ผูชํานาญการ รุนที่ 13 เมื่อวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2556  มี

ผูสนใจสมัครสมาชิกจํานวน 2 ราย  

(3) งานประชุมใหญสามัญประจําป 2556 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ณ หองรอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดง

สนิคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 8 มิถุนายน 2556 

ซึ่งมผูีสนใจเยี่ยมชมบูท จํานวน 120 ราย สวนใหญมีความสนใจชุด

ความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อนําไปปรับใชในการพัฒนา

สหกรณออมทรัพย พรอมทั้งมีผูสนใจสมัครสมาชิกวารสารจํานวน 

4 ราย สวนใหญสหกรณเปนสมาชิกอยูแลว  

(4) งานเสวนาวิชาการประกาศเกียรติคุณนัก

สหกรณ และสหกรณที่มีคุณคา แหงป 2556 วันที่ 16 กันยายน 2556 มีผูสนใจสมัครสมาชิก

วารสารจํานวน 4 ราย ผูสนใจเยี่ยมชมบูทไดเสนอแนะแนวทางให

สถาบันจัดทํา E-Book ที่สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกและซื้อ

ไดทางออนไลนใหสามารถอานใน Tablet หรือสมารทโฟนไดเพื่อ

ความสะดวกในการพกพาและการเขาถงึขอมูลขาวสาร  

 

3.2.2 การทํา Tele Sale  

ในการโทรศัพทประชาสัมพันธใหสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของมีบทบาท

สําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสมาชิกสหกรณและบุคลากรของหนวยงานนั้น ๆ ทางสถาบัน 

จึงไดดําเนินการประชาสัมพันธเชิญชวนใหสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ โดยไดโทรศัพท

ประชาสัมพันธไปยังสหกรณ/หนวยงานที่เกี่ยวของเปนสมาชิกวารสาร และเมื่อสมาชิกวารสารใกล

หมดอายุการเปนสมาชิกลวงหนา 2 ฉบับนัน้ ทางสถาบันไดมกีระบวนการโทรศัพทประสานงาน และ
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สงหนังสอืนําแจงเตือนใหสมาชิกทําการตออายุเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการรับวารสาร อยางไรก็

ตามในสวนของการขอรับการสนับสนุนในการจัดทําวารสารและลงโฆษณาในวารสารนั้น มี

หนวยงานที่เห็นความสําคัญในการเผยแพรองคความรูทางดานงานสหกรณ และหนวยงานที่เปน

พันธมติรไดใหการสนับสนุนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ 
 

คณะทํางานวารสารคณะทํางานวารสาร

ประชาสัมพันธ

สมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ

สมัครสมาชิก

แจงเตือน

การหมดอายุสมาชิก

แจงเตือน

การหมดอายุสมาชิก

สงหนังสือเชิญชวนสมัครสมาชิก

ไปยังสหกรณ/หนวยงานที่เกี่ยวของ

สงหนังสือเชิญชวนสมัครสมาชิก

ไปยังสหกรณ/หนวยงานที่เกี่ยวของ

สงหนังสือนําแจงเตือนหมดอายุ

ไปยังสหกรณ/หนวยงานที่เกี่ยวของ

สงหนังสือนําแจงเตือนหมดอายุ

ไปยังสหกรณ/หนวยงานที่เกี่ยวของ

Tele Sale
Tele Sale

Tele Sale
Tele Sale

 
รูปที่ 3.2 กระบวนการ Tele Sale 
 

3.2.3 การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต 

 ในการรณรงคสมาชิกวารสารไดมีการใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ในรูปแบบ

ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) หรือ นิยมเรียกกันทั่วไปวา “อีเมล” (E-mail) ที่เปน

รูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางกันและกันกับสมาชิกวารสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถ

สงขอความ ไปยังสมาชิกที่ตดิตอดวย โดยใชเวลาเพียงไมกี่นาที และสามารถแนบไฟลขอมูลขาวสาร 

การประชาสัมพันธไปไดอีกดวย ซึ่งจะเปนอีกหนึ่งชองทางที่ทําใหสมาชิกรับทราบขอมูลขาวสารที่

สะดวกและรวดเร็ว 
 

รูปที่ 3.3 การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต 
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3.2.4 การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานเครือขายสังคมออนไลนทาง 

Facebook 

 ในการรณรงคสมาชิกวารสารนั้น ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของ Social Network ในการเปนสื่อกลางที่ติดตอสื่อสารระหวางกัน จึงไดมีการจัดทํา 

Facebook  สําหรับสมาชิกวารสารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสามารถเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหมที่จะ

ทําใหสมาชิกวารสารสามารถตดิตอสื่อสารและรวมทํากจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรม

รวมกันได ไมวาจะเปนการตัง้ประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ เขยีนบทความหรอืบล็อกโพสตรูปภาพ 

โพสตคลิปวิดีโอ ซึ่ง Facebook วารสารฅนสหกรณนี้จะเปนสังคมออนไลน (Social Network) ที่

รวมกลุมคนที่มีความชอบ ความสนใจในสิ่งเดียวกันเขาไวดวยกัน ทั้งกลุมที่อยูในเว็บไซตเดียวกัน 

หรืออยูคนละเว็บไซต แตขอมูลขาวสารตางๆ สามารถสื่อสารสงตอหรือแบงปนใหกันได จาก

จุดเริ่มตนที่คนหนึ่งคนสงหาเพื่อนอีกคน แลวมีการสงตอกระจายกันออกไปเรื่อยๆ จนกลายเปน

เครือขายสังคมขนาดใหญ โดยที่สมาชิกวารสารจะคอยอัพเดทแบงปนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน 

ปจจุบันเครอืขายสังคมออนไลนวารสารฅนสหกรณมสีมาชิกจํานวน 1,969 ราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.4 การประชาสัมพันธวารสารผานทางเครอืขาย Face book 
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3.2.5 การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณผานเครือขายสังคมออนไลนทาง 

Google+ 

 เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลจึงไดมีการจัดทําเครือขายสังคม

ออนไลน Google+ เพิ่มอีกหนึ่งชองทาง ซึ่งเปนชองทางที่ผูเขาชมเว็บไซตมีแนวโนมใหความสนใจใช

เปนจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.5 การประชาสัมพันธวารสารผานทางเครอืขาย Google+  

  

3.2.6 การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานเครอืขายสังคมออนไลนทาง Twitter 

 เพื่อใหเปนอีกหนึ่งชองทาง ทางดานสื่อออนไลน นั้นคือทาง Twitter โดยมีการ

แบงปนขอมูลรวมกันในสังคมออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.6 การประชาสัมพันธวารสารผานทางเครอืขาย twitter  
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3.2.7 การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณโดยการรับสมัครสมาชกิผานทาง

www.cai.ku.ac.th  

การรณรงคสมาชิกวารสารฅนสหกรณ โดยการรับสมัครสมาชิกวารสารผานทาง 

www.cai.ku.ac.th ซึ่งสามารถกรอกขอมูลพื้นฐาน เชน ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน ที่อยู ประเภทการ

สมัคร และทําการคลิกที่ชอง “สงใบสมัคร” ขอมูลการสมัครทั้งหมดจะถูกบันทึกไวในฐานขอมูล ซึ่ง

ทําใหสะดวกทัง้ผูสงและผูรับ รวมทัง้ประหยัดเวลาในการสงดวย 
  

 
 

รูปที่ 3.7 การประชาสัมพันธวารสารผานทาง www.cai.ku.ac.th 

 

3.2.8 การรณรงคสมาชกิวารสารฅนสหกรณผานทางไปรษณีย 

 ในชองทางของการรณรงคสมาชิกผานทางไปรษณียนั้น ทางสถาบันฯ ได

ดําเนินการโดยทําการจัดสงตัวอยางวารสารฅนสหกรณแกสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ พรอมทั้ง

เชิญชวนใหรวมเปนสวนหนึ่งกับวารสารฅนสหกรณ ภายใตสโลแกน “เพียงวันละ 1 บาท ทานก็

สามารถเขาถึงความรู และเกื้อหนุนสังคมขอมูลขาวสารได” เพื่อเปนการเผยแพรความรูแกผูนํา

สหกรณอยางกวางขวาง 

 

 

 

http://www.cai.ku.ac.th/
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 3.2.9 การประชาสัมพันธวารสารผานทางจอภาพแอลอีดี LED (Light-emitting-

diod) ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 สําหรับการประชาสัมพันธวารสารโดยผานทางจอภาพแอลอีดี LED (Light-

emitting-diod) โดยเปนแบบ LED Full Color Advertising Display Multimedia ท่ีเปนสื่อโฆษณากลางแจง

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรที่มอียูภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 14 แหง โดยเปนการ

ประชาสัมพันธขอมูลที่ทั่วถงึแกบุคคลและผูที่สนใจทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.8 การประชาสัมพันธวารสารโดยผานทางจอภาพแอลอดี ีLED 
 

 3.2.10 โครงการฝากขายท่ีศูนยหนังสอืมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 โครงการฝากขายที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนการนําวารสาร             

ฅนสหกรณไปฝากจําหนายที่ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่

สามารถเผยแพรวารสารไปสูผูที่สนใจในกลุมนสิติ นักศกึษา และผูที่สนใจทั่วไป 
   

3.2.11 โครงการฝากประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณ 

โครงการฝากประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณนั้น ทางสถาบันวิชาการดาน

สหกรณไดทําการฝากประชาสัมพันธวารสารที่หองสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร และ

หอสมุดกลางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหนสิติไดรับทราบขอมูลขาวสาร และสามารถนําไปใช

ประโยชนได 



 
 

56 
 

3.2.12 โครงการรวมแบงปนสานฝนฅนสหกรณ 

โครงการรวมแบงปน สานฝน “ฅนสหกรณ”  มีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณที่มี

ศักยภาพทางการเงินชวยสนับสนุนสหกรณขนาดเล็ก เพื่อเปนการรวมรณรงคใหเกิดสังคม

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักสหกรณ อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ

บนวิถีแหงการพึ่งพาและรวมมือกันซึ่งเปนการเผยแพรวารสารฅนสหกรณไปสูผูนําสหกรณ ฝาย

จัดการสหกรณ และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยางกวางขวาง โดยศูนยสารสนเทศฯ ทําหนาที่เปนสื่อกลาง

ในการจัดสงวารสารฅนสหกรณ โดยใหทางสหกรณออมทรัพยแจงความจํานงที่จะอุปถัมภ  ใหแก

สหกรณการเกษตรและ/หรือหองสมุดประชาชน โดยใหระบุรายชื่อสหกรณการเกษตรและ/หรือ

หองสมุดประชาชนที่ตองการอุปถัมภ จํานวนปที่จะอุปถัมภให ซึ่งปจจุบันไดมีสหกรณเขารวม

โครงการในฐานะผูอุปถัมภจํานวน 4 สหกรณ ไดแก สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด สหกรณ

ออมทรัพยพนักงานทหารไทย จํากัด สหกรณออมทรัพยกองพลทหารปนใหญ จํากัด และสหกรณ

ออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.9 การประชาสัมพันธโครงการรวมแบงปน สานฝน “ฅนสหกรณ”   
 

3.3 การเผยแพรวารสารฅนสหกรณ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีกระบวนการการเผยแพรวารสารฅนสหกรณให

สามารถเขาถงึกลุมเปาหมายตาง ๆ ดังนี้ 

3.3.1 เผยแพรใหกับหองสมุดประชาชนและหองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 21 แหง 

ไดแก หองสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี   หองสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร  หองสมุดประชาชน
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จังหวัดสงขลา  หองสมุดประชาชนจังหวัดศรีษะเกษ    หองสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี  

หองสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ  หองสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  หองสมุด

ประชาชนจังหวัดสุราษฎรธานี  หองสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี หองสมุดประชาชนจังหวัดสิงหบุรี  

หองสมุดประชาชนจังหวัดสุรนิทร หองสมุดมหาวทิยาลัยแมโจ หองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หองสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หองสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหาร ลาดกระบัง หองสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร หองสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต หองสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หองสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

หองสมุดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหอสมุดแหงชาติ 

3.3.2 เผยแพรแกนสิติภาควชิาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เพื่อใหนิสิตไดเขาถึงขอมูลสหกรณในโลกยุคปจจุบันที่ทันเหตุการณที่มีการถอดความจาก

ผูทรงคุณวุฒสิถาบันฯ เพื่อยนระยะเวลาในการคนควาขอมูล 

3.3.3 เผยแพรในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตรไดเห็นคุณคาของวารสารฅนสหกรณ จึงมีความประสงคขอใหมีการเผยแพรในที่

ประชุมคณบดคีณะเศรษฐศาสตร ซึ่งมกีารประชุมประจําทุกเดอืน  
 

3.4 เครอืขายพันธมติรและผูมสีวนเกี่ยวของ 

 ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณนัน้ไดมเีครอืขายพันธมติรและผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามา

มสีวนรวมในการจัดทําจากหลายฝาย ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยงานที่ใหการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัดทําวารสารและลงโฆษณา (sponsor) คณะทํางานจัดทําวารสาร และ

สมาชิกวารสาร (ดังรูปที่ ) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
 

เครือขาย

พันธมิตรและผู

มีสวนเกี่ยวของ

สํานักงานกอง

ทุนสนับสนุน

การวิจัย

สนับสนุนเงินทุน

Sponsor
สมาชิกวารสาร

330 ราย

ชสอ.

ชสค.

บ.สหประกันชีวิต จํากัด

ชสท.

สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

คณะทํางาน

จัดทํา

วารสาร

ขบวนการสหกรณ/สหกรณ 

183 แหง

หองสมุด/สถาบันการศึกษา

11  แหง

ปจเจกบุคคล

111 ราย

อื่นๆ 

25  แหง

 

รูปที่ 3.10 เครอืขายพันธมติรและผูมสีวนเกี่ยวของในการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ 
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 3.4.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

  ในการเผยแพรความรูโดยใชวารสารฅนสหกรณเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคม

ความรูนัน้ ทางคณะทํางานวารสารไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวจัิย เพื่อการเปนสังคมขอมูลขาวสารที่เอื้อประโยชนตอการนําความรูไปใชในการพัฒนาสหกรณ  
 

 3.4.2 หนวยงานที่ใหการสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําวารสารและลงโฆษณา (sponsor) 

ในการจัดทําวารสารนั้นไดมีหนวยงานเครือขายที่เปนพันธมิตร ทั้งในภาครัฐและ

เอกชนใหการสนับสนุนวารสารอยางตอเนื่อง จํานวน 8 แหง ไดแก บริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณเครดติยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ชสค.) สหกรณออม

ทรัพยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย จํากัด สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย จํากัด 

ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  
 

3.4.3 คณะทํางานวารสารฅนสหกรณ 

ในการจัดทําวารสารฅนสหกรณนัน้ซึ่งเปนไปภายใตคอลัมน ในแวดวงคนสหกรณ 

มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู เลาสูกันฟงจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา

การสหกรณ และนานาสาระ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ประกอบดวย การวางแผนการจัดทํา

วารสาร การกําหนดเนื้อหา การประสานงานกับคอลัมนนิสตและแขกรับเชิญประจําฉบับ การ

จัดเตรียมตนฉบับ การออกแบบปก การประสานงานกับทางโรงพิมพในการจัดพิมพรูปเลม/เนื้อหา 

ตลอดจนการจัดสงวารสารฅนสหกรณไปยังหนวยงานในขบวนการสหกรณ ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิก

วารสาร เปนตน โดยมกีระบวนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ (รูปที่ 3.11) 
 

เริ่มตน

- วางกรอบเนื้อหาสาระ

- วางตัวคอลัมนนิสต

- กําหนดจํานวนหนา

สรุปเนื้อหาสาระในแตละเลม

- ทําโครงสรางเนื้อหาสะระ/

คนเขียน/คนสัมภาษณ (Mapping)

- ทําหนังสือนําและติดตอ 

ประสานงานเพื่อใหได บทความ

คณะทํางาน
กองบรรณาธิการ/

ผูไดรับมอบหมาย

เอกสารหนังสือนํา

-  ติดตอสัมภาษณ

- ติดตามบทความตามแผนงาน

- ตรวจแกรอบแรก

- หาสปอนเซอร

- หาสมาชิก

- ประชุมกับฝายผลิต/ฝายศิลปกรรม

- การวางแผนทํางานรวมกัน

- การออกแบบปกหนา/ศิลปกรรม

ผูไดรับมอบหมาย

กองบรรณาธิการ

แผนการดําเนินงาน

แผนการทํางานรวม

กองบรรณาธิการ-

ฝายผลิต

ฝายการตลาด

-Management

 Review

- การติดตาม/แกปญหา

- รวมเลม (Draft)

Draftสง 

มอบ 

จัดพิมพ

สิ้นสุด

แผนปฏิบัติงาน

กองบรรณาธิการ/

ฝายการตลาด

 
 

รูปที่ 3.11 กระบวนการจัดทําและเผยแพรวารสาร  
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 3.4.4 สมาชกิวารสารฅนสหกรณ 

 ในรอบปที่ผานมานัน้ทางคณะทํางานวารสารไดทําการประชาสัมพันธและรณรงค

รับสมัครสมาชิกวารสาร ซึ่งไดมีหนวยงานภายในขบวนการสหกรณ สถาบันการศึกษา และบุคคล

ทั่วไปไดเขามามีสวนรวมในการเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ จํานวน 326 ราย โดยสามารถแบง

สมาชิกไดตามกลุมดังนี้ กลุมภายในขบวนการสหกรณและสหกรณ จํานวน 179 แหง กลุมหองสมุด/

สถาบันการศึกษา จํานวน 11 แหง กลุมบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ จํานวน 111 ราย และอื่น ๆ 

จํานวน 25 แหง  

 

 
รูปที่ 3.12 กราฟแสดงจํานวนสมาชิกวารสารฅนสหกรณระหวาง ธ.ค. 55-ธ.ค. 56 

 

3.5 การจัดการระบบฐานขอมูลสมาชกิวารสารฅนสหกรณโดยใชโปรแกรม MS Access  

  ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง โครงสรางสารสนเทศท่ีประกอบดวย

รายละเอียดของขอมูลท่ีเก่ียวของกันท่ีจะนํามาใชในระบบตาง ๆ รวมกัน ระบบฐานขอมูล จึงเปนการ

จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซ่ึงสามารถจัดการกับขอมูลไดในลักษณะตาง ๆ ท้ังการเพ่ิม การแกไข การลบ 

ตลอดจนการเรียกดูขอมูล ซ่ึงสวนใหญจะเปนการประยุกตนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ

จัดการฐานขอมูล โดยการจัดการระบบฐานขอมูลสมาชิกวารสารฅนสหกรณโดยใชโปรแกรม 

Microsoft Access นั้น สามารถสรางแบบฟอรมที่ตองการจะเรียกดูขอมูลในฐานขอมูล หลังจาก

บันทึกขอมูลในฐานขอมูลเรียบรอยแลว จะสามารถคนหาหรือเรียกดูขอมูลจากเขตขอมูลใดก็ได 
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นอกจากนี้ Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการกําหนดรหัสผานเพื่อปองกัน

ความปลอดภัยของขอมูลในระบบไดดวย จึงทําใหงายและสะดวกตอการนํามาใหงาน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.13 การจัดการระบบฐานขอมูลสมาชิกวารสารฅนสหกรณโดยใชโปรแกรม Microsoft Access 
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3.6 ผลการสํารวจความคิดเห็นผูอานวารสารฅนสหกรณ 

3.6.1 แบบสํารวจความคิดเห็นผูอานวารสารจากเวทีเสวนาวิชาการและประกาศ

เกยีรตคุิณฯ ประจําป 2556 

การจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นผูอานวารสารเปนไปเพื่อประเมินความพึง

พอใจของผูอานวารสารฅนสหกรณ สําหรับนํามาปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาสาระ อยางไรก็ตามได

มีการสํารวจผูตอบแบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ ในงานเสวนาวิชาการ “นําสหกรณสูการเปน

ธุรกิจฐานสังคม” และการประการเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2556 เมื่อ

วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 73 ราย ซึ่งพบวา ผูอานวารสารมีความพึงพอใจในวารสาร        

ฅนสหกรณในความเหมาะสมดานตาง ๆ มากถงึมากที่สุดโดยมรีายละเอยีดดังนี้ (ตารางที่ 3.2) 

 

ตารางที่ 3.2 ความพงึพอใจตอวารสารฅนสหกรณ 

     (n=73) 

ประเด็น 

                          ระดับความคดิเห็น 

 

x 

ระดับ 

ความ 

พงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

จํานวน (รอยละ) 

ความสะดวกในการสมัครและตอ

อายุสมาชิกวารสาร 

23 35 12 2 1 
4.05 มาก 

(31.5) (47.9) (16.4) (2.7) (1.4) 

ความรู เนื้อหาสาระ ในวารสารมี

ความนาสนใจ 

27 33 13 0 0 
4.19 มาก 

(37.0) (45.2) (17.8) (0) (0) 

การใชภาษา มคีวามชัดเจนด ีอาน

แลวเขาใจงาย 

17 44 12 0 0 
4.07 มาก 

(23.3) (60.3) (16.4) (0) (0) 

การไดรับความรูใหมและการ

นําไปใชประโยชน 

30 32 10 1 0 
4.25 

มาก

ท่ีสุด (41.1) (43.8) (13.7) (1.4) (0) 

ความพงึพอใจโดยรวม 19 42 12 0 0 
4.10 มาก 

(26.0) (57.5) (16.4) (0) (0) 

หมายเหตุ  :   

- ตัวเลขในวงเล็บคอืคารอยละ 

- X คอืคะแนนเฉลี่ย  ดังน้ี 

1.00-1.80  นอยท่ีสุด   1.81-2.61   นอย 

2.62-3.42   ปานกลาง  3.43-4.23   มาก   

4.24-5.00   มากท่ีสุด 
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จากการสอบถามความพึงพอใจของผูอานวารสารฅนสหกรณนั้น พบวา ผูอานวารสาร 

มีความพอใจดานความสะดวกในการสมัครและตออายุสมาชิกวารสาร ในระดับมาก โดยมีคะแนน

ระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.05 มีความพอใจในดานของความรู เนื้อหาสาระของวารสาร ใน

ระดับมาก โดยมคีะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.19 มคีวามพอใจในดานการใชภาษา มีความ

ชัดเจนดี อานแลวเขาใจงายในระดับมาก โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.07 มีความ

พอใจในดานของการไดรับความรูใหมและการนําไปใชประโยชนในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับ

ความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.25 และมีความพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนระดับความ

พอใจเฉลี่ยเทากับ 4.10 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการใหความรูที่สหกรณควรรูในยุคของโลกาภิวัตนและสามารถนําไปใชใน

การปฏบิัตงิานในสหกรณได (1) 

- ควรมกีารจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูซึ่งกันและกันระหวางสหกรณ (1) 
 

 3.6.2 แบบสํารวจความคิดเห็นผูอานวารสารฅนสหกรณทางเว็บไซต 

การจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นตอวารสาร “ฅนสหกรณ” ทางเว็บไซตของ

สถาบันวิชาการดานสหกรณนั้น เปนการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกวารสารเกี่ยวกับความพึง

พอใจของผูอานวารสารฅนสหกรณ เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหาสาระ/รูปแบบ อยางไรก็ตามจากการ

สํารวจผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นทางเว็บไซต (www.cai.ku.ac.tk) นั้น มีผูตอบแบบประเมินได

รวมแสดงความคดิเห็นทัง้สิ้น จํานวน 79 ราย โดยมรีายละเอยีดดังนี้ (ตารางที่ 3.3) 
 

ตารางที่ 3.3 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมนิ                                                                                                                                   

(n=79) 

หนวยงานท่ีสังกัด จํานวน รอยละ 

- สถาบันการศึกษา 18 22.8 

- หนวยงานเอกชน 17 21.5 

- หนวยงานราชการ 17 21.5 

- สหกรณ 23 29.2 

- เกษยีณราชการ 2 2.5 

- อื่นๆ 2 2.5 

รวม 79 100.0 

 

จากการตอบแบบประเมินของสมาชิกวารสารนั้นพบวา สมาชิกที่ตอบแบบ

ประเมินสวนใหญรอยละ 29.2 เปนสหกรณ รองลงมาเปนสถาบันการศึกษา อยางไรก็ตามไดมี

http://www.cai.ku.ac.tk/
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สมาชิกวารสารจากสหกรณ รอยละ 20.5 และจากผูเกษียณราชการ รอยละ 2.5 ไดรวมประเมิน

ความคิดเห็นตอวารสาร “ฅนสหกรณ” ซึ่งสามารถช้ีใหเห็นไดวาสมาชิกวารสารฅนสหกรณนั้นมา

จากหลากหลายหนวยงานและบุคคลทั่วไปที่ใหความสนใจใน วารสารฅนสหกรณ 

นอกจากนัน้ ไดมกีารสอบถามถงึความคดิเห็นของสมาชิกวารสารที่มีตอวารสาร 

“ฅนสหกรณ” ซึ่งพบวา ผูอานวารสาร มีความพึงพอใจในวารสารฅนสหกรณในความเหมาะสมดาน

ตางๆ ที่อยูในระดับความคดิเห็น ด ีโดยมรีายละเอยีดดังนี้ (ตารางที่ 3.4) 

 

ตารางที่ 3.4 แสดงระดับความคดิเห็นของสมาชิกวารสารที่มตีอวารสาร “ฅนสหกรณ” 

     (n=79) 

ความคดิเห็นของสมาชกิวารสารที่

มตีอวารสาร“ฅนสหกรณ” 

                          ระดับความคดิเห็น 

 

x 

ระดับ 

ความ 

พงึพอใจ 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

จํานวน (รอยละ) 

ความใหมของความรู / เนื้อหาสาระท่ี

ทานไดรับจากวารสาร “ฅนสหกรณ” 

47 25 6 0 1 
4.48 

มาก

ท่ีสุด (59.5) (31.6) (7.6) (0.0) (1.3) 

การใชภาษาสื่อความหมาย มคีวาม

ชัดเจนด ีอานแลวเขาใจงาย 

36 32 11 0 0 
4.32 

มาก

ท่ีสุด (45.6) (40.5) (13.9) (0.0) (0.0) 

เนื้อหาสาระ / บทความมคีวาม

นาสนใจ 

38 32 8 0 1 
4.34 

มาก

ท่ีสุด (48.1) (40.5) (10.1) (0.0) (1.3) 

ภาพประกอบบทความสามารถสื่อ

ความหมายไดสอดคลองกับเนื้อหา 

34 39 6 0 0 
4.35 

มาก

ท่ีสุด (43.0) (49.4) (7.6) (0.0) (0.0) 

ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษร

ในรูปเลม 

39 36 4 0 0 
4.44 

มาก

ท่ีสุด (49.4) (45.6) (5.1) (0.0) (0.0) 

การใชโทนสภีายในรูปเลม 42 31 6 0 0 
4.46 

มาก

ท่ีสุด (53.2) (39.2) (7.6) (0.0) (0.0) 

ความพอใจในภาพรวมท่ีมตีอวารสาร   

“ฅนสหกรณ” 

36 34 8 0 1 
4.32 

มาก

ท่ีสุด (45.6) (43.0) (10.1) (0.0) (1.3) 

โอกาสในการนําความรู / เนื้อหาสาระ

ท่ีไดรับจากวารสาร “ฅนสหกรณ” ไป

ใชประโยชนในภารกจิของทาน 

41 26 10 2 0 

4.34 

มาก

ท่ีสุด 
(51.9) (32.9) (12.7) (2.5) (0.0) 

หมายเหตุ  :   

- ตัวเลขในวงเลบ็คอืคารอยละ 

- X คอืคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

1.00-1.80  นอยที่สุด   1.81-2.61   นอย 

2.62-3.42   ปานกลาง  3.43-4.23   มาก   

4.24-5.00   มากที่สุด 
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จากการสอบถามความพึงพอใจของผูอานวารสารฅนสหกรณนั้น พบวา ผูอาน

วารสาร มคีวามพอใจดานความใหมของความรู / เนื้อหาสาระที่ทานไดรับจากวารสาร “ฅนสหกรณ” 

ในระดับมากที่สุด โดยมคีะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.48 มีความพอใจในดานการใชโทนสี

ภายในรูปเลม ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.46 มีความพอใจใน

ดานขนาดและความชัดเจนของตัวอักษรในรูปเลมในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพอใจ

เฉลี่ยเทากับ 4.44 มีความพอใจในดานภาพประกอบบทความสามารถสื่อความหมายไดสอดคลอง

กับเนื้อหาในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.35 มีความพอใจดาน

เนื้อหาสาระ / บทความมีความนาสนใจ และโอกาสในการนําความรู / เนื้อหาสาระที่ไดรับจาก

วารสาร “ฅนสหกรณ” ไปใชประโยชนในภารกิจของทานในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนระดับความ

พอใจเฉลี่ยเทากับ 4.34 มีความพอใจในดานการใชภาษาสื่อความหมาย มีความชัดเจนดี อานแลว

เขาใจงาย และความพอใจในภาพรวมที่มีตอวารสาร “ฅนสหกรณ” ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนน

ระดับความพอใจเฉลี่ยเทากบั 4.32 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

- ควรเนนการประชาสัมพันธที่กระบวนการสหกรณ กระบวนการแกไขปญหา

แบบมีสวนรวมเปนสําคัญ หรือกระบวนการแกไขของกลุมสมาชิก ไมใชเนนที่ตัวบุคคลที่ดําเนินการ 

เชน การเนนตัวผูจัดการ  เนนอาจารยของสถาบัน ไมสมควรเนนบอยครั้ง เพราะหลักการสหกรณ

ไมไดเนนที่ตัวบุคคล  แตเนนที่กระบวนการแกไขปญหา หรือกระบวนการมีสวนรวมมากกวา โปรด

ปรับปรุงเปนอยางมาก 

- ควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับการออมเงิน และการลงทุนที่ไมเสี่ยงมาก 

- มีความสุขที่ไดอานวารสารตนสหกรณ เพราะมีสาระนารู ประสบการณจาก

ปราชญผูรูในวงการสหกรณและในระดับโลก ตลอดทั้งแงคิดภูมิปญญาสรางสรรค ทําใหเปน

สื่อกลางของคนไฝรู และการเสริมสรางความเทาเทียมกันของมนุษย ขอใหกําลังใจ และทํางานดวย

ความมุงม่ัน เพื่อชาวสหกรณและประชาชนทุกชนช้ัน พรหมโชติ   ไตรเวช ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สุราษฏรธานี 

- ระยะหลังๆไมคอยมีเรื่องในตางประเทศเกี่ยวกับขบวนการสหกรณในตาง

แดนควรมทีุกฉบับ 

- เปนวารสารที่มปีระโยชนมากๆ 
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3.7 การจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพมิพเพื่อการเผยแพร 

ในการดําเนินโครงการเครือขายสารสนเทศสหกรณปที่ 5 ในระยะ 13 เดือนนั้น ทาง

คณะทํางานเครือขายสารสนเทศไดมีการจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการเผยแพรคลังความรู

และเปนการสรางกลไกการเขาถึงกลุมเปาหมายในการเปนสังคมขอมูลขาวสารรวมกันในการเขาถึง

ขอมูลอยางตอเนื่อง จํานวน 71 รายการ ประกอบดวย 

3.7.1 คูมอืการเรยีนรู 

การจัดทําคูมือการเรียนรู โดยนําองคความรูจากการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

และการเผยแพรแกผูสนใจ มจํีานวน 14 รายการ ดังนี้ 

 

  
1. คูมอืการจัดการรานคาปลกี 2. คูมอืการตรวจประเมนิคุณภาพผลติภัณฑ Farmer Shop 

  

 
 

3. คูมอืหลักสูตรการตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพย 

อยางผูชํานาญการ 

4. คูมอืการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร 
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5. คูมอืการวจิัยเชงิปฏบิัตกิารแบบมสีวนรวม 6. คูมอืการจัดการสหกรณออมทรัพย 

  

  
7. คูมอืการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อสรางความเขมแขง็ของสหกรณ 8. คูมอืการจัดทาํแผนกลยุทธสหกรณ 

  

  
9. คูมอืการจัดทําแผนธุรกจิ 10. คูมอืการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของสหกรณการเกษตรสูการปฏบิัต ิ
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11. คูมอืผูนําสหกรณที่มคีุณคา 12. คูมอืการจัดการโซอุปทานในธุรกจิสหกรณ 

  
13. คูมอืการจัดการเรียนรูหลักสูตร“ชาวนามอือาชพี.. 

จากแปลงนาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน..” 

14.  คูมอืการจัดการสหกรณออมทรัพย 

 

3.7.2 วารสารฅนสหกรณ 

การจัดพมิพวารสารฅนสหกรณเพื่อการเผยแพร จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
 

   
วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 18 วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 19 วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 20 



 
 

68 
 

   

  
วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 21 วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 22 

 

3.7.3 Pocket Book 

การจัดพมิพพ็อคเก็ตบุคเผยแพร จํานวน 8 รายการ ดังนี้ 

  
1. หนังสอื “ทําไม ระบบสหกรณจํานวนมาก จงึสําเร็จหรือ

ลมเหลว? บทวเิคราะหการสหกรณเชงิระบบ 

2. หนังสอื “ทําสหกรณใหเปนทางเลอืกของประชาชน  

ดวยวธิคีดิ และคุณคา” 
  

  

3. พ็อคเก็ตบุค ตําราพชิัยยุทธ ฉบับคนทํานา 4. พ็อคเก็ตบุค หัวไรปลายนา จากวชิาชวีติสูหลกัวชิาชพีที่ย่ังยืน 
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5. หนังสอืการตูน โรงเรียนชาวนามอือาชพี 6.พ็อคเก็ตบุคคูมอืการเรียนรูสูการเปนชาวนามอือาชพี 

  

 
 

7. พ็อกเก็ตบุคการถายโอนความรูจากงานวจิัย 8. พ็อกเก็ตบุคการสรางสรรคนวัตกรรมนําการเปล่ียนแปลง 

 

3.7.4 โบชัวร 

การจัดพมิพโบชัวรผลลัพธจากการวจัิยเผยแพร จํานวน 14 รายการ ดังนี้ 

 

 
 

1. โบชัวร ประชาสัมพันธหลักสูตรชาวนามอือาชพี 2. โบชัวรโรงเรียนลูกชาวนา 
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3. โบชัวรประกาศเกยีรตคิุณนักสหกรณและสหกรณที่มคีุณคา 

แหงป 2556 

4. โบชัวรประชาสัมพันธสมัครสมาชกิวารสารฅนสหกรณ 

  

 
 

5. โบชัวรราน Farmer shop 6. โบชัวรขาวเกดิบญุ 

 
 

7. โบชัวรสถาบันวชิาการดานสหกรณ ฉบับภาษาอังกฤษ 8. โบชัวรหลักสูตร The One 
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9. โบชัวรสถาบันวชิาการดานสหกรณ ปที่ 9 10. โบชัวร Farmer Shop 

  

  
11. โบชัวร โครงการซื้อขาวจากชาวนา 12. โบชัวรศูนยเรียนรูมชีวีติ 

  

 
 

13. โบชัวร SHOs System Platform 14. โบชัวรกรอบทศิทางการดําเนนิงานชุดโครงการวจิัย 

 

3.7.5 วดีทัีศน 

การจัดทําวดีทีัศนเผยแพรในรูปของซดี ีYoutube, www.ku.ac.th, www.cai.ku.ac.th 

และจอ LED มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

 

http://www.ku.ac.th/
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1. วดีทีัศน โรงเรียนลูกชาวนา ฉบับ รามจติต ิ 2. วดีทีัศน โรงเรียนลูกชาวนา ฉบับ สว.สก. 
 

 

  
3. วดีีทัศนประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณท่ีมีคุณคาแหงป 2556 4. LED ประชาสัมพันธโครงการของขวัญปใหม 2555 

 

 

  
5. LED ประชาสัมพันธโครงการโครงการซื้อขาวจากชาวนา 6. LED ประชาสัมพันธโครงการซื้อขาวจากชาวนา 

 

3.7.6 สื่อหนังสอืพมิพ 

มกีารเผยแพรองคความรูจากการวจัิยของชุดโครงการฯ เผยแพรในหนังสอืพมิพ 

24 เรื่อง ดังนี้ 
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1. โลกธรรม...ของคนทําขาวอนิทรีย 

หนังสอืพมิพกรุงเทพธุรกจิ ฉบับวันที ่19 ตุลาคม 2556 

2. สสค. จับมอื ม.เกษตรฯ สรางลกูชาวนามอือาชพี (เว็บไซต) 

หนังสอืพมิพไทยโพสต ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2556 

  
3. หยุดมอบใชแคหวานเงนิ (เว็บไซต) 

หนังสอืพมิพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2556 

4. ลูกชาวนามอือาชพี!ไมจน-ไมเหนื่อย-เทห  

หนังสอืพมิพ คมชดัลกึ ฉบับวันที่ 11 สงิหาคม 2556 

  
5. สหกรณการเกษตรเกษตรวสิัย .. มั่นใจระบบสหกรณเขมแขง็ 

หนังสอืพมิพเดลนิวิส ฉบับวันที่ 27 สงิหาคม 2556 

6. ตนทุนทํานาไรละ 21,355บ. จํานําแกปญหาไมได 

หนังสอืพมิพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 
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7. ม.เกษตร-สสค.ผุดหลักสตูรชาวนามอือาชพี 

หนังสอืพมิพสยามรัฐฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 

8. มอืสมัครเลน 

หนังสอืพมิพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 

  

 

 

9. หลักสูตรชาวนามอือาชพี ตอบโจทยทํานาไมจน(เว็บไซต)  

หนังสอืพมิพเดลนิวิส ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

10. นักวชิาการ แนะชาวนาอยาใหรบ.อุม สรางตัวเองเปนมอื

อาชพี (เว็บไซต) http://www.isranews.org  

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

 

 

  

 

11. ชาวนามหาเศรษฐี ไอเดยีสราง ลกูชาวนามอือาชพี 

(เว็บไซต) http://www.isranews.org วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

12. นักวชิาการกะเทาะปญหาโครงสรางชาวนาไทย  

ทํานาแลวไมไดนา (เว็บไซต) http://www.qlf.or.th  

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

 

http://www.isranews.org/
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0056.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/DeliN_18-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/56-isranews_2.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0056.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/DeliN_18-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/56-isranews_2.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0056.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/DeliN_18-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/56-isranews_2.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0056.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/DeliN_18-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/56-isranews_2.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0056.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/DeliN_18-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/56-isranews_2.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0056.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/DeliN_18-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/56-isranews_2.pdf
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13. เปดเวทพีฒันาคุณภาพสหกรณ CQA 

หนังสอืพมิพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 11 มถิุนายน 2556 

14. สัมผัสชวีติไทย ในสวนสามพราน 

หนังสอืพมิพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 เมษายน 2556 

  

15. ดันงานวจิัยยกระดับเกษตรกรภาคเีครือขายวชิาการรวมแจม 

หนังสอืพมิพสยามธุรกจิ ฉบบัวันที่ 9 มนีาคม 2556 

16. ม.เกษตรลงนามสูการพัฒนาแบบองครวมเพื่อ 

การกนิดอียูดขีองเกษตรกร  

หนังสอืพมิพแนวหนา ฉบบัวันที่ 14 มนีาคม 2556 

  
17. ม.เกษตรลงนามสูการพัฒนาแบบองครวมเพื่อ 

การกนิดอียูดขีองเกษตรกร หนังสอืพมิพเดลนิวิส  

ฉบับวันที่ 4 มนีาคม 2556 

18. สกว.จับมอื ส.ป.ก. ทํา MOU ความรูยกระดับเกษตร 

หนังสอืพมิพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 14 กมุภาพันธ 2556 

http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File-0061.pdf
http://www.thairath.co.th/column/life/tanudsri/341306
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0007_.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File_NN14.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0018V.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File00-57.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File-0061.pdf
http://www.thairath.co.th/column/life/tanudsri/341306
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0007_.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File_NN14.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0018V.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File00-57.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File-0061.pdf
http://www.thairath.co.th/column/life/tanudsri/341306
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0007_.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File_NN14.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0018V.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File00-57.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File-0061.pdf
http://www.thairath.co.th/column/life/tanudsri/341306
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0007_.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File_NN14.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0018V.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File00-57.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File-0061.pdf
http://www.thairath.co.th/column/life/tanudsri/341306
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0007_.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File_NN14.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0018V.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File00-57.PDF
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File-0061.pdf
http://www.thairath.co.th/column/life/tanudsri/341306
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0007_.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File_NN14.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0018V.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File00-57.PDF
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19. สอ.เปดเวทสีนทนาผลติหลักสูตรอบรมบทบาทของสมาชกิ 

หนังสอืพมิพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2556 

20. รูปแบบธุรกจิสหกรณการเกษตรแนวใหม 

หนังสอืพมิพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 16 มกราคม 2556 

 
 

21. ประกาศเกยีรตคิุณ 3 สหกรณที่มคีุณคายึดมั่นหลักสหกรณ 

หนังสอืพมิพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2555 

22. สหกรณ : ตัวแบบธุรกจิที่สรางโลกไดดกีวา 

หนังสอืพมิพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 

  

 
 

23. เพื่อเกษตร 

หนังสอืพมิพขาวสดฉบับวันที่ 4 มนีาคม 2556 

24. อนาคตยางไทย บทสรุปการพัฒนาบนธุรกจิคอรับชั่น 

หนังสอืพมิพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4 กันยายน  2556 

 

 

3.7.7 ศูนยเรยีนรูมชีวีติ 

มีการเผยแพรศูนยเรียนรูมีชีวิต จํานวน 4 ศูนยเรียนรู ไดแก ศูนยเรียนรูขาว

คุณธรรม ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ และศูนยเรียนรู Farmer 

Shop ดังนี้ 

 

http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0006.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0001COR.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0024P.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE5-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE8465.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0006.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0001COR.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0024P.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE5-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE8465.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0006.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0001COR.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0024P.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE5-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE8465.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0006.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0001COR.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0024P.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE5-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE8465.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0006.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0001COR.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0024P.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE5-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE8465.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0006.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0001COR.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/File0024P.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE5-7-56.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/newspaper/NE8465.pdf
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1. ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม 2. ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ 

  

  
3. ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ 4. ศูนยเรียนรู Farmer Shop 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการดําเนนิการและขอเสนอแนะ 
   

4.1 สรุปผลการดําเนินการ 

การดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 5 มุงเนนไปที่

การพัฒนาคลังความรู ธุรกิจฐานสังคม สูการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม และ

สนับสนุนการดําเนินการโครงการ ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่

เปนธรรม ระยะที่ 6” และการเผยแพรแกผูสนใจไดเขาถึงความรูและขอมูลขาวสาร และเกิดเปนสังคม

ขอมูลขาวสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการดําเนินการไดมุงเนนในการ

พัฒนาคลังขอมูลจากแหลงขอมูลที่สําคัญ ไดแก งานวิจัย บทความจากผูทรงคุณวุฒิ และขอมูล

ขาวสารจากสถาบันการศึกษา และหนวยวิจัยทั้งในและตางประเทศ โดยแบงการทํางานเปน 3 สวน 

ไดแก สวนงานจัดทําคลังขอมูล การจัดทําวารสาร และสื่อสิ่งพมิพตางๆ และเว็บไซต 

ผลการดําเนินงานในปที่ 5 ไดจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ จํานวน 5 ฉบับ มี

สมาชิกวารสารจํานวน 326 คน มีบทความจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และสถาบันวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ เผยแพรในวารสารทั้งสิ้น 71 บทความ ผลการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกอยูในระดับ

ดีมาก มีขอเสนอแนะนําใหมีการนําเสนอบทความใหม ๆ ในโลกปจจุบันที่สหกรณควรรูเทาทัน

เหตุการณและสามารถนําไปปฏบิัตไิด บทความเกี่ยวกับขบวนการสหกรณในตางประเทศอยางตอเนื่อง  

ผลการดําเนินงานในการจัดทําเว็บไซตเพื่อเปนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารให

เขาถึงเครือขาย มีรายการนําเสนอที่นาสนใจ ไดแก โครงการ Farmer Shop, คลังความรูเกี่ยวกับ

ผลงานวิจัย, บทความวิชาการ, Slide Share สําหรับนวัตกรรมการยกระดับขีดความสามารถของ

สหกรณ, E-magazine, Facebook เครอืขายนักวจัิย, Facebook เครอืขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ออมทรัพย , Facebook โครงการราน Farmer Shop, Facebook วารสารฅนสหกรณ, ศูนยเรียนรูมี

ชีวิต, วารสารฅนสหกรณในรูปแบบ E-magazine ระบบฐานขอมูลการตลาดขาวหอมมะลิ ได

กอใหเกิดเปนเครือขายออนไลนเพิ่มขึ้นอยูในระดับที่นาพอใจ โดยปจจุบันมีการเช่ือมตอเครือขาย

ออนไลน 300 เครอืขายเพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถงึกลุมเปาหมายและผูสนใจมากขึ้น 

 ในสวนของการเผยแพรเนื้อหาในเว็บไซตมีจํานวนเมนูหลักทั้งหมด 34 เมนูและเมนูยอย

จํานวน 87 เมนู มีจํานวนบทความที่เผยแพรในเว็บไซต จํานวน 131 บทความ ชุดความรูนวัตกรรม 

จํานวน 9 ชุด วดีทีัศน จํานวน 14 ชุด รายงานวจัิย จํานวน 70 เลม E-magazine จํานวน 15 เลม ขาว

และกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน จํานวน 108 ขาว พอคเก็ตบูคออนไลน  จํานวน 18 เลม Facebook 

เครอืขายนักวจัิย มจํีานวนสมาชิก 201 คน Facebook ราน Farmer Shop มจํีานวนสมาชิก 3,682 คน 

Facebook ผูตรวจสอบกิจการ มีจํานวนสมาชิก 1,477 คน Facebook สมาชิกวารสารฅนสหกรณ มี
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จํานวนสมาชิก 1,969 ราย มผูีสนใจเขาสืบคนขอมูลเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 3,388 ราย  รวม 44,047 

ราย และมีผลการประเมินความคิดเห็นจากผูใชบริการอยูในระดับดีมาก เอกสารสิ่งพิมพเพื่อการ

เผยแพรมีจํานวนทั้งสิ้น 71 รายการ ประกอบดวย พ็อคเก็ตบุค คูมือการเรียนรูสูการเปนชาวนามือ

อาชีพ คูมอืการสรางสรรคนวัตกรรมนําการเปลี่ยนแปลง คูมือการถายโอนความรูจากงานวิจัย พ็อค

เก็ตบุคตําราพิชัยยุทธ ฉบับคนทํานา พ็อคเก็ตบุคหัวไรปลายนา จากวิชาชีวิตสูหลักวิชาชีพที่ยั่งยืน 

วารสารฅนสหกรณ คูมือการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ Farmer Shop คูมือการจัดการรานคา

ปลีก คูมือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ คูมือการจัดการสหกรณออม

ทรัพย บทความวิชาการ “THE STRATEGIC FRAMEWORK FOR ENHANCING GROWTH AND DEVELOPMENT OF 

COMMUNITIES AND THE NATION: AN INTEGRATED APPROACH OF THE CO-OPERATIVE ACADEMIC INSTITUTE” 

นําเสนอในที่ประชุมนานาชาติ POVERTY ALLEVIATION AND RURAL DEVELOPMENT THROUGH ALTERNATIVE 

SOCIO-ECONOMIC REGIMES: FAIR TRADE MOVEMENT AND THE ECONOMY OF VIRTUE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สุรินทร และกรอบการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามแนวคิดการ

เจริญเติบโตรูปแบบใหม (The Strategic Framework of Social Economy Enterprises for New Growth 

Model) นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 8 การปรับเปลี่ยนประเทศ

ไทยภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โบชัวรศูนยเรียนรูมี

ชีวิต โบชัวรกรอบทิศทางการดําเนินงานชุดโครงการวิจัย  โบชัวร Farmer Shop โครงการซื้อขาวจาก

ชาวนา โบชัวรประกาศเกียรติคุณ โบชัวรสถาบันวิชาการดานสหกรณ โบชัวรหลักสูตรชาวนามืออาชีพ 

วีดีทัศน Farmer Shop วีดีทัศนการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  วีดีทัศน

หลักสูตรชาวนามอือาชีพ วดีทีัศนโครงการซื้อขาวจากชาวนา  

ประเด็นที่เปนขอสังเกตที่นาสนใจ คือ ในรอบ 15 เดือน นั้นไดมีผูสนใจเขามาเยี่ยมชม

ศูนยสารสนเทศ ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อสืบคนขอมูล จํานวน 

1,142 คน ประกอบดวย นิสิต นักศึกษา ทั้งชาวไทย และตางประเทศ ผูนําสถาบันเกษตรกรและ

เกษตรกร โดยเฉลี่ยจะมีผูเขามาเยี่ยมชมและขอคําปรึกษาหารือ เดือนละ 4 ครั้ง โดยสวนใหญ ได

สบืคนขอมูลผานทางเว็บไซต แตมีความประสงคจะขอคําปรึกษาจากนักวิจัย และขอความรูเพิ่มเติม

ในสวนที่เกี่ยวของ 
 

4.2 ขอเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาศูนยสารสนเทศดานสหกรณและการคาที่เปนธรรมในระยะตอไป 

ควรมุงเนนการดําเนนิการใน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

• เว็บไซต 

1. ควรยกระดับการพัฒนาเว็บไซตภาคอังกฤษ เพื่อเผยแพรชุดความรูจากการวิจัย

และขอมูลขาวสารแกภาคเีครอืขายงานวจัิย และผูสนใจในตางประเทศ 
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2. การขยายฐานการเช่ือมตอเว็บไซตกับหนวยงานทั้งใน-ตางประเทศที่ดําเนินงาน

เกี่ยวของกับการคาที่เปนธรรม ธุรกจิฐานสังคม สหกรณ และเกษตรกรรมยั่งยนืใหมากขึ้น 

3. การพัฒนาคลังขอมูลเพื่อการเผยแพรที่เกี่ยวกับการคาที่เปนธรรม ความม่ันคง

ทางอาหารธุรกจิฐานสังคมใหกวางขวางมากขึ้น และจัดทําในรูปของ E-book browse  

4. การขยายผลเครือขายสังคมออนไลนเพื่อแบงปนความรูในกลุมนิสิต นักศึกษา 

ผูประกอบการ นักสหกรณ ผูนําชุมชน ใหกวางขวางมากขึ้น 
 

• วารสารฅนสหกรณ 

1. การขยายฐานสมาชิกในกลุมนักวิจัย เจาหนาที่ รัฐ ผูนํากลุม/องคกร/ชุมชน/

ผูประกอบการใหกวางขวางขึ้น 

2. การขยายฐานผูใชบรกิารในกลุมโรงเรียน สถาบันการศึกษา หนวยงานพัฒนา และ

องคกรบรหิารสวนทองถิ่นใหมากขึ้น 

3. การสรางภาคีเครือขาย ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย เขามามีสวนรวมในการเขียน

บทความในวารสารในรูปแบบที่มเีนื้อหาสาระ แตอานเขาใจงายใหกวางขวางขึ้น 
 

• สื่อ/สิ่งพมิพตาง ๆ  

1. ควรมแีผนในการจัดทําพ็อกเก็ตบุคและสื่อประชาสัมพันธเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป 

การสหกรณไทย ในป 2559 



                        

 

 

ภาคผนวก 
 

♦ ภาคผนวกที่ 1: ตารางกิจกรรมโครงการ  

♦ ภาคผนวกที่ 2: รายงานการประชมุโครงการ  

♦ ภาคผนวกที่ 3: ฐานขอมูล E-mail เพื่อประชาสัมพนัธขาวสารตางๆ   

♦ ภาคผนวกที่ 4: รายชื่อสมาชกิวารสารฅนสหกรณ 

♦ ภาคผนวกที่ 5: ภาพกิจกรรมโครงการ 

♦ ภาคผนวกที่ 6: แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 
 

ตารางแสดงกิจกรรมของโครงการ 
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ตารางกิจกรรมการวจัิยของโครงการเครอืขายสารสนเทศเพื่อการพฒันาสหกรณ 

ธันวาคม 2555 –ธันวาคม 2556 

ชุดโครงการวจัิยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

1 23/1/56 โครงการ

เครือขาย

สารสนเทศ

เพื่อการ

พัฒนา

สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน

จัดทําวารสาร 

ฅนสหกรณ 

คณะทํางาน

วารสาร 

ฅนสหกรณ 

4 หอง 214 ช้ัน 2

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- หารือการจัดทํา

หนาปกวารสาร   

- ติดตอขอบทความ 

และรูปหนากลาง 

2 1/3/56 โครงการ

เครือขาย

สารสนเทศ

เพื่อการ

พัฒนา

สหกรณ 

การประชุมหารือกับ

คณะทํางานวารสาร 

ฅนสหกรณ เพื่อ

ติดตาม

ความกาวหนาการ

จัดทําวารสารฅนส

หกรณ 

ผูประสานงาน 

ชุดโครงการฯ/ 

คณะทํางาน

วารสาร 

ฅนสหกรณ 

4 หอง 214 ช้ัน 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา  

มหาวิทยาลัยเก

ษตรศาสตร 

- ความกาวหนา

จัดทําวารสารฅน 

สหกรณ 

- รูปแบบปกและ

บทความใน

วารสารฅนสหกรณ 

- รูปแบบการจัดทํา

เว็บไซตสถาบัน

วชิาการดาน

สหกรณ 

3 26/4/56 โครงการ

เครือขาย

สารสนเทศ

เพื่อการ

พัฒนา

สหกรณ 

ประชุมติดตาม

ความกาวหนาการ

ดําเนินงานวารสาร 

ฅนสหกรณ 

คณะทํางาน

วารสาร 

ฅนสหกรณ 

4 หอง 214 ช้ัน 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- ติดตามบทความ

วารสารฅนสหกรณ 

 

4 9/6/56 โครงการ

เครือขาย

สารสนเทศ

เพื่อการ

พัฒนา

สหกรณ 

จัดบูทวารสารฅน 

สหกรณเพื่อรณรงค

สมาชิกวารสารฅน 

สหกรณ ในงาน

ประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2556 

ชสอ. 

ผูแทนจาก

สหกรณ

สมาชิกของ

ชุมนุม

สหกรณออม

ทรัพยแหง

ประเทศไทย 

2,000 หองรอยัล จูบิลี่ 

บอลรูม อาคาร 

ชาเลนเจอร 

ศูนยแสดง

สนิคาและการ

ประชุมอิมแพ็ค

เมอืงทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี 

 

- รณรงคสมาชิก

วารสารฅนสหกรณ 

ไดท้ังสิ้น 4 ราย 
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ตารางกิจกรรมการวจัิยของโครงการเครอืขายสารสนเทศเพื่อการพฒันาสหกรณ 

ธันวาคม 2555 –ธันวาคม 2556 

ชุดโครงการวจัิยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

5 11/7/56 โครงการ

เครือขาย

สารสนเทศ

เพื่อการ

พัฒนา

สหกรณ 

ประชุม ติดตาม

ความกาวหนาการ

ดําเนินงานวารสาร 

ฅนสหกรณ 

คณะทํางาน

วารสาร 

ฅนสหกรณ 

4 หอง 214 ช้ัน 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- ติดตามบทความ

วารสารฅนสหกรณ 

 

6 9/8/56 โครงการ

เครือขาย

สารสนเทศ

เพื่อการ

พัฒนา

สหกรณ 

ประชุม ติดตาม

ความกาวหนาการ

ดําเนินงานวารสาร 

ฅนสหกรณ 

คณะทํางาน

วารสาร 

ฅนสหกรณ 

4 หอง 214 ช้ัน 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- ติดตามบทความ

วารสารฅนสหกรณ 

 

7 16/9/56 โครงการ

เครือขาย

สารสนเทศ

เพื่อการ

พัฒนา

สหกรณ 

จักบูทวารสารฅน 

สหกรณเพื่อรณรงค

สมาชิกวารสารฅน 

สหกรณ 

นักสหกรณ 

นักวชิาการ 

นักวจิัย และ

ผูสนใจท่ัว

ประเทศ 

570 หองสุธรรม อารี

กุล ช้ัน 1 อาคาร

สารนิเทศ 50 ป 

มก. 

- มผีูสนใจสมัคร

วารสาร 4 คน 

สวนใหญสหกรณ

เปนสมาชิกอยู

แลว 

8 7/11/56 โครงการ

เครือขาย

สารสนเทศ

เพื่อการ

พัฒนา

สหกรณ 

ประชุม ติดตาม

ความกาวหนาการ

ดําเนินงานวารสาร 

ฅนสหกรณ 

คณะทํางาน

วารสาร 

ฅนสหกรณ 

4 หอง 214 ช้ัน 2 

อาคารวจิัยและ

พัฒนา มก. 

- ติดตามบทความ

วารสารฅนสหกรณ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 
 

รายงานการประชุม 

โครงการเครอืขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 

ปที่ 5



รายงานการประชุมคณะทํางานศูนยสารสนเทศสหกรณคร้ังท่ี 1/2556 

วันพุธท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.15 – 15.30 น. 

ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 อาคารวจัิยและพัฒนา มก. 

……………………………………………………… 

 

ผูมาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทพิย   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2.  น.ส.สายสุดา ศรอีุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวชิาการดานสหกรณ  

3.  น.ส.ผุสดี  กลิ่นเกษร เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

4.  นายพรพงษ  แสงนาค เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.15 น. 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ (รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท) เปนประธานในที่

ประชุม กลาวเปดการประชุมและใหที่ประชุมพจิารณาเรื่องตางๆ ตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 

  

วาระท่ี 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

     ไมมี 

 

วาระท่ี 2   เรื่องเพื่อพจิารณา 

    2.1  การจัดทําวารสารฅนสหกรณ ฉบับท่ี 19 (เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 2556) 

           หนาปก: ที่ประชุมรวมกันพิจารณารูปแบบหนาปกวารสาร ฉบับที่ 19 สรุปวา ธีม 

หลักจะเปนการปลอยของ ซึ่งหมายถงึ การสื่อสารกับผูอานวารสารวาสถาบันฯ มีนวัตกรรมหรือชุด

ความรูที่ไดจากงานวิจัย และสถาบันฯ กําลังจะปลอยของเหลานี้เพื่อถายโอนความรูในลําดับตอไป 

โดยจะนําเสนอผานรูปตะกราหรือกระเชาของขวัญที่มีลูกโปงหรือรูปผลไมอยูในตะกรา และลูกโปง

หรือผลไมแตละลูกจะแทนชุดความรู หรือนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัยแตละช้ินงาน เชน VN&F 

platform หรือ SEE เปนตน และดานลางของตะกราเขียนขอความวา “ผลิตภัณฑงานวิจัย/ ผลผลิต

งานวจัิย” โดยใชพื้นปกเปนสแีดง 

  ปกใน: รายช่ือที่ปรึกษา ใหเปลี่ยนช่ือจากเดิม “สิรี ชัยสิริ” เปนช่ือคณบดี คณะ

เศรษฐศาสตรคนใหม และ เพิ่มช่ือเลขา ส.ป.ก. โดยมอบใหคุณผุสด ีกลิ่นเกษร เปนผูดูแล  
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          2.1.1  บทความในวารสาร 

     1.  ในแวดวงคนสหกรณ 

 - บทความเรื่อง “สี่สหกรณ ช้ีแนะแนวปฏิบัติที่ดีในการแกปญหาหนี้สิน

สมาชิก” ขอมูลจากเวทสีนทนา “กลไกการฝกอบรมฯ สอ.” เรยีบเรยีงโดย ซาโกะ จัง 

 - บทความเรื่อง “หลักสูตรผูบริหารระดับสูงของสหกรณออมทรัพย” โดย        

รศ.จุฑาทพิย ภัทราวาท 

 - สัมภาษณผูนําสหกรณ 1 แหง     

 2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

 - งานแปลบทความตางประเทศ เรื่อง Business model รูปแบบใหม  

 - แนะนําสหกรณในประชาคมอาเซียน (เลือก 1 ประเทศ ในวารสารแตละ

ฉบับ เริ่มตั้งแตฉบับที่ 19 เปนตนไป) เขียนโดย อ.วีระ คําวิเศษณ จาก มูลนิธิพัฒนาสหกรณแหง

เอเชีย 

 3.  เตมิความรู 

 - บทความเรื่อง เกษตรวิสัยเลาเรื่อง “การเตรียมพรอมของการกาวสู

ประชาคมอาเซยีนของสหกรณการเกษตร” โดย คุณบุญลวน อุดมพันธ 

 - บทความเรื่อง “วาดวยการพัฒนาอยางเปนองครวม VN&F platform” โดย   

รศ.จุฑาทพิย ภัทราวาท 

 - บทความเรื่อง “ขาว” โดย รศ.สมพร อศิวลิานนท 

 - เลาเรื่อง “สหกรณ : นวัตกรรมอันงดงามขามศตวรรษ” โดย สว.สก. 

  

 4.  เลาสูกันฟงจากงานวจัิย 

 - วาดวยเรื่อง PAR โดย คุณผุสด ีกลิ่นเกษร 

 - เรื่อง “การถายโอนความรูสูการพัฒนาอยางเปนองครวม จาก มก. สู ส.

ป.ก.”  

 - โครงการความรวมมอื มก.-ส.ป.ก.  

 - ในแวดวงผูประสานงาน โดย คุณสายสุดา ศรอีุไร 

 - ควันหลง บูทงานเกษตรแฟร (ขาวคุณธรรม/ขาวเกิดบุญ) โดยคุณณัฐ

กานต    สหวัชรนิทร ผูดูแลโครงการซื้อขาวจากชาวนา 

 5.  ตดิตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ 

 - เรื่อง “ผูนําชาวนามอือาชีพรุนบุกเบกิ (ชัยนาท)” โดย คุณธราภรณ ศรงีาม 

 - เรื่อง “ตดิตามงานสหกรณ ...วาระแหงชาติ” โดย คุณสุรจิตต แกวชิงดวง 

 6.  นานาสาระ 
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 - “เขาวาอยางง้ัน ผมวาอยางง้ี คุณวายังไง” โดย อาจารยวรเทพ ไวทยา

วโิรจน 

 - เรื่องสุขภาพ โดย คุณวรวรรณ (คุณพลอย)  

  

       2.1.2 การจัดหาผูสนับสนุนการพมิพวารสาร (Sponsor) 

 คุณสายสุดา ศรอีุไร รายงานการจัดหาผูสนับสนุนการพิมพวารสาร ซึ่งขณะนี้มี

ผูสนับสนุนตอเนื่อง ไดแก ชสอ. ชสท. และ สอ.จุฬาฯ สําหรับ ชสค. และ สหประกันชีวิต หมดวาระ

การสนับสนุน ซึ่งไดดําเนนิการตดิตามแลว แตยังไมไดรับการตอบรับ 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท รับประสานงานกับ ชสค. และ บมจ. สหประกันฯ เพื่อ

ขอการสนับสนุนการจัดพิมพตอไป และมอบใหคุณสายสุดา ศรีอุไร หาชองทางการติดตอขอการ

สนับสนุนจากหนวยงาน สสส. เพิ่มเตมิดวย 

  

    2.2 ตดิตามความกาวหนาการจัดทําเว็บไซตสถาบันฯ 

  คุณพรพงษ แสงนาค เจาหนาที่ดูแลเว็บไซตสถาบันฯ รายงานความกาวหนาการ

จัดทําเว็บไซตสถาบันฯ โดยจะเนนเรื่อง Search engine ใหผูใชอินเทอรเน็ตพบลิงคเช่ือมตอเขามาที่

เว็บของสถาบันฯ มากขึ้นเมื่อทําการสบืคนขอมูลจากเว็บไซตตางๆ เชน กูเกิ้ล ซึ่งเปนเว็บไซตที่ไดรับ

ความนิยมใชบริการคนหาคําตางๆ มากที่สุดในโลก เชน ถามีคําใดปรากฏในหนาเว็บสถาบันฯ 

บอยๆ จะทําใหเว็บไซตกูเกิ้ลเก็บขอมูลและแสดงผลเมื่อมีผูสืบคนคํานั้นๆ เชน คําวา การประชุม

คณะกรรมการบรหิารโครงการราน Farmer Shop เปนตน  

  ที่ประชุมพจิารณาแลว มคีําแนะนําดังนี้ 

1. เรื่อง Search engine ใหเนนการคนหาคําวา การคาที่เปนธรรม ธุรกิจฐานสังคม 

และ Farmer Shop เปนตน ทั้งนี้เมื่อไดรับขาวจากผูเขียนขาวแลว ใหคุณพรพงษ เปนผูคัดกรองการ

ใชคําในขาวใหเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการสบืคนขอมูลดวย search engine  

2. ปรับแกไขหนาแรกของเว็บไซตสถาบันฯ เรื่องประกาศโครงการอบรมผู

ตรวจสอบกิจการฯ รุนที่ 12 ในภาพดานซายมือที่เปนตารางแสดงคําที่ เปนอัตลักษณของผู

ตรวจสอบฯ ของโครงการฯ โดยขอใหปรับแกใหสอดคลองกับอัตลักษณของแตละรุนที่ไดคิดไว และ

ใหดูสวยงามเช่ือมโยงกันมากขึ้น  

3. ภาพกราฟแสดงราคาขาว ใหปรับการเปลี่ยนรูปกราฟใหชาลง และแกไขหัวเรื่อง

จากเดิมที่นําไปไวในโครงการซื้อขาวจากชาวนา ใหเพิ่มหัวขอใหมเปน “ระบบสารสนเทศราคาขาว

หอมมะลิ” ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท มอบใหคุณพรพงษ ศึกษารูปแบบจากเว็บไซตของ

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร เปนตัวอยาง 
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4. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ขอใหคุณพรพงษ แสงนาค ทําตาราง portfolio การ

ทํางาน เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอรายงาน โดยขอใหเพิ่มรูปแบบและหาวิธีการเพื่อดึงดูดความ

สนใจใหมผูีเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น 

   

วาระท่ี 3  อื่นๆ    

    ไมม ี  

 

เลกิประชุม    เวลา 15.30 น. 
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนยสารสนเทศสหกรณ คร้ังท่ี 2/2556 

วันศุกรท่ี 1 มนีาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 – 14.15 น. 

ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 อาคารวจัิยและพัฒนา มก. 

……………………………………………………… 

 

ผูมาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทพิย   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2.  น.ส.สายสุดา ศรอีุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวชิาการดานสหกรณ  

3.  น.ส.ผุสดี  กลิ่นเกษร เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

4.  นายพรพงษ  แสงนาค เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ (รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท) เปนประธานในที่

ประชุม กลาวเปดการประชุมและใหที่ประชุมพจิารณาเรื่องตางๆ ตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 

  

วาระท่ี 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

     ไมมี 

 

วาระท่ี 2   เรื่องเพื่อพจิารณา 

    2.1  การจัดทําวารสารฅนสหกรณ ฉบับท่ี 19 (เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 2556) 

           คุณผุสดี กลิ่นเกษร ผูรับผิดชอบการจัดทําวารสาร ฉบับที่ 19 รวบรวมบทความ

นําเสนอบรรณาธกิาร พรอมรายงานความคบืหนาการการดําเนนิงาน ดังนี้ 

          2.1.1  บทความในวารสาร 

     1.  ในแวดวงคนสหกรณ 

 - บทความเรื่อง “สามสหกรณ (ออมทรัพย) ช้ีแนะ...แนวปฏิบัติที่ดีในการ

แกปญหาหนี้สินสมาชิก” เขียนโดย ซาโกะ จัง ไดรับบทความแลว จํานวน 3 หนา บรรณาธิการ

ตรวจในที่ประชุมขอปรับแกช่ือบทความเปน “การแกปญหาหนี้สินสมาชิก: แนวทางจาก 3 สหกรณ

ตัวอยาง” พรอมใหปรับแกการเลาเรื่องบางสวน  
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 - บทความเรื่อง “หลักสูตรผูบริหารระดับสูงของสหกรณออมทรัพย” โดย        

รศ.จุฑาทพิย ภัทราวาท ยังไมไดรับบทความ 

 - สัมภาษณผูนําสหกรณ 1 แหง ยังไมไดรับบทความ    

 2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

 - เรื่องเลาในอาเซียน ตอน “เมื่อเด็กอาเซียน...เริ่มมาเรียนในช้ันประถมของ

ไทย?” โดยคุณกมลศักดิ์ ไดรับบทความแลว จํานวน 3 หนา 

 - แนะนําสหกรณในประชาคมอาเซียน (เลือก 1 ประเทศ ในวารสารแตละ

ฉบับ เริ่มตั้งแตฉบับที่ 19 เปนตนไป) เขียนโดย อ.วีระ คําวิเศษณ จากมูลนิธิพัฒนาสหกรณแหง

เอเชีย คุณผุสดี ไดรับการติดตอขอเลื่อนไปลงในวารสารฉบับถัดไป บรรณาธิการขอใหติดตอ

กลับไปเพื่อขอนําขอมูลจากหนาเว็บไซตของ อ.วรีะ คําวเิศษณ มาลงตพีมิพแทน 

 3.  เตมิความรู 

 - บทความเรื่อง “การเตรียมพรอมของการกาวสูประชาคมอาเซียนของ

สหกรณการเกษตร” โดย คุณบุญลวน อุดมพันธ ขอเลื่อนสงเปนวันจันทรที่ 4 มี.ค. 255 ที่ประชุม

พจิารณาแลวขอใหตัดบทความนี้ออก 

 - บทความเรื่อง “วาดวยการพัฒนาอยางเปนองครวมตามกรอบ VN&F 

platform” โดย รศ.จุฑาทพิย ภัทราวาท ยังไมไดรับบทความ 

 - บทความเรื่อง “ตลาดสงออกขาวไทยในป 2556 จะกาวไปในทิศทางใด?” 

โดย รศ.สมพร อศิวลิานนท ไดรับบทความแลว จํานวน 4 หนา 

 - เลาเรื่อง “สหกรณ : นวัตกรรมอันงดงามขามศตวรรษ” โดย สว.สก. ไดรับ

บทความแลว จํานวน 7 หนา บรรณาธกิารขอพจิารณาเพื่อปรับแกตอไป  

 4.  เลาสูกันฟงจากงานวจัิย 

 - วาดวยเรื่อง PAR โดย คุณผุสดี กลิ่นเกษร ไดรับบทความ แลวจํานวน 3 

หนา รอบรรณาธกิารตรวจสอบ 

 - เรื่อง “การถายโอนความรูสูการพัฒนาอยางเปนองครวม จาก มก. สู ส.

ป.ก.” โดย สว.สก. ยังไมไดรับบทความ 

 - เรื่อง “โครงการความรวมมือ มก.-ส.ป.ก.” โดย สว.สก. ยังไมไดรับ

บทความ 

 - เรื่อง “บรษิัทบางซื่อโรงสไีฟเจียเมง จํากัด” โดย คุณพลอย ไดรับบทความ

แลว จํานวน 4 หนา รอบรรณาธกิารตรวจสอบ 

 - เรื่อง “แวะทักทายขาวเกดิบุญ...ขาวคุณธรรม ในงานเกษตรแฟร ’56” โดย 

คุณณัฐกานต สหวัชรนิทร ผูดูแลโครงการซื้อขาวจากชาวนา ไดรับบทความแลว จํานวน 4 หนา รอ

บรรณาธกิารตรวจสอบ 
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 - เรื่อง “ติดตามศูนยเรีนรูมีชีวิตขาวคุณธรรม” โดย คุณสุพจน ไดรับ

บทความแลว จํานวน 4 หนา รอบรรณาธกิารตรวจสอบ 

 5.  ตดิตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ 

 - เรื่อง “ผูนําชาวนามอือาชีพรุนบุกเบกิ (ชัยนาท)” โดย คุณธราภรณ ศรีงาม 

ไดรับบทความแลว จํานวน 3 หนา รอบรรณาธกิารตรวจสอบ 

 - เรื่อง “ติดตามงานสหกรณ ...วาระแหงชาติ” โดย คุณสุรจิตต แกวชิงดวง 

คุณ   ผุสดี รายงานวาติดตอคุณสุรจิตต แกวชิงดวงแลว ไดรับแจงวาไมสามารถเขียนได และ

แนะนําวาใหตดิตอคุณมนตร ีเปนผูเขยีนบทความแทน  

 6.  นานาสาระ 

 - “เขาวาอยางง้ัน ผมวาอยางง้ี คุณวายังไง” โดย อาจารยวรเทพ ไวทยา

วโิรจน ไดรับบทความแลว จํานวน 4 หนา  

 - เรื่อง “มาดูแลสุขภาพ...ดวยพืชสมุนไพร กันดีกวา” เขียนจากเวทีบรรยาย

พิเศษ พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ บรรยายโดย คุณหมอโกศล สิงหทอง เรียบเรียงโดย ซาโกะ 

จัง ไดรับบทความแลว จํานวน 2 หนา 

  สรุปจํานวนบทความที่ไดรับรวม 41 หนา รวมสวนประกอบวารสารอื่นๆ ไดแก ปก

หนา-หลัง (2)  ปกใน (1) หนาบรรณาธิการ (1) สารบัญ (1) แคตตาล็อคสินคา (2) โฆษณา (2
1/2) 

และภาพหนากลาง (2) รวมทัง้หมดเปน 521/2 หนา ขาดอกี 131/2 หนา  

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณา ใหเพิ่มเนื้อหาสาระ ดังตอไปนี้ 

1. ชุดความรูและศูนยเรยีนรูมชีีวติ 4 ศูนย รวม 8 หนา 

2. รอยคน รอยคุณคา คัดถอยคําจากพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ 4 

หนวยงาน และเวทีเสวนาการถายโอนความรูในการยกระดับความสามารถฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 

2556 (ดร.สีลาภรณ บัวสาย/ ดร.วีระชัย นาควิบูลยวงศ/ คุณวินัย เมฆดํา/ คุณสุวิทย ภูมิประเสริฐ

โชค/ ดร.จันทรวภิา ธนะโสภณ/ คุณแกนคําหลา/ คุณอดุลย/ พอวจิิตร เปนตน) รวม 2 หนา 

3. จัดหาบทความอื่นๆ เพิ่มเตมิ 

สําหรับปกใน บรรณาธิการพิจารณาแลวขอใหเพิ่มช่ือ รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ใน

สวนที่ปรกึษา และเพิ่มช่ือ ผุสด ีกลิ่นเกษร ในสวนกองบรรณาธกิารดวย 

 

       2.1.2 การจัดหาผูสนับสนุนการพมิพวารสาร (Sponsor) 

 คุณผุสดี กลิ่นเกษร รายงานการจัดหาผูสนับสนุนการพิมพวารสาร ขณะนี้มี

ผูสนับสนุนตอเนื่อง ไดแก สหประกัน ชสอ. ชสค. สวน สอ.จุฬาฯ ขอเลื่อนเปนฉบับถัดไป 

 สําหรับผลการตดิตอ ชสท. นัน้ รศ.จุฑาทพิย ภัทราวาท ไดติดตอเรียบรอยแลว 

ขอใหคุณผุสด ีนําภาพโฆษณาลงไดทันที 
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    2.2 ตดิตามความกาวหนาการจัดทําเว็บไซตสถาบันฯ 

  คุณพรพงษ แสงนาค เจาหนาที่ดูแลเว็บไซตสถาบันฯ รายงานความกาวหนาการ

จัดทําเว็บไซตสถาบันฯ โดยแกไขหัวขอ “ขาวและกิจกรรม” ตามขอเสนอแนะของ รศ.จุฑาทิพย ภัท

ราวาทเรยีบรอยแลว 

  เมื่อที่ประชุมพจิารณาแลว มคีําแนะนําดังนี้ 

1. ภาพขาวกิจกรรมในหนาแรกใหเลือกรูปที่ทันเหตุการณ เชน รูปพิธีลงนามทาง

วชิาการ โครงการการถายโอนความรู เปนตน 

2. หัวขอขาวและกจิกรรมตางๆ ใหเลอืกใชสทีี่ชวยใหดูเดนขึ้น 

3. ใหผูดูแลเว็บไซตชวยปรับปรุงเว็บสถาบันฯ ในสวนภาษาอังกฤษดวย โดยไมตอง

อธิบายเนื้อหาขาวตางๆ แตใหเขียนช่ืองาน วัน เวลา และสถานที่ ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท จะ

ชวยเขยีนหัวขอเปนภาษาอังกฤษให 

4. ใหผูดูแลเว็บไซตสรางเครอืขาย Farmer Shop ในเฟสบุค 

5. ใหทุกคนชวยหาแนวทางการจัดทําเว็บไซตใหมคีวามนาสนใจมากขึ้น 

 

เลกิประชุม    เวลา 14.15 น. 
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนยสารสนเทศสหกรณคร้ังท่ี 3/2556 

วันศุกรท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 อาคารวจัิยและพัฒนา มก. 

……………………………………………………… 

 

ผูมาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทพิย   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2.  น.ส.สายสุดา ศรอีุไร   รองผูอํานวยการสถาบันวชิาการดานสหกรณ  

3.  น.ส.ผุสดี  กลิ่นเกษร  เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

4.  นายพรพงษ  แสงนาค  เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.00 น. 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ (รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท) เปนประธานในที่

ประชุม กลาวเปดการประชุมและใหที่ประชุมพจิารณาเรื่องตางๆ ตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 

  

วาระท่ี 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

     ไมมี 

 

วาระท่ี 2   เรื่องเพื่อพจิารณา 

    2.1  การจัดทําวารสารฅนสหกรณ ฉบับท่ี 20 (เดอืน มถุินายน – สงิหาคม 2556) 

           หนาปก: ที่ประชุมรวมกันพจิารณารูปแบบหนาปกวารสาร ฉบับที่ 20 สรุปวา ธีมห

ลักจะเปนการตอนรับเปดเทอม โดยใหทมีงานชวยคดิภาพหนาปกมานําเสนอ 

          2.1.1  บทความในวารสาร 

     1.  ในแวดวงคนสหกรณ 

 1.1  เรียงรอยถอยคํา สานฝนคนสหกรณ : ถอดถอยคําจากกลุมชาวนา จ.

ชัยนาท เวทีหลักสูตรเรียนรูชาวนามืออาชีพ วันที่ 25 เม.ย. 2556 (1 

หนา) 

 1.2  สรุปบทเรียนเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกณไทย ระยะที่ 3 : สรุป

จากเวทรีายงานฉบับสมบูรณ วันที่ 24 เม.ย. 2556 (3 หนา) 



 

2-11 
 

 2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

  2.1  เรื่องเลาจากอนิโดนเีซยี : เขยีนโดย ธราภรณ ศรงีาม (3 หนา) 

  2.2  เรื่องเลาจาก สปป.ลาว : การเตรียมความพรอมรับ AEC เขียนโดย ผุ

สดี กลิ่นเกษร (3 หนา) 

  2.3  บทความ Social Economy แปลโดย คุณฝน (3 หนา) 

 

 3.  เตมิความรู 

  3.1  ขาว : โดย รศ.สมพร อศิวลิานนท (3 หนา) 

  3.2  นวัตกรรมนําคุณคาสหกรณสูการคาเปนธรรม : เขียนโดย รศ.จุฑา

ทพิย (3 หนา) 

  3.3  ชุดความรูการจัดการตลาดชุมชน : เรื่องเลาจากตลาดสุขใจ (3 หนา) 

  3.4  พื้นฐานขอมูลความรูของประเทศเพื่อนบาน : กรณีประเทศ ลาว/

อนิโดนเีซยี โดย ผุสด ี(3 หนา) 

 4.  เลาสูกันฟงจากงานวจัิย 

  4.1  เรื่องเลาจากทายาทสวนผลไม : เขียนโดย คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย 

ทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไม จ.จันทบุรี (ขอกรณีเดินทางไปศึกษาดู

งานประเทศนวิซแีลนดพรอมภาพ) (3 หนา) 

  4.2  แนวคดิการสราง Smart Officers : เขยีนโดย คุณวนิัย เมฆดํา (4 หนา) 

  4.3  แนวคิดการสราง Smart Farmers : เขียนโดย คุณเกินศักดิ์ ศรีสวย (4 

หนา) 

 5.  ตดิตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ 

  5.1  แผนขับเคลื่อน SHOs System เขยีนโดย สว.สก. (3 หนา) 

  5.2 กลไกการจัดการเรียนรูผูนําสหกรณออมทรัพย เขียนโดย สว.สก. (3 

หนา) 

 6.  นานาสาระ 

  6.1  เขาวาอยางง้ัน ผมวาอยางง้ี คุณวายังไง : โดย อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน 

(3 หนา) 

  6.2  ไวรัสสายพันธุใหม ในประเทศจีน : รับผิดชอบโดย คุณพรพงษ แสง

นาค (3 หนา) 

  6.3  เจรจาสันติภาพ กรณีกลุมกอการรายในภาคใต : รับผิดชอบโดย คุณ

พรพงษ แสงนาค (3 หนา) 

- แคตตาล็อคสนิคา รับผิดชอบโดยคุณพรพงษ แสงนาค 
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- ภาพหนากลาง ใชภาพจากการเดนิทางไปประเทศอนิโดนเีซยี และ สปป.ลาว 

 

       2.1.2 การจัดหาผูสนับสนุนการพมิพวารสาร (Sponsor) 

 คุณผุสดี กลิ่นเกษร รายงานการจัดหาผูสนับสนุนการพิมพวารสาร ขณะนี้มี

ผูสนับสนุนตอเนื่อง ไดแก สหประกัน ชสอ. ชสค. สอ.จุฬาฯ  

 สําหรับจํานวนสมาชิกวารสาร คุณผุสดี รายงานจํานวนสมาชิกปจจุบันมี 322 

ราย แบงเปน สมาชิก 1, 2 และ 3 ป จํานวน 100, 54 และ 168 ราย ตามลําดับ สวนสมาชิกที่กําลังจะ

หมดอายุ จะทําหนังสอืเชิญตออายุสมาชิก พรอมสงอเีมลลเชิญชวนใหตออายุสมาชิกดวย 

  

    2.2 ตดิตามความกาวหนาการจัดทําเว็บไซตสถาบันฯ 

  คุณพรพงษ แสงนาค เจาหนาที่ดูแลเว็บไซตสถาบันฯ รายงานความกาวหนาการ

จัดทําเว็บไซตสถาบันฯ โดยมกีารนํา Slideshare มาใชในหนาหลักเพื่อเผยแพรผลงานของสถาบันฯ  

  เมื่อที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาสิ่งที่ลงไวใน Slideshare นั้นยังไมนาสนใจพอที่จะ

ดงึดูดผูเขาชมเว็บไซต จึงเห็นควร ใหเลือกเรื่องศูนยเรียนรูมีชีวิต 4 แหง มาลงเปน Slide show โดย

แตละศูนยฯใหมสีไลดประกอบ 4-5 สไลด เพื่อดงึดูดใหมผูีเขาใชขอมูลจากเว็บไซตเพิ่มมากขึ้น 

 

เลกิประชุม    เวลา 15.00 น. 
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนยสารสนเทศสหกรณ คร้ังท่ี 4/2556 

วันพฤหัสบดท่ีี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.30 – 11.00 น. 

ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 อาคารวจัิยและพัฒนา มก. 

……………………………………………………… 

 

ผูมาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทพิย   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2.  น.ส.สายสุดา ศรอีุไร   รองผูอํานวยการสถาบันวชิาการดานสหกรณ  

3.  น.ส.ผุสดี  กลิ่นเกษร  เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

4.  นายพรพงษ  แสงนาค  เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.30 น. 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ (รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท) เปนประธานในที่

ประชุม กลาวเปดการประชุมและใหที่ประชุมพจิารณาเรื่องตางๆ ตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 

  

วาระท่ี 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท แจงวา เนื่องดวยเดือนกันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ จะมีการจัด

งานการประกาศเกียรติคุณสหกรณและนักสหกรณที่มีคุณคา ประจําป 2556 พรอมจัดเวทีเสวนา

ประจําปของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ดังนั้นวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 21 ควรตองดําเนินการ

ใหตรงตามกําหนดเพื่อใหเสร็จพรอมใชในงานนี้ ในวันศุกรที่ 13 กันยายน 2556 

 ทั้งนี้ที่ประชุมจึงทบทวนกําหนดการดําเนินงานจัดทําวารสาร โดยกําหนดการรวบรวม

วารสารจากผูเขยีนบทความทัง้หมด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และสงโรงพิมพเพื่อจัดรูปเลม 

ภายในวันที่ 6 สงิหาคม 2556   

  

วาระท่ี 2   เรื่องเพื่อพจิารณา 

    2.1  การจัดทําวารสารฅนสหกรณ ฉบับท่ี 21 (เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 

2556) 
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           หนาปก: ที่ประชุมรวมกันพจิารณารูปแบบหนาปกวารสาร ฉบับที่ 21 สรุปวา ธีมห

ลักจะเปนภาพการรวมกลุมเครือขายตางๆ ของสถาบันฯ โดยจะใช Keyword ที่สําคัญของ

โครงการวจัิย มาจัดเรยีงสลับขนาดตางๆ ใหสวยงาม โดยใชพื้นปกสขีาว ตัวอักษรสสีมเและสเีขยีว 

  ทัง้นี้ รศ.จุฑาทพิย ภัทราวาท ไดเลอืก Keyword ในเบื้องตน ไดแก 

-  อักษรขนาดใหญที่สุด : 1) ขบวนการธุรกิจฐานสังคม 2) การคาเปนธรรม และ 

3) การจัดการโซคุณคา  

-  อักษรขนาดกลาง ใชชุดความรูที่ไดจากงานวิจัย เชน 4 มิติผูนําคุณคา  การ

จัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ และอื่นๆ ในชุดความรู 

- อักษรขนาดเล็ก ใชผลลัพธจากงานวจัิย เครือขายตางๆ เชน เครือขายคุณคาขาว

คุณธรรม ตลาดสุขใจ เครอืขายคุณคาผลไมคุณภาพ เปนตน 

          2.1.1  บทความในวารสาร 

     1.  ในแวดวงคนสหกรณ 

 1.1  เรียงรอยถอยคํา สานฝนคนสหกรณ : รอยคนรอยคุณคา มอบใหคุณผุ

สด ีถอดถอยคําจากกลุมชาวนา จ.ศรสีะเกษ (1 หนา) 

 1.2  ประกาศเกยีรตคิุณสหกรณและนักสหกรณที่มคีุณคา ประจําป 2556 

 2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

  2.1  บทความ เรื่อง ขอคิดการพัฒนาเกษตรกร : แนวทาง สว.สก. โดยคุณ

โก (ศกึษา ณ ประเทศ ญี่ปุน) (3 หนา) 

  2.2  เรื่องราวของประเทศเพื่อนบาน : พมา โดย นักวิจัยของ สกว. มอบให

คุณสายสุดา ตดิตอประสานงานขอบทความ (3 หนา) 

 3.  เตมิความรู 

  3.1  ขาว : โดย รศ.สมพร อศิวลิานนท (3 หนา) 

  3.2  บริบทของธุรกิจฐานสังคมกับการสานตอนโยบายการพัฒนารูปแบบ

ใหมของไทย โดย รศ.จุฑาทพิย (3 หนา) 

  3.3  บทความแปล : คุณฝน โดย รศ.จุฑาทิพย เปนผูคัดเลือกบทความ (3 

หนา) 

 4.  เลาสูกันฟงจากงานวจัิย 

  4.1  เวทีถอดบทเรียนและการวางกลยุทธงานวิจัยในอนาคต จากเวทีวันที่ 

21 ม.ิย. 2556 เรยีบเรยีงโดย ศกลวรรณ (8 หนา) 

  4.2  เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมือ

อาชีพ” วันที่ 18 ก.ค. 2556 เรยีบเรยีงโดย ศกลวรรณ (8 หนา) 
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  4.3  เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชาวนามืออาชีพ เรียบเรียงโดย ผศ.

ดร.ทพิรัตน 

  4.4  เวทเีสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสูการเปน Smart Officers เรียบเรียง

โดย คุณวนิัย เมฆดํา/คุณสุวทิย ภูมปิระเสรฐิโชค 

 5.  ตดิตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ 

  5.1  เวทอีบรม ชสค. วันที่ 27 ก.ค. 2556 

  5.2  การอบรมผูจัดการมอือาชีพ มอบใหคุณสุจิตรา ประเมนิ 

 6.  นานาสาระ 

  6.1  เขาวาอยางง้ัน ผมวาอยางง้ี คุณวายังไง : โดย อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน 

(3 หนา) 

  6.2  สุขภาพ : สปาบานทุง จ.ยโสธร เรยีบเรยีงโดย ศกลวรรณ (3 หนา) 

- แคตตาล็อคสนิคา รับผิดชอบโดยคุณพรพงษ แสงนาค และคุณสายสุดา ศรอีุไร 

- ภาพหนากลาง ใชภาพจากงานเวทีเสวนา “แนวทางการยกระดับสมรรถนะ

ชาวนาสูการเปนมอือาชีพ” วันพฤหัสบดทีี่ 18 ก.ค. 2556 (2 หนา) และ รศ.จุฑาทิพย ขอเพิ่มภาพบู

ทจากกระทรวงพาณชิย จํานวน 2 หนา 

 

    2.2 ตดิตามความกาวหนาการจัดทําเว็บไซตสถาบันฯ  

  ประชุมรวมพิจารณาเว็บไซตสถาบันฯ ตามขอสังเกตจาก คุณศกลวรรณ ผูเขา

เยี่ยมชมเว็บไซต เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556 (ตามเอกสารแนบ 1) และใหปรับแก ดังตอไปนี้ 

1. หนาแรก สวนของภาพขาว การเปลี่ยนภาพขาวเร็วมาก ใหปรับเพิ่มเวลาการ

เปลี่ยนภาพใหนานขึ้น เพื่อใหผูเขาเยี่ยมชมอานหัวขอขาวไดสมบูรณขึ้น 

2. หัวขอใหญดานบนในแถบสีฟา ใหแกไขคําวา “สาระสนเทศราคาขาวหอมมะลิ” 

เปนคําวา “สารสนเทศราคาขาวหอมมะลิ”  

3. การจัดเวนวรรคประโยคของขาวตางๆ ควรจัดรูปแบบใหถูกตอง และในสวนของ

ขาวการจัดเวทเีสวนา “แนวทางการยกระดับชาวนามอือาชีพ” ยังไมสามารถดาวนโหลดกําหนดการ

ได 

4. กราฟแสดงราคาขาว ยังไมปรับปรุงเปนขอมูลปจจุบัน มอบใหคุณพรพงษ แสง

นาค และคุณสายสุดา ศรอีุไร รวมดําเนนิการรวบรวมขอมูลพรอมอัพเดตขอมูล 

5. บล็อคความรู ที่หัวขอดานซายมอื ไมไดปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ตั้งแต 12 เดือน

ที่ผานมา ทั้งนี้ที่ประชุมมอบให คุณผุสดี เปนผูหาขอมูลเรื่องตางๆ ที่นาสนใจทั้งจากบทความและ
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เรื่องใหมๆ นําสงให รศ.จุฑาทิพย ตรวจสอบทุกกลางสัปดาหกอนสงใหคุณพรพงษ นําเผยแพรใน

บล็อค และมอบใหคุณศกลวรรณ เขาตรวจสอบทุกวันศุกรของสัปดาห  

6. เว็บไซต Facebook ของโครงการ Farmer Shop ควรปรับรูปแบบเปนหนาเพจที่

บุคคลทั่วไปสามารถเขาเยี่ยมชมได โดยไมตองขอเพิ่มเปนเพื่อน โดยใหอยูในรูปแบบเดียวกับ 

Facebook ของเครอืขายนักวจัิย และเครอืขายผูตรวจสอบกจิการสหกรณ  

7. ที่ประชุมเสนอใหยายชอง “คนหา” ที่อยูซายมือดานลางสุด มาไวที่แถบสีฟา 

ดานบนสุดขวามอื เพื่อความสะดวกแกผูเยี่ยมชมในการคนหาคําสําคัญ 

 

 

เลกิประชุม    เวลา 11.00 น. 
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนยสารสนเทศสหกรณ คร้ังท่ี 5/2556 

วันศุกรท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 – 10.00 น. 

ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 อาคารวจัิยและพัฒนา มก. 

……………………………………………………… 

 

ผูมาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทพิย   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2.  น.ส.สายสุดา ศรอีุไร   รองผูอํานวยการสถาบันวชิาการดานสหกรณ  

3.  น.ส.ผุสดี  กลิ่นเกษร  เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

4.  นายพรพงษ  แสงนาค  เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.30 น. 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ (รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท) เปนประธานในที่

ประชุม กลาวเปดการประชุมและใหที่ประชุมพจิารณาเรื่องตางๆ ตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 

  

วาระท่ี 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท แจงวา การจัดงานการประกาศเกียรติคุณสหกรณและนัก

สหกรณที่มคีุณคา ประจําป 2556 จะเลื่อนจากวันที่ 13 กันยายน 2556 (กําหนดเดิม) เปนวันจันทร

ที่ 16 กันยายน 2556 ดังนั้นการประชุมในวันนี้จึงจะขอติดตามความคืบหนาในการจัดเตรียม

วารสาร “ฅนสหกรณ” ฉบับที่ 21 ที่จะใชแจกในวันงานดวย   

  

วาระท่ี 2   เรื่องเพื่อพจิารณา 

    2.1  การจัดทําวารสารฅนสหกรณ ฉบับท่ี 21 (เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 

2556) 

           หนาปก: คุณสายสุดา ศรีอุไร แจงวาภาพหนาปกวารสารเปลี่ยนจากแบบเดิมที่

วางไว เปนภาพการตูนคลปิอารท รูปโลกมคีนลอมรอบ เพื่อสื่อถงึคําวา “ธุรกิจฐานสังคม” โดยโทน

สีสม-ขาว เนื่องจากวารสารยังไมเคยใชหนาปกสีสมมากอน สวนปกหลัง จะเปนคํานิยามและ

ความหมายของคําวาธุรกิจฐานสังคม โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท เปนผูใหคํานิยามและ

ความหมาย 
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    2.1.1  บทความในวารสาร 

    คุณสายสุดา ศรอีุไร รายงานความคบืหนาการรวบรวมบทความสําหรับตีพิมพใน

วารสารฉบับที่ 21 ดังนี้ 

     1.  ในแวดวงคนสหกรณ 

 1.1  เรยีงรอยถอยคํา สานฝนคนสหกรณ : รอยคนรอยคุณคา ไดรับถอยคําที่

ถอดจากเวทวีันที่ 18 ก.ค. 2556 โดยคุณศกลวรรณ เรยีบรอยแลว 

 1.2  ประกาศเกียรติคุณสหกรณและนักสหกรณที่มีคุณคา ประจําป 2556 

เวนหนาสําหรับจัดพมิพ 4 หนา 

 2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

  2.1  บทความ เรื่อง ขอคิดการพัฒนาเกษตรกร : แนวทาง สว.สก. โดยคุณ

โก (ศกึษา ณ ประเทศ ญี่ปุน)  

  2.2  เรื่องราวของประเทศเพื่อนบาน : อินโดนีเซียและสิงคโปร ใชช่ือ

บทความวา “ตามไปดู....อินโดนีเซียและสิงคโปร” โดย ผศ.ดร.กิตต ิ

ประเสรฐิสุข (นักวจัิย สกว.) ไดรับบทความแลว 

 3.  เตมิความรู 

  3.1  ขาว : โดย รศ.สมพร อศิวลิานนท ไดรับบทความแลว 

  3.2  เรื่อง มาทําความเขาใจใน CSR – ธุรกจิเพื่อสังคมและธุรกจิฐานสังคม

กับบทบาทที่เหมอืนและแตกตางกัน โดย รศ.จุฑาทพิย เรยีบรอยแลว 

  3.3  บทความแปล : คุณฝน โดย รศ.จุฑาทิพย เปนผูคัดเลือกบทความ 

ไดรับบทความแลว 

 4.  เลาสูกันฟงจากงานวจัิย 

  4.1  เรื่อง “การวางกลยุทธงานวิจัยในอนาคตของชุดโครงการฯ” ใหเพิ่ม 

footnote วาชุดโครงการอะไร? จากเวทีวันที่ 21 มิ.ย. 2556 เรียบเรียง

โดย ศกลวรรณ ไดรับบทความแลว 

  4.2  เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมือ

อาชีพ” วันที่ 18 ก.ค. 2556 เรียบเรียงโดย ศกลวรรณ ไดรับบทความ

แลว 

  4.3  เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชาวนามืออาชีพ เรียบเรียงโดย ผศ.

ดร.ทพิรัตน ไดรับบทความแลว 

  4.4  เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสูการเปน Smart Officers เรียบ

เรยีงโดย คุณวนัิย เมฆดํา/คุณสุวทิย ภูมปิระเสรฐิโชค  
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 5.  ตดิตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ 

  5.1  เรื่อง “การศึกษาดูงานกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน : ตลาดสุขใจ” 

โดย คุณณัฐฐภักดิ์ ผูปรารถนาสทิธิ์ ไดรับบทความแลว 

  5.2  เรื่อง “7 เสาหลักสูมาตรฐานการเงินสหกรณออมทรัพย” ไดรับ

บทความแลว 

 6.  นานาสาระ 

  6.1  เขาวาอยางง้ัน ผมวาอยางง้ี คุณวายังไง : โดย อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน 

ไดรับบทความแลว   

 6.2  สุขภาพ : เรื่อง “Therapy บานนา Spa บานทุง” เรียบเรียงโดย 

ศกลวรรณ ไดรับบทความแลว 

- แคตตาล็อคสินคา รับผิดชอบโดย คุณพรพงษ แสงนาค และคุณสายสุดา ศรี

อุไร ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท มอบหมายให คุณผุสดี กลิ่นเกษร จัดทําฐานขอมูลของแคตตา

ล็อคสนิคา ที่ลงตพีมิพในวารสารตัง้แตเลมที่ 1 จนถงึปจจุบัน โดยในการประชุมครั้งตอไปใหนําเขาที่

ประชุมดวยทุกครัง้เพื่อใหผูจัดทําแคตตาล็อคคัดเลอืกสนิคาไดสะดวกรวดเร็วขึ้น 

- ภาพหนากลาง ใชภาพจากงานเวทีเสวนา “แนวทางการยกระดับสมรรถนะ

ชาวนาสูการเปนมอือาชีพ” วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2556 จัดทําโดย คุณพรพงษ แสงนาค นําเสนอ

ให                    รศ.จุฑาทิพย พิจารณา ซึ่งไดขอใหปรับเปลี่ยนรูปและจัดเรียงใหมีความดึงดูด

และนาสนใจมากขึ้น  

ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดทบทวนลําดับขั้นตอนการทํางานของการจัดทํา

วารสาร “ฅนสหกรณ” ในที่ประชุมอกีครัง้ สรุปไดดังรูป 

 

 
 

รูปขัน้ตอนการดําเนนิงานจัดทําวารสาร “ฅนสหกรณ” 

 

  โดย คุณสายสุดา ศรีอุไร แจงกําหนดการเบื้องตน คาดวาดราฟทสุดทายจะเสร็จ

ภายในวันที่ 16 ส.ค. 2556  และสัปดาหถัดไป (วันที่ 19-23 ส.ค. 2556) เปนชวงเวลาแกไขตนฉบับ

และเพิ่มเติมในสวนขอมูลผูไดรับรางวัล การประกาศเกียรติคุณสหกรณและนักสหกรณที่มีคุณคา 

ประจําป 2556 ซึ่งจะไดขอสรุปในวันที่ 19 ส.ค. 2556 ที่จะถงึนี้ 
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    2.2 ตดิตามความกาวหนาการจัดทําเว็บไซตสถาบันฯ  

  ประชุมรวมพิจารณาเว็บไซตสถาบันฯ ตามที่ คุณพรพงษ แสงนาค นําเสนอการ

ปรับเปลี่ยนแกไขตามขอเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผานมาเรียบรอยแลว ทั้งนี้ในสวนของชองการคนหา

ขอมูล ไมสามารถนําขึ้นมาไวดานบนตามเสนอได ที่ประชุมจึงขอใหปรับขึ้นมาวางไวระหวางภาพ

ขาวกับแผนกจิกรรมของสถาบันในรอบเดอืนแทน 

  นอกจากนี้ คุณพรพงษ แสงนาค ไดนําเสนอวีดีทัศนเชิญชวนเขารวมงานการ

ประการศเกียรติคุณฯ และเวทีเสวนา ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ซึ่งที่ประชุมรวมพิจารณาแลว 

ขอใหเพิ่มภาพมงกุฏซึ่งเปนโลโกของงานการประกาศเกียรติคุณเพิ่มเขาไปในวีดีทัศนดวย และเมื่อ

แกไขเรยีบรอยแลวใหนําสงมหาวทิยาลัยเพื่อเผยแพรตอไป 

  คุณสายสุดา ศรีอุไร ใหขอสังเกตวา ภาพประกอบในกิจกรรมงานประกาศเกียรติ

คุณ ประจําป 2555 นัน้บางภาพไมใชเหตุการณที่เกดิขึ้นในงานวันนัน้ จึงขอใหผูดูแลเว็บไซตแกไขให

ถูกตองดวย 

 

เลกิประชุม    เวลา 10.00 น. 
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนยสารสนเทศสหกรณ คร้ังท่ี 6/2556 

วันพฤหัสบดท่ีี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 11.30-12.30 น. 

ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 อาคารวจัิยและพัฒนา มก. 

……………………………………………………… 
 

ผูมาประชุม 

1.  รศ.จุฑาทพิย   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2.  น.ส.สายสุดา ศรอีุไร   รองผูอํานวยการสถาบันวชิาการดานสหกรณ  

3.  น.ส.จินตหรา นกเงิน   เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 
 

เริ่มประชุม เวลา  11.30 น. 
 

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ (รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท) เปนประธานในที่

ประชุม กลาวเปดการประชุมและใหที่ประชุมพจิารณาเรื่องตางๆ ตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 

  

วาระท่ี 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท แจงแกที่ประชุมความวา การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพื่อ

วางแผนการจัดทําวารสาร “ฅนสหกรณ” ฉบับที่ 22 (ประจําเดือนธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ 

2557) ซึ่งม ีคุณจินตหรา นกเงิน เขารวมคณะทํางานดวย 

  

วาระท่ี 2   เรื่องเพื่อพจิารณา 

    2.1  การจัดทําวารสารฅนสหกรณ ฉบับท่ี 22 (เดอืน ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ 

2557) 

           หนาปก: ที่ประชุมเห็นพองให ปกหนาเปนธีม (theme) ตอนรับปใหม และความ

สามัคคีของคนในชาติ โดยใหใชรูปประเทศไทยที่มีคนยืนจับมือแสดงความสามัคคีปรองดอง สวน

ปกหลัง ใหคัดเลอืกกลอนที่สอดคลองกับภาพหนาปก โดยสปีกใหใชโทนสทีอง 

    2.1.1  บทความในวารสาร 

     1.  ในแวดวงคนสหกรณ 

 1.1  เรียงรอยถอยคํา สานฝนคนสหกรณ : รอยคนรอยคุณคา คัดเลือก

ถอยคําจากเวทีเสวนาวิชาการประจําป วันที่ 16 กันยายน 2556 (1 

หนา) 
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 2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

  2.1  บทความ เกี่ยวกับสหกรณในประเทศญี่ปุน โดยคุณโก (ศึกษา ณ 

ประเทศ ญี่ปุน) 

  2.2  บทความการแนะนําหนวยงาน WEB (2 หนา) 

  2.3  บทความควันหลงจากเวทปีระชุมที่ประเทศเบลเยี่ยม (4 หนา) 

 3.  เตมิความรู 

  3.1  ขาว : โดย รศ.สมพร อศิวลิานนท (3 หนา) 

  3.2  บทความเรื่อง “นโยบายและทศิทางการพัฒนาที่ควรจะเปนสําหรับ

ธุรกจิฐานสังคม” โดย รศ.จุฑาทพิย (5 หนา)  

  3.3  บทความเรื่อง “การเช่ือมโยงโซอุปทานการคาเพื่อรองรับการพัฒนาโล

จิสติกในอาเซียน” สรุปจากเวทีเสวนา 31 ต.ค. 2556 โดยคุณสุพจน 

(5 หนา) 

  3.4  บทความเรื่อง “ยางพารา” โดย อ.ศานติ (4 หนา) 

  3.5  บทความเรื่อง “เสนทางสูชาวนามืออาชีพ” จากบทสรุปผูบริหารของ

รายงานโครงการหลักสูตรชาวนามอือาชีพ (7 หนา) 

 4.  เลาสูกันฟงจากงานวจัิย 

  4.1  สรุปเวทีเสวนา เรื่อง “นําสหกรณสูการเปนธุรกิจฐานสังคม” วันที่ 16 

ก.ย. 2556 (เวทเีสวนาภาคเชา) เรยีบเรยีงโดย ศกลวรรณ (6 หนา) 

  4.2  สรุปเวทเีสวนา เรื่อง “นวัตกรรมนําการพัฒนา” วันที่ 16 ก.ย. 2556 (เวที

เสวนาภาคบาย) เรยีบเรยีงโดย ศกลวรรณ (6 หนา) 

  4.3  บทความเกี่ยวกับ “ศูนยเรยีนรูมชีีวติ” สว.สก. (5 หนา) 

 5.  ตดิตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ 

  5.1  เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาในทิศทางตามแนวคิดการเจริญเติบโต

รูปแบบใหม” (5 หนา) 

 6.  นานาสาระ 

  6.1  เขาวาอยางง้ัน ผมวาอยางง้ี คุณวายังไง : โดย อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน 

(3 หนา) 

  6.2  สุขภาพ : เรื่อง “บริโภคผักเพื่อสุขภาพกันเถอะ” เรียบเรียงโดย 

ศกลวรรณ (2 หนา) 
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  - ภาพหนากลาง ใชภาพจากการเขารวมประชุม  4th CIRIEC International 

Research Conference on Social Economy : Social Economy on the move… at the crossroads of 

structural change and regulation ณ ประเทศเบลเยี่ยม ระหวางวันที่ 22-27 ต.ค. 2556  

 

       2.1.2 การจัดหาผูสนับสนุนการพมิพวารสาร (Sponsor) 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท มอบหมายให คุณจินตหรา นกเงิน ศึกษางานการติดตาม

จัดหาผูสนับสนุนการพิมพวารสาร (Sponsor) ซึ่งปกติจะประกอบดวย 4 ราย ไดแก สหประกัน ชสอ. 

ชสค. และ ชสท.  

 คุณจินตหรา นกเงิน ไดรายงานในที่ประชุมวา จากการตรวจสอบการสนับสนุนทั้ง 

4 ราย ที่ใหไวจะหมดลงในวารสารฉบับที่ 22 นี้ จึงดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุน

อยางตอเนื่อง เตรียมไวใหผูอํานวยการลงนามเรียบรอยแลว และจะไดจัดสงใหผูสนับสนุนทั้ง 4 ราย

ตอไป  

 ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท มอบหมายให คุณสายสุดา ศรีอุไร โทรศัพท

ประสานงานกับผูเกี่ยวของอกีครัง้หนึ่งดวย 

 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดทบทวนขั้นตอนการดําเนินการจัดทําวารสาร “ฅน 

สหกรณ” เพื่อให คุณจินตหรา นกเงิน เขาใจในขั้นตอนการดําเนินงานของคณะทํางาน ซึ่งการ

ดําเนนิงานมลีําดับขัน้ตอนตามรูป 

 

 
 

รูปขัน้ตอนการดําเนนิงานจัดทําวารสาร “ฅนสหกรณ” 
 

  ทัง้นี้ คุณสายสุดา ศรอีุไร แจงกําหนดการในการจัดทําวารสาร “ฅนสหกรณ” ฉบับ

ที่  22 คือ กําหนดการรวบรวมบทความทั้ งหมด ภายในวันที่  20 พ.ย. 2556  และผาน

กระบวนการพัฒนาบทความ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 พ.ย. 2556 เพื่อจัดสงใหโรงพิมพ

ดําเนินการจัดทํารูปเลม และคาดวาวารสารจะเสร็จสมบูรณประมาณกลางเดือนธันวาคม 2556 

เพื่อจัดสงใหแกสมาชิกวารสารตอไป 

 

เลกิประชุม    เวลา 12.30 น. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 
 

ฐานขอมูล E-mail  

เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ของสถาบันฯ 

ธันวาคม 2555 –ธันวาคม 2556 

ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายผูลงทะเบยีนผานเว็บไซตสถาบันฯ 

ลําดับ ชื่อผูลงทะเบยีน ตําแหนง หนวยงาน E-mail 

1 Kamonwan Boonthan - - kloui_n@hotmail.com 

2 นางสาวศศภิา เพชรกรรพุม เจาหนาที่บริหารงาน

ทั่วไป 

งานบริหารและ

ธุรการ สํานักงาน

เลขานุการ คณะ

เศรษฐศาสตร มก 

fecospb@ku.ac.th 

3 นายพนิจิ ทองออน - - tn-pinij@hotmail.com 

4 สุพรพรรณ สุตา สมาคมฯ สหกรณนคิมเชยีง

คํา จํากัด 

yuy_0599@hotmail.com 

5 ธนัท เลศิเจริญโชค QC Manager บริษัท ฟูจติะ 

อนิเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

sosfax2000@gmail.com 

6 ตลก - - hoswalt@hotmail.com 

7 นายแพทยนรเทพ อัศวพัชระ ประธานสหกรณออม

ทรัพย 

รพ.ระนอง dr_norratape@hotmail.com 

8 ดร.พัชราภรณ ลมิปอังคนันต รองผูอํานวยการฝาย

วชิาการและวจิัย 

มหาวทิยาลัยแมโจ-

แพร เฉลมิพระ

เกยีรต ิ

patcharaporn@phrae.mju.ac.th 

9 ทวปี จันทะบุรี กรรมการดําเนนิการ

สหกรณออมทรัพย 

สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขสงขลา 

จํากัด 

noomshow@hotmail.com 

10 สุกาญจณา จันทรคณา เจาหนาที่บญัชี

สหกรณ 

บุคคล sukan.joy@gmail.com 

11 ศุภากร คงเยิน นักศกึษา คณะเศรษฐศาสตร 

ภาควชิาสหกรณ ม.

เกษตรศาสตร 

บางเขน 

abning_2u@hotmail.com 

12 นายถวลิ คะดุน ผูจัดการสาขา สอ.เสมาธรรมจักรฯ

สาขาหนองบัวลําภ ู

tavin456@hotmail.com 

13 police.0552 ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย

ตํารวจภูธรจังหวัด

สระแกว จํากัด 

police.0552@gmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายนักวิจัย 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

1 คุณชูวทิย บุญญศลิาจารย - Mahidol_coop@yahoo.com 

2 คุณนารถพงศ สุนทรนนท สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา nartapong@cpd.go.th 

3 

คุณวรัิช วาณิชธนากุล สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดพษิณุโลก 

Pathumma16@gmail.com 

4 คุณศศธิร วเิศษ สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี sasithorvises@hotmail.com 

5 ดร.นตินิัย ตันพานชิ มหาวทิยาลัยศรีปทุม Nitinai.tu@spu.ac.th 

6 ผศ.จํารอง เงนิด ี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร fsocjrn@ku.ac.th 

7 

ผศ.บรรเจดิ พฤตกิติต ิ ภาควชิาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร ม.

สงขลานครินทร 

Bancherd.b@pus.ac.th 

8 

ผศ.ยินดี เจาแกว คณะวทิยาการจัดการ ม.ราชภัฎ

นครศรีธรรมราช 

Yindeecha@yahoo.com 

9 ผอ.ประพฤทธิ์ โภคา สวนจัดนคิมสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ lerpong@cpd.go.th 

10 รศ.ดร. วันชัย จันทรประเสริฐ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร agrwcc@ku.ac.th 

11 

รศ.ศานติ เกาเอี้ยน ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

มก. 

Fecosnk@ku.ac.th 

12 รศ.สมพร อศิวลิานนท มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร fecospi@ku.ac.th 

13 อ.ดร. ธวชิ สุดสาคร มหาวทิยาลัยศรีปทุม Tawit.s@ait.ac.th 

14 อ.ดร. ปรีชา สทิธกิรณไกร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร fecopcs@ku.ac.th 

15 อ.ดร. มณฑล จําเริญพฤกษ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร Monton.j@ku.ac.th 

16 อ.ดร. อัศมเดช วานชิชนิชัย มหาวทิยาลัยศรีปทุม Assadej_v@yahoo.com 

17 อ.นพเวช บุญม ี - VEJ_1972@hotmail.com 

18 อ.ไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร fecoprl@ku.ac.th 

19 อ.อรรธกิา พังงา คณะวทิยาการจัดการ  มก. auntiga@src.ku.ac.th 

 

ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายนักขายมอือาชีพ 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

1 นายกอบศักดิ ์ กุศล สหกรณการเกษตรบรบอื จํากัด jo_jo_321@hotmail.com 

2 นายณรงคเดช  สาพมิาน สหกรณการเกษตรบรบอื จํากัด aop_narong@hotmail.com 

3 นายทนงค  กมลจติร สหกรณการเกษตรนางรอง จํากัด sggnangrong@gmail.com 

4 นายทวศีักดิ ์ งาเจอื สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด tong_maral@yahoo.ac.th 

5 นางนติยา  อนิทรทอง สหกรณการเกษตรพมิาย จํากัด www.pimaicoop@hotmail.com 

6 นางปาณิศราพร  เขยีนสระนอย สหกรณการเกษตรกระสงั จํากัด Panitsara_31@hotmail.com 

7 นางพรสุดา  ภาคภูมรัิตน สหกรณการเกษตรบรบอื จํากัด ponsda_p@hotmail.com 

8 นายพัฒนพงค  กันทว ี สหกรณการเกษตรพมิาย จํากัด www.pimaicoop@hotmail.com 

9 นางรุงอรุณ  เชาวกรกุล ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด rungarun2501@hotmail.com 

10 นางศกุนตลา  โสดา สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด prasatcoop@hotmail.com 

11 นายสัมฤทธิ ์ ศรีกลับ สหกรณการเกษตรเกษตรวสิัย จํากัด somrit_2009@hotmail.com 

12 นางสาวสุชาดา  จันทฤด ี สหกรณการเกษตรพมิาย จํากัด www.pimaicoop@hotmail.com 

13 นายอัสมน  วัชรกาลกูล สหกรณการเกษตรเกษตรวสิัย จํากัด tangmojeedz@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายวารสารฅนสหกรณ 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน E-mail 

1 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรเมอืงสอง 

จํากัด 

suwi28_p@otmail.com 

2 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขกาฬสนิธุ จํากัด 

Kobtenn@hotmail.com , 

Auaic@hotmail.com 

3 คุณกฤษณา  ศริิเวศ ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยกรมทาง

หลวง จํากัด 

Phokpha@hotmail.com 

4 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

scbssc@scb.co.th 

5 คุณเอ็นน ู ซื่อสุวรรณ - - ennoosue@hotmail.com 

6 คุณอําพล  เนื้อไม - โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ampol_juk@hotmail.com 

7 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรบานเขวา 

จํากัด 

gulchoosak@thaimail.com 

8 คุณปรีฎา  เจยีไพบูลย - - preeda_jp@cpd.go.th 

9 คุณอภรัิฐ  นโิครธานนท - สํานักพัฒนาธุรกจิสหกรณ smileshak1556@yahoo.co.th 

10 คุณกติตชิัย  นวลทอง - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 

Kittichai_39@hotmail.com 

11 คุณเมธ ีฤทธิ์มนตรี - สหกรณการเกษตรปฏรูิป

ที่ดนิสุวรรณภูมสิอง จํากัด 

may.jira@hotmail.com 

12 คุณพศิษิฐ  ฉันทแตง - สํานักงานสหกรณจังหวัด

นครสวรรค 

Pisit_c@cpd.go.th 

13 คุณนฤมติร  ภวลิรัตน - นคิมสหกรณทาฉาง 

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุ

ราษฎรธาน ี

naruemit@cpd.go.th 

14 คุณเอนก  ชื่นใจ - นคิมสหกรณเชยีงคํา anek_c@cpd.go.th 

15 ดร.สมเกยีรติ  ฉายโชน - กลุมโครงการพเิศษ สํานัก

จัดตัง้และสงเสริมสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ 

somkietc_chay@yahoo.com 

16 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด

บุรีรัมย 

cpd_burirum@cpd.go.th 

17 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรทาวงัผา 

จํากัด 

winaitp@hotmail.com 

18 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด

พะเยา 

cpd_phayao@cpd.go.th 

19 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด

อุดรธาน ี

cpd_udonthani@cpd.go.th 

20 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

ตราด จํากัด 

cofo_trat@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายวารสารฅนสหกรณ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน E-mail 

21 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรคลอง

หลวง จํากัด 

klongluang@hotmail.com 

22 - - วัดโพธิ์ศลิา posilap@hotmail.com 

23 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยกรมชล

ประธาน จํากัด 

admin@mdsaving.com 

24 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุ

ราษฎรธาน ีจํากัด 

coopsurat@suratthsc.com 

25 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยบริษัท

ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด 

coop@thairung.co.th 

26 ดร.สุดารัตน  สารสวาง - ภาควชิาการศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร มก. 

sudarat_ku@hotmail.com 

27 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด

ลําพูน 

cpd_lamphun@cpd.go.th 

28 คุณพัชรินทร  ดผีาย - สหกรณการเกษตรโพน

ทราย จํากัด 

ca_pronsine@cag.cpd.go.th 

29 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด

หนองบัวลําภ ู

nongbualampo@cpd.go.th 

30 คุณพงศา  สําราญพงษ - - pongsa111@ymail.com 

31 คุณสมชัย  ฟางทวานชิ  ธนาคารกสกิรไทย 

สํานักงานใหญ  ชัน้ 7 

โครงการ K-Transformation 

somchai.f@kasikornbank.com 

32 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงาน

ไทยน้ําทพิย จํากัด 

doungporn.nu@thainamtip.co.th 

33 รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลนิ - ภาควชิาสหกรณ คณะ

เศรษฐศาสตร มก. 

fecosra@ku.ac.th 

34 คุณหรรษธร  กําปนทอง - สหกรณการเกษตรศรีมหา

โพธ ิจํากัด 

hatsatorn@thaimail.com 

35 คุณสุมณฑา  ประสงคศรี - สหกรณออมทรัพย

ขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด จํากัด 

su_mont_har@hotmail.com 

36 คุณรศ.มนตรี  ค้ําชู - คณะวศิวกรรมศาสตร มก. fengmtk@ku.ac.th 

37 คุณธัชพล  ลลีารัตนรุง

เรือง 

- - tomlert159@tahoo.co.th 

38 - - บริษัท ซองเดอรไทย ออรกา

นกิส ฟูด จํากดั 

xongdur@gmail.com 

39 คุณธรีเดช พาณิชยกจิ

ไพศาล 

- - treeradat_8@hotmail.com 

40 คุณคเณศ  ยุวกนกชัย - - kittis_9@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายวารสารฅนสหกรณ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน E-mail 

41 คุณสาโรจน  เจยีมศรีพงษ ผูอํานวยการสํานัก

จัดตัง้และสงเสริม

สหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ sarose@cpd.go.th 

42 คุณธนโชต ิ สาขา อนุกรรมการเงนิกู สหกรณเครดติยูเนี่ยนหนองหาง 

จํากัด 

dhanachot@hotmail.com 

43 คุณยงยุทธ  บัวทองผุด นักวชิาการ

สหกรณ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด

นครราชสมีา 

yongyutyyb@gmail.com 

44 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณเครดติยูเนี่ยนฟรีเทรด 

จํากัด 

union_freetrade@hotmail.com 

45 คุณอดุล  ภบิาลทรัพย นักวชิาการ

สหกรณ 

สหกรณจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

adul_pi@cpd.go.th 

46 คุณเอนก  นาคดลิก กรรมการ

ดําเนนิการ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด 

anek1227@sanook.com 

47 คุณฤกษชัย  ทัพไพรี - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สํานักงาน

ใหญ 

tuppiree_r@hotmail.com 

48 คุณอัมพล  พรกระแส - สํานักงานสหกรณจังหวัด

กําแพงเพชร 

picit_111@hotmail.com 

49 คุณสายพนิ  จันทรศรี - สหกรณออมทรัพยคอสโม

อุตสาหกรรม จํากัด 

cosmo_saving@yahoo.co.th, 

saypin_ink@yahoo.co.th 

50 คุณเกรียงศักดิ ์ อยูคง - สหกรณออมทรัพย สร.รฟท. 

จํากัด 

mr.yukhong@hotmail.com 

51 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด

สมุทรปราการ 

cpd_samutprakan@cpd.go.th 

52 คุณกาญจนา  เย็นธงชัย กรรมการ - tcunion@yazaki.co.th 

53 คุณอัญชล ี เสอืแกว ผูตรวจสอบกจิการ กลุมงานบัญช ีกองการเงนิและ

บัญช ีกรมชลประทาน 

aunchalee_sua@hotmail.com 

54 คุณวรรธนา  อื้อสกุล ผูจัดการ บริษัท ควิ แอนด เอ ซอฟท 

จํากัด 

qanda@truemail.co.th 

55 คุณสุดสาคร  เรืองวเิศษ รอง ผอ.สพท.

ชัยภูม ิเขต 2 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ชัยภูมิ เขต 2 

sudsakorns@gmail.com 

56 - - สหกรณเครดติยูเนี่ยนนักบุญ   

เปโตร จํากัด 

creditpeter@creditpeter.com 

57 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรยานตาขาว 

จํากัด 

ytk@yahoo.com 

58 คุณวรชัย  สงิหฤกษ - มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  

สาขาวชิาสงเสริมการเกษตร

และสหกรณ 

aoesocute@hotmail.com 

59 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสมีา จํากัด 

nikonwongwai@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายวารสารฅนสหกรณ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน E-mail 

60 คุณสรินนา  อนบุตร นักวชิาการเผยแพร

ชํานาญการ 

สํานักพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ กรม

สงเสริมสหกรณ 

ansarinna@hotmail.com 

61 คุณถนัด  เบกินา กรรมการวชิาการ องคการเภสชักรรม THANADB@yahoo.co.th 

62 คุณอนันต  ชาตรูประชวีนิ - - anan@fsct.com 

63 พ.ต.ท.สมประสงค  สุทธิ

วเิศษ 

กรรมการ-

เหรัญญกิ 

สหกรณออมทรัพยตํารวจ

แหงชาต ิจํากัด 

wedmaster@sctp-police.org 

64 คุณโกเมศ  จันทรเกษ - รานสหกรณกรุงเทพ จํากัด gomade_j@hotmail.com 

65 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย ร.25 พัน 

3 จํากัด 

bunha_sahakhon@hotmail.com 

66 คุณนราพงศ  ทัศนางกูร รองประธาน

กรรมการ 

สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขอุทัยธาน ีจํากัด 

hs6jnd@hotmail.com 

67 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

มหาวทิยาลัยสงขลานครินท

ร จํากัด 

poruthai_p@psu.ac.th 

68 พ.ต.ท.สมชาย  ศรีศรยุทธ - - somchaibpp@hotmail.com 

69 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยครู

พระนครศรีอยุธยา จํากัด 

ayutthayatsc@hotmail.com 

70 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรทับคลอ 

จํากัด 

tapklor@hotmail.com 

71 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณเครดติยูเนี่ยนวัดใหม

ประเสริฐ จํากัด 

wmpunion@windowlive.com 

72 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรบานตาก 

จํากัด 

rat_chan@hotmail.com 

73 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรปากชอง 

จํากัด 

pc_coop_30@hotmail.com 

74 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

เชยีงใหม จํากัด 

amc.lanna@hotmail.com 

75 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรวังชิ้น 

จํากัด 

wangchin_coop@hotmail.com 

76 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรเมอืง

สงขลา จํากัด 

arun-23@hotmail.com 

77 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

กาฬสนิธุ จํากดั 

amckalasin@gmail.com 

78 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

รานสหกรณกรุงเทพ จํากัด usaco_op@hotmail.com 

79 คุณวรีะพล  สอนใจ - - sonjai2000@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายวารสารฅนสหกรณ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน E-mail 

80 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรคอน

สวรรค จํากัด 

King-fat_2527@hotmail.com 

81 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

ขาราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร

เชยีงใหม จํากัด 

chiangmai_esc@hotmail.com 

82 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยกองทัพ

ภาคที ่3 จํากัด 

h_singhanakorn@hotmail.com 

83 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยนาวกิ

โยธนิ จํากัด 

coopmju@mju.ac.th 

84 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยครู

อํานาจเจริญ จํากัด 

co-op_army3@hotmail.com 

85 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยนาวกิ

โยธนิ จํากัด 

marinecoop@gmail.com 

86 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยฐาน

ทัพเรือสัตหบี จํากัด 

sahakorn_tantab@yahoo.com 

87 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี จํากัด 

saving@sut.ac.th, 

somprasong@sut.ac.th 

88 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยสามัญ

ศกึษาจังหวัดนครราชสมีา 

จํากัด 

au_3011@hotmail.com 

89 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

จํากัด 

wusaving@wu.ac.th 

90 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขพษิณุโลก จํากัด 

umigirls@hotmail.com 

91 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

จํากัด 

savings@tu.ac.th 

92 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

โรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด 

coop_hatyai@hotmail.com 

93 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรสุวรรณ

ภูม ิจํากัด 

junejune81@hotmail.com , 

pi_sit1998@hotmail.com 

94 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวดั

ฉะเชงิเทรา จํากัด 

chaph.coop@gmail.com 

95 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวดั

ฉะเชงิเทรา จํากัด 

chaph_coop@thai.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายวารสารฅนสหกรณ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน E-mail 

96 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยกรม

ควบคุมโรค จํากัด 

DDC_SAVING@hotmail.com 

97 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัย

ภูเบศร จํากัด 

ying_1719@hotmail.com 

98 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวดั

หนองบัวลําภ ูจํากัด 

vijaja_su@hotmail.com 

99 คุณปานสิรา  ทติาทร - โครงการจัดตัง้วทิยาเขต

สุพรรณบุรี มก. 

charupun4@hotmail.com 

100 คุณสุวรรณ คอยแกวขาว - สหกรณนคิมแมระมาด 

จํากัด 

coop_nm@hotmail.com 

101 คุณสมจติต  เชาฉอง  สํานักงานสหกรณจังหวัด

ภูเก็ต 

somchit_ca@cpd.go.th 

102 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

โรงพยาบาลเพชรบุรี จํากัด 

koy_a_ree@hotmail.com 

103 คุณสุนรัีตน  ผองฉาย - ชุมนุมสหกรณจังหวัดระยอง 

จํากัด 

lek.suvee@hotmail.com 

104 คุณณฐนนท  เมธพีสิฐิกุล - - birdnmc@hotmail.com 

105 คุณณัชชา  จันทรสนทิ - สันนบิาตสหกรณแหง

ประเทศไทย 

nutcha_clt@hotmail.com 

106 คุณปราณี  อนเกษม - สํานักนายทะเบยีนและ

กฎหมาย กรมสงเสริม

สหกรณ 

Pranee_o@cpd.go.th 

107 คุณสมหมาย  พลิกึ - - somp473@hotmail.com 

108 คุณวราภรณ  ลิ่วลักษณ - สหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จํากัด 

chulasavcoop@gmail.com 

109 คุณอุทุมพร  บุญฤทธ  สหกรณเครดติยูเนี่ยนชุมชน

ฉัตรหลวง จํากัด 

rtnp@hotmail.com 

110  บรรณารักษ หองสมดุประชาชนจังหวัด

สระบุรี 

bobby.wm@hotmail.com 

111 คุณทพิยวมิล เครือพาณิชย

วงศ 

- - KRAFTWORK2006@hotmail.com 

112 วาที่ รต.วษิณุพงศ  พอลลิะ - กลุมอาสาชมุชน บางเขนข

จตุจักร 

PORLILA23@yahoo.com 

113 คุณเอี่ยม  มังคลาด - สหกรณออมทรัพยครูพะเยา 

จํากัด 

Amungklad@thaimail.com 

114 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณเครดติยูเนี่ยนพระ

หฤทัยเชยีงใหม 

sccu_cm@hotmail.com 
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115 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณเครดติยูเนี่ยนบาน

ควรฮาย จํากัด 

suriya_pets@hotmail.com 

116 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณเครดติยูเนี่ยนแจ

ซอน จํากัด 

phanni1@hotmail.com 

117 คุณชดิชญา  ปฐมรัตนศริิ - บริษัท ควอลติี้แซททสิฟายด 

จํากัด 

satanun_qsat@yahoo.com 

118 คุณมณีรัตน  สงิหรา ณ 

อยุธยา 

- สํานักงานสหกรณจังหวัด

บุรีรัมย 

manee_sing@hotmail.com 

119 คุณบุญรอด  ชาตยิานนท - - boonrod@swu.ac.th 

120 คุณณัฏยา  ศรีชัย - - NATTAYA@cpd.go.th 

121 คุณวาสนา  ศุกระศร - สํานักงานสหกรณจังหวัด

ตาก 

wasanasv@cpd.go.th 

122 คุณเดชา เกษมวนานมิติ - - decha_ka@yahoo.com 

123 คุณวันชัย  จันทรประเสริฐ - ภาควชิาพชืไรนา คณะ

เกษตร มก. 

agrwcc@ku.ac.th 

124 คุณสุเมธ  วัฒนา - นคิมสหกรณอาวลกึ sumate_v@cpd.go.th 

125 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จํากัด 

sav.coop@chula.ac.th, 

chulasavcoop@gmail.com 

126 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

เชยีงราย จํากัด 

muntay.11917@hotmail.com 

127  ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยกรมอู

ทหารเรือ จํากัด 

puk1969@hotmail.com 

128 คุณปทุมมา  ศรีนครธรรม - ศูนยชวยเหลอืทางวชิาการ

พัฒนาชุมชน เขตที่ 6 

pathumma06@gmail.com 

129 คุณดุสติ  องอาจ - สํานักงานพฒันาชุมชน

จังหวัดพษิณุโลก 

dusit05@gmail.com 

130 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

พษิณุโลก จํากัด 

keakai21@hotmail.com 

131 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรนาหมอม 

จํากัด 

coop_2524@hotmail.com 

132 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด

อุตรดติถ 

cpd_uttaradit@cpd.go.th 

133 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณเครดติยูเนยีนคลอง

จั่น จํากัด 

coop2500@yahoo.com , 

cuklongchan@yahoo.com 

134 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยอมรินทร

ทวสีุข จํากัด 

pornrat@amarin.co.th 
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135 คุณศุภาภรณ ถาปนศริิ - - iammoddang@gmail.com 

136 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรนางรอง 

จํากัด 

sggnangrong@gmail.com 

137 คุณสมชาย  วัฒนยสนิธร ผูอํานวยการนคิม

สหกรณพระรวง 

นคิมสหกรณพระรวง จํากัด somchai_vz@cpd.go.th 

138 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณผูเลี้ยงสัตวน้ํา

จังหวัดนครราชสมีา จํากัด 

surasak1111@gmail.com 

139 คุณทพิวัลย  สจีันทร - มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร agrtws@ku.ac.th 

140 คุณภมี  ภคเมธาว ี - หนวยจัดความรูองคกร

การเงนิชุมชน 

km4fc@wu.ac.th 

141 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยสถาบัน

พัฒนาองคกร ชุมชน 

(องคการมหาชน) 

codi@codi.or.th 

142 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรพมิาย 

จํากัด 

pimaicoop@hotmail.com 

143 รศ.ดร.เสาวคนธ  สุดสวาท - คณะสังคมศาสตร  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

fsocsws@ku.ac.th 

144 คุณศศธิร  วเิศษ - - sasithornvises@hotmail.com 

145 คุณดวงทพิย  ระเบยีบ  โครงการเครือขายคุณคา

กระจายสนิคา 

duangtipr@hotmail.com 

146 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยพระจอม

เกลาพระนครเหนอื จํากัด 

coop@kmutnb.ac.th 

147 - ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครู

นครราชสมีา จํากัด 

Korattsc@hotmail.com 

148 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขสตูล จํากัด 

sahakon_st@hotmail.com 

149 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด

กาฬสนิธุ 

cpd_kalasin@cpd.go.th 

150 คุณปต ิ กันตังกุล - มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร fecoptk@ku.ac.th 

151 รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ - - ruangrai.t@ku.ac.th 

152 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด

สระแกว 

cpd_sakaeo@cpd.go.th 

153 คุณสรพงษ เจริญกฤตยา

วุฒ ิ

- - sorrapong_c@hotmail.com 

154 คุณอรรถพงศ  พรีะเชื้อ - - only_lee@hotmail.com 

155 - ประธานกรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยกระจก

เพชรมงคล-พเีอ็มเค

เซ็นทรัล จํากัด 

mongkol8003@hotmail.com 
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156 พ.อ.ณรงคกร  บัวเงนิ - สหกรณออมทรัพยคายองิค

ยุทธบริหาร 

kom2137@hotmail.com 

157 คุณอารี  ศรีทองเพ็ชร - สหกรณออมทรัพยครู

เพชรบูรณ จํากัด 

aree_stp@hotmail.com 

158 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

สุพรรณบุรี จํากัด 

baacsuphan@live.com 

159 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

งานวารสารและหนังสอืพมิพ 

สํานักวทิยบริการ มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม 

kannoirid@yahoo.com 

160 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรทามวง 

จํากัด 

sahakron_thamuang@windowslive.co

m 

161 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยครูเลย 

จํากัด 

loeiteacher@gmail.com 

162 คุณเอนก  ชื่นใจ - นคิมสหกรณเชยีงคํา O-NEK_C@cpd.go.th 

163 คุณถวลิ  ปญญางาม

เนตร 

- สหกรณออมทรัพย

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริา

ช จํากัด 

office@stou-sccl.com 

164 - ผูอํานวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร จังหวัดแพร 

baac_phrac@hotmail.com 

165 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ

สหกรณ 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

บานหมี ่จํากัด 

nok_kamolchate@hotmail.com 

166 คุณไตรรัตน  ธนะ

ประกอบกรณ 

- สหกรณออมทรัพยพนักงาน

ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด 

triratt@bot.or.th 

167 - - สหกรณออมทรัพย สป.จํากัด PERTHTIEN@HOTMAIL.COM 

168 คุณเสาวนยี  ฤทธิ์รุง - สหกรณออมทรัพยครูกาฬสนิธุ 

จํากัด 

soawanee99@hotmail.com 

169 คุณศักชาย  อนิโอชา

นนท 

- กรมสงเสริมสหกรณ SAKCHAI_I@cpd.go.th 

170 คุณเกษมศรัิชต  คําเสน - สหกรณออมทรัพยพนักงานฝา

จบี จํากัด 

Khasemsiruch@crownseal.co.th 

171 คุณพงศสันต ขําปู - สํานักงานสหกรณจังหวัด

หนองคาย 

poo_kob@hotmail.com 

172 คุณศริิลักษณ  นามวงศ - สาขาสงเสริมการเกษตรและ

สหกรณ มสธ. 

tam_s11@hotmail.com 
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173 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยองคการ

เภสัชกรรม 

GPOSC@yahoo.co.th 

174 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรบางน้ํา

เปร้ียว จํากัด 

noppakao_n@hotmail.com 

175 คุณประพฤทธิ ์ โภคา ผอ. กรมสงเสริมสหกรณ สวนจัด

นคิมสหกรณ 

chatya@cpd.go.th , 

myshunya@gmail.com 

176 คุณสุวันชัย  แสงสขุเอี่ยม - - suwanchai.s@chainavcc.com 

177 - สหกรณจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา cpd_phangnga@cpd.go.th 

178 คุณพรหมโชต ิ ไตรเวช - สํานักงานการทองเที่ยวและ

กฬีาจังหวดัภูเก็ต 

Promchote_t@hotmail.com 

179 คุณภักด ี เข็มขาว - สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา 

จํากัด 

pakdee@cpd.go.th 

180 อาจารยวรีะ  ภาคอุทัย - ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร 

มหาวทิยาลัยขอนแกน 

weepak@kku.ac.th 

181 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรปราสาท 

จํากัด 

prasatcoop@hotmail.com 

182 คุณสมพร  อศิวลิานนท - - fecospi@hotmail.com 

183 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคาธ.ก.ส. 

อุตรดติถ จํากัด 

chianpriss@yahoo.com 

184 คุณพณิลักษณ ตรีพัฒนา

นนท 

- สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ ์

จํากัด 

Pinluck@hotmail.com 

185 รศ.ศานติ  เกาเอี้ยน - ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตร

และทรัพยากร คณะ

เศรษฐศาสตร มก. 

fecosuk@ku.ac.th 

186 เทยีนทพิย  สุทธนินท - สหกรณออมทรัพยเบญจมติร 

จํากัด 

Thienthip_s@bencha.co.th 

187 คุณยุทธนา  สระประทุม - - sapratoom@hotmail.com 

188 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรลําพระ

เพลงิ จํากัด 

kun.nang@hotmail.com 

189 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณโคนมในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ลําพญากลาง จํากัด 

phaya59@hotmail.com 

190 ผศ.ดร.อานนท  ผกากรอง - มหาวทิยาลัยราชภัฎเลย arnon@lru.ac.th 
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191 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณผูปลูกกาแฟ จังหวัด

ชุมพร จํากัด 

Bird_1826@hotmail.com 

192 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยครู

บุรีรัมย จํากัด 

teacherssaving@windowslive.com 

193 คุณวนิัย  พัฒนษวิัฒนา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด 

vinai@fsct.com 

194 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพยครู

ฉะเชงิเทรา จํากัด 

cctscc@hotmail.com 

195 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณออมทรัพย

มหาวทิยาลัยขอนแกน จํากัด 

scckku@fincoopkku.com 

196 คุณจุฑาธปิอนิทร  พริิยานจิ

กร 

- - chanachana01@hotmail.com 

197 คุณบริสุทธิ์  เปรมประพันธ - กรมสงเสริมสหกรณ borisuti@cpd.go.th 

198 คุณชรินทรทพิย  หงสวานชิ - - charintiph@ttt.co.th 

199 - กลุมวเิคราะห

ขอมูลทาง

การเงนิ 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ phanith@cpd.go.th 

200 คุณอรรถสทิธิ์  สุรกุล - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 

ATTASIT_SURAKUL@YAHOO.COM 

201 จ.ส.อ.สนั่น สรอยประเสริฐ - - Soypraserts@Gmail.com 

202 - ประธาน

กรรมการ

ดําเนนิการ 

สหกรณการเกษตรกบนิทร

บุรี จํากัด 

Sakcoop_2007@hotmail.com 

203 คุณวุฒธนิันท  ประยูรหงส - สํานักงานสหกรณจังหวัด

สมุทรปราการ 

vuttinun@cpd.go.th 

204 - - สหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย 

จํากัด 

m_nmon@hotmail.com 

205 คุณรณรงค  คงทว ี - - kong2515@hotmail.com 

206 คุณรุงอรุณ เชาวกรกุล - - rungarun2501@hotmail.com 

207 คุณบุญลวน  อุดมพันธ - โรงสสีหกรณการเกษตร

เกษตรวสิัย 

Boonloan12@hotmail.com 

208 คุณธนณฐวรรธ แสงหวัง - - saengwong@hotmail.com 

209 คุณณัฐชวัล บุญเสริม - - b.natchawaw@hotmail.com 

210 คุณสุมติรา  อภชิัย - สํานักงานสหกรณจังหวัด

ราชบุรี 

sumitra.47@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายวารสารฅนสหกรณ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน E-mail 

211 คุณวสันต สุขสมบัต ิ - สํานักงานสหกรณจังหวัด

เลย 

vasan_sscpd@go.th 

212 คุณพงศสันต ขําปู - สํานักงานสหกรณจังหวัด

หนองคาย 

poo_kob@hotmail.com 

213 คุณศริิลักษณ นามวงศ - สาขาสงเสริมการเกษตรและ

สหกรณ มสธ. 

tam_s11@hotmail.com 

214 คุณศรีรัตน  จนิตวร - - Sriratji@cpd.go.th 

215 คุณไสว  บุญม ี - สํานักงานสหกรณจังหวัด

ตรัง 

sawai.bo@cpd.go.th 

216 คุณเกศรา สุพยนต - - kateso463@yahoo.com 

217 คุณโกญจนาท  มานะการ - - goljanat_ma@cpd.go.th 

218 คุณอัจฉรา ชาญศริิ - - kookkoo_1978@hotmail.com 

219 คุณอมร มุงค้ํากลาง - รานสหกรณโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสมีา จํากัด 

Mngkkmg@hotmail.com 

220 คุณไพรวัน พูลชัย - สหกรณการเกษตรเมอืงขลงุ 

จํากัด 

khlungcoop@hotmail.com 

221 คุณละเอยีด วงศสุข - - laead_vs@cpd.go.th 

222 - - สํานักงานสหกรณจังหวัด

สงิหบุรี 

somsirt@cpd.go.th 

223 คุณนําพร อนันตทววีัฒน - สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาต ิ

namporn@NESDB.go.tk 

224 คุณวทิูล ธรรมเดชาราม - สหกรณการเกษตรกระสงั 

จํากัด 

co.op.107@hotmail.com 

225 คุณคนงึรัตน  คํามณี - - agrkrk@ku.ac.th 

226 - - ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

ตํารวจแหงชาต ิจํากัด 

CHUMNUMPOLICE@HOTMALL.CO

M 

227 คุณบรรหาร แสงฟาสุวรรณ - - sefeod@kse.th.com 

228 คุณศริิกาญจน รังกลาง - มูลนธิศิุภนมิติแหงประเทศ

ไทย 

maleemam@hotmail.com 

229 คุณดรุณี แสงเรืองออน - - daruneeSaeng@hotmail.com 

230 คุณณรงค ชมพูพาทย - - vkc_2009@hotmail.com 

231 - - สหกรณออมทรัพยครูแพร 

จํากัด 

ptscoop@hotmail.com 

232 - - สหกรณการเกษตรเมอืง

รอยเอ็ด จํากัด 

co-oppertive@hotmail.com 

233 - - สหกรณออมทรัพยกองทุน

สงเคราะหการทําสวนยาง 

จํากัด 

coop@rubber.co.th 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายวารสารฅนสหกรณ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน E-mail 

234 คุณกัญญา  เบญจรัตนพรรณ - กลุมแมบานโปรงสําโหรง KANYAPALAU@hotmail.com 

235 คุณกนกวรรณ  อรุณวัฒนา

โชค 

- - kan2723@hotmail.com 

236 - - หจก. เจโปรดักส ntrisuchon@yahoo.com 

237 คุณวภิาวัลย  อุดมพงพันธ - - beijing_9@msn.com 

238 - - สหกรณออมทรัพยครูลําพูน 

จํากัด 

pawika_b@hotmail.com 

239 - - สหกรณออมทรัพยพนักงาน

ซงิเกอร จํากัด 

paitccns@singekthai.co.th 

240 คุณอัปสร  กฤษณะสมติ - - kapsorn@gmail.com 

241 - - สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขราชบุรี จํากัด 

RSACC@thaimail.com 

242 คุณกาญจนา คูหากาญจน - - kanchana@ckindustry.co.th 

243 คุณพษิณุวัฒน อิ่นศริิ - - insivi_03@hotmail.com 

244 - - สหกรณออมทรัพยกันยง

อเีลคทริก จํากัด 

ladawan.c@kye.meap.com 

245 คุณอารี  โคตรประทุม - - khunar2505@gmail.com 

246 คุณสุดารัตน มรรคพาณิช - - sudarat1206@hotmail.com 

247 คุณสมชาย วงศชัยสุวัฒน - - wongchai13@gmail.com 

248 คุณสมพงษ  ชุมเพ็งพันธุ - - CHOMPOOPUNTIP1@HOTMAIL.CO

M 

249 คุณอวยชัย  ยอดแกว - - UAICHAI@epd.go.th 

250 คุณนารถพงศ  สุนทรนนท - - nartapong@cpd.go.th 

251 คุณวศิรุต  บํารุงศรี - - wisarutbe@yahoo.com 

252 - - สหกรณออมทรัพยพนักงาน

การประปานครหลวง จํากัด 

SCOMWA@HOTMAIL.COM 

253 คุณอําพัน  เจริญรูป - - chareonphan@hotmail.com 

254 คุณนติยา  เทพสําราญ - - n_tepsumran@hotmail.com 

255 คุณสุธาเทพ เอื้อวาณิน - วสิาหกจิชมุชน กลุมสงเสริม

เกษตรที่สูง 

highland_wine@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพย 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

1 คุณกชวรรณ จรรยาสวย สหกรณออมทรัพยกระจกพเีอ็มเค-เซ็นทรัล 

จํากัด 

JKHOT_PMC@hotmail.com 

2 คุณกมล ศริิจันทร สอ.สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟา

นครหลวง จํากัด 

srusct@hotmail.com 

3 คุณกมลวรรณ แซลิ่ม สหกรณออมทรัพยกลุมพธิาน จํากัด Parkok_ariyamotor@hotmail.com 

4 คุณกรรณิการ กอนทอง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวดันาน 

จํากัด 

Kannik2520@hotmail.com 

5 คุณกฤตธ ีจันทรสงา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด Monkon_j@hotmail.com 

6 คุณกาญจนา เย็นธงชัย สหกรณออมทรัพยไทยาซากแิละในเครือ 

จํากัด 

tounion@yazaki.co.th 

7 คุณกานตธิร บุญเศษ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวดั

อํานาจเจริญ จํากัด 

kitipang_to@hotmail.com 

8 คุณกติตกิร ศรีมวง สหกรณออมทรัพยบริษัทวทิยุการบนิแหง

ประเทศไทย จํากัด 

Kittikorn15@hotmail.com 

9 คุณกติมิา แจมจํารัส สหกรณออมทรัพยบริษัท ทโีอท ีจํากัด JAMJUMRAT_55@yahoo.com 

10 คุณเกวลนิ เกษมผลศริิ สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 293.lin@gmail.com 

11 คุณเกษมสันต จติรสม สหกรณออมทรัพยครูชัยภูม ิจํากัด Kasamsan_J@hotmail.com 

12 คุณเกษศลิป ดนีัก สหกรณออมทรัพย เค. ซ.ีอ.ีไอ. จํากัด Jomman10@hotmail.com 

13 คุณโกวทิย ลิ้นฤาษ ี สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด HNDschool_2006@hotmail.com 

14 คุณขวัญประชา เที่ยงธรรม สหกรณออมทรัพย รพ.พระพุทธบาท จํากัด moo_sut@hotmail.com 

15 คุณคําพ ูศรีสุข สอ.ครูสระแกว จํากัด lek.off@hotmail.com 

16 คุณจันทรเพ็ญ ศรีสุด สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

ประจวบครีีขันธ จํากัด 

janpen7087@hotmail.com 

17 คุณจารึก โสมเกษตรินทร สอ.สาธารณสุขชัยภูม ิจํากัด jrs451@hotmail.com 

18 คุณจริะนันท ทองสุข สหกรณออมทรัพยไทยาซากแิละในเครือ 

จํากัด 

tyepunion@yazaki.co.th 

19 คุณเจริญ เกลาเกลี้ยง สอ.ครูตรัง จํากัด jaroen56@hotmail.com 

20 คุณฉัตรพร หัตถกรรม สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเลย จํากัด koryu_jay@hotmail.com 

21 คุณชญาภา อุปดษิฐ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย 

จํากัด 

tanyong_mm@hotmail.com 

22 คุณชมพู โพธวิรรณ กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง c_pohwan@hotmail.com 

23 คุณชลลดา บุญทน สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ 

จํากัด 

btprinter@gmail.com 

24 คุณชะออน ชูเย็น สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด Cha_on@skz2.go.th 

25 คุณชัชวาล เตรียมวจิารณกุล สหกรณออมทรัพย ททีแีอนดท ีจํากดั Chatchawant@ttt.co.th 

26 คุณชัยญา เดชนุน สหกรณออมทรัพยททีแีอนดท ีจํากัด chaiyad@ttt.co.th 

27 คุณชัยรัตน ปนนวน สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวเฉยีว 

จํากัด 

naphan06@hotmail.com 

28 คุณชาญ สาทาวงศ สอ.ครูอํานาจเจริญ จํากัด satawong1@gmail.com 

29 คุณชาญชัย ชัยสวาง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด Jorguan1963@gmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพย (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

30 คุณชุมพร ไชยสาร สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด eddy_c_1@hotmail.com 

31 คุณชูชัย ประทุมขันธ สอ.ครูกาฬสนิธุ จํากัด chuchai2504@gmail.com 

32 คุณฐิตมิา เมงหอง บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) 

ThitimaM@BTS.co.th 

33 คุณณรงค ชมพูพาทย สอ.ครูอํานาจเจริญ จํากัด rck_2009@hotmail.com 

34 คุณณรงค มุกดาแสงสวาง สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด na2511@hotmail.com 

35 คุณดรุณี แสงเรืองออน สอ.กรุงเทพมหานคร จํากัด darunee@hotmail.com 

36 คุณดุษฎ ีดวงมณี สหกรณออมทรัพยวชริพยาบาล จํากัด Dduangmanee@gmail.com 

37 คุณถาวร ปรากฎวงษ สอ.ครูสุโขทัย จํากัด joe_2502@hotmail.com 

38 คุณทรงชัย เชื้อเมอืงพาน สอ.ครูพะเยา จํากัด pafak2549@hotmail.com, 

pafaek@hotmail.com 

39 คุณทองเปลว ศุภาคม สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก 

จํากัด 

Chaimetts.ksc@hotmail.com 

40 คุณทัชธรรม สงิหแกว สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด Singkaew_01@hotmail.com 

41 คุณทวิาวัลย เครือสุวรรณ สหกรณออมทรัพยบริษัท ทโีอท ีจํากัด THIWAWAN@TOT.co.th 

42 คุณเทยีนทพิย สุทธนินท สหกรณออมทรัพยเบญจมติร จํากัด Thienthip_s@bencha.co.th 

43 คุณธรรมศาสตร หมื่นแกว สอ.ครูนาน จํากัด mahasmk11@gmail.com 

44 คุณธราภรณ โกวทิคณิต สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุตธิรรม จํากัด bellbell_2528@hotmail.com 

45 คุณธรีพล โกวทิหัตถกจิ สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด teerapolsomgri@gmail.com 

46 คุณธรีะพงษ ดวงทอง สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

จํากัด 

nineteerapong@hotmail.com 

47 คุณนภาภรณ กฤตยานนทเลศิ สหกรณออมทรัพยการบนิกรุงเทพ จํากัด Napaporn@Bangkokair.com 

48 คุณนวรา วริิยาวุฒิ สอ.สาธารณสุขเชยีงราย จํากัด nawara_tom@hotmail.com 

49 คุณนันทวรรณ กลับเจริญ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟา

นครหลวง จํากัด 

Nuntawan.k@mea.or.th 

50 คุณนจิวภิา ชูฤกษ สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุตธิรรม จํากัด nidwipa_c@hotmail.com 

51 คุณนติยา เทพสําราญ สหกรณออมทรัพยบริษัท ทโีอท ีจํากัด n_tepsumran@hotmail.com 

52 คุณนพินธ หัตถก ี สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบนิ

ไทย จํากัด 

nipon.h@thaiairways.com 

53 คุณนยิม เบาล ี สหกรณออมทรัพยครูชัยภูม ิจํากัด ny.directer@hotmail.com 

54 คุณนุชนาถ ชํานเิชงิคา สอ.โรงพยาบาลบานหมี ่จํากัด mombonus@hotmail.com 

55 คุณบุญมาก ชางโสภา สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด shangsopa@hotmail.com 

56 คุณปฐม ปฐมธนพงศ สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเชยีงใหม จํากัด n.pratom@gmail.com 

57 คุณปณิสา นทปีระสทิธพิร สอ.ครูตาก จํากัด panisa_natee@hotmail.com 

58 คุณปพณ หมอกรอง สอ.ครูแพร จํากัด parpon527@hotmail.com 

59 คุณประกาย นวะสมิมา สหกรณออมทรัพยครูอุดรธาน ีจํากัด Prakainawasimma@hotmail.com 

60 คุณประจวบ จําลองเพ็ง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขรอยเอ็ด จํากัด prajuab101@hotmail.com 

61 คุณประทนิทพิย ธรรมะโชติ

ชัชวาล 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกจิการไฟฟานครหลวง จํากัด 

Pratintip_t@yahoo.co.th 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพย (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

62 คุณประทนิทพิย ธรรมะโชติ

ชัชวาล 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกจิการไฟฟานครหลวง จํากัด 

pratintip_t@yahoo.com 

63 คุณประทุม สงิหชาล ี สอ.สาธารณะสุขสระบุรี จํากัด singchelee_p@hotmail.com 

64 คุณประพันธ สุขวัฒนจรูญ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประสาท 

จํากัด 

Praphansuk@hotmail.com 

65 คุณประภาส กองจันทร สอ.ครูชัยภูมิ จํากัด paschaia@hotmail.com 

66 คุณประสทิธิ ์ไชยวงษ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธาน ีจํากัด ChaiyawongP@thaimail.com 

67 คุณประหยัด อังคณาวศิัลย สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด Prayad0257@hotmail.com 

68 คุณปรีชา โสภษิฐานนท สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย จํากัด 

preechaapd@yahoo.co.th 

69 คุณเปรมจันทร รัตนสุวรรณสริิ สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชมุชน 

จํากัด 

Junjaokha@hotmail.com 

70 คุณผองศรี จติตนูนท สอ.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ifrpsj@ku.ac.th 

71 คุณฝนทอง อัสสพงษสุนทร สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัท เบอรลี่ 

ยุคเกอร จํากัด 

FONTLONA@bjc.co.th 

72 คุณพงศพัฒนา รัตนสุวรรณ สอ.ธุรกจิกาซ ปตท. จํากัด pongpat.r@pttple.com 

73 คุณพรพมิล ศรีบุญเรือง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชยีงใหม 

จํากัด 

Mamboo926@hotmail.com 

74 คุณพรรัตน ลี้นยิม สหกรณออมทรัพยอมรินทร ทวสีุข จาํกัด Pornrat@amarin.co.th 

75 คุณพัชรา บัวเกต ุ สอ.ครูตาก จํากัด phatchara_129@hotmail.com 

76 คุณพัชราภรณ ลมิปอังคนันต สอ.มหาวทิยาลยแมโจ จํากัด lpn_acc@hotmail.com 

77 คุณพชิฌาย ประสงคเกยีรต ิ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกจิการไฟฟานครหลวง จํากัด 

pitcha@mea.or.th 

78 คุณพษิณุวัฒน อิ่นศริิ สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด insiri_03@hotmail.com 

79 คุณเพ็ญจันทร ตะภา สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัย

มหาสารคาม จํากัด 

tapa.daeng@hotmail.com 

80 คุณเพิ่มทรัพย หรัิญสาย สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยราชภัฎสวน

ดุสติ จํากัด 

tik_perm@hotmail.com 

81 คุณไพรัช จันทสุวรรณโณ สหกรณออมทรัพยพนักงานในเครือทพีไีอ 

จํากัด 

Pairat@irpc.co.th 

82 คุณไพรัตน ย่ิงยงค สหกรณเครดติยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง 

จํากัด 

Bossmce1@yahoo.com 

83 คุณภัทรสุดา แสงสวัสดิ ์ สอ.ไทยแอรโรว พษิณุโลก จํากัด phat0472@hotmail.com 

84 คุณภาวณีิ นาคสวัสดิ ์ สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยราชภัฎสวน

ดุสติ จํากัด 

japan_ns@hotmail.com 

85 คุณภาสกร บัณฑติวงษ สหกรณออมทรัพยบริษัทวทิยุการบนิแหง

ประเทศไทย จํากัด 

p_asa9356@hotmail.com 

86 คุณมนตรชัย โลหะการ สอ.สาธารณะสุขพังงา จํากัด monchai09@gmail.com 

87 คุณมนตรี ดวงจันทรทอง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย 

จํากัด 

montri_pp@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพย (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

88 คุณมนตรี เทเวลา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

มหาสารคาม จํากัด 

mon_health@hotmail.com 

89 คุณมลวิัลย วุฒเิกต ุ สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด Vuthiked@yahoo.com 

90 คุณมานพ ทองตัน สอ.สาธารณะสุขสระบุรี จํากัด nopthongton@hotmail.com 

91 คุณมานะ มนตรีววิัฒน สหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด M_nmon@hotmail.com 

92 คุณมาลัย สรวมชพี สอ.สาธารณะสุขตราด จํากัด malai.s04@hotmail.com 

93 คุณเมธนิยีพร แสงศลิา สอ.ไทยยาซาก ิและในเครือ จํากดั maythinee88@hotmail.com 

94 คุณยุทธนา สระประทุม สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย 

จํากัด 

sapratoom@hotmail.com 

95 คุณรณรงค คงทว ี สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ จังหวดั

สุรินทร จํากัด 

Kong2515@hotmail.com 

96 คุณรัชนี บัณฑูรรังษ ี สหกรณออมทรัพยกรมการขนสง จํากัด rachanee_gao@dlt.go.th 

97 คุณรุงนภา อัครบวร สหกรณออมทรัพย

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 

rungnapa.a.@psu.ac.th 

98 คุณรุงวภิา เสรีธนากร สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

จํากัด 

Bowl_bird@hotmail.com 

99 คุณลดาวัลย ชัยมงคล สหกรณออมทรัพยกันยงอเิล็คทริก จํากัด ladawan.c@kye.meap.com 

100 คุณละเอยีด ทองใบ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเพชรบุรี 

จํากัด 

eard_20@gmail.com 

101 คุณวนดิา บุญสคุนธกุล สอ.ไทยแอรโรว พษิณุโลก จํากัด pednoiya@hotmail.com 

102 คุณวรรธนา อื้อสกุล บ.ควิแอนดเอ ซอฟท จํากดั qanda@truemail.co.th 

103 คุณวรัญชัย สังขวรรโณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา 

จํากัด 

pewaranchai@hotmail.com 

104 คุณวราพร จันทรศรีทอง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอุตรดติถ 

จํากัด 

J_Varaphorn@hotmail.com 

105 คุณวจิัย ธนาพชิญนันท สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา 

จํากัด 

vijai2501@hotmail.com 

106 คุณวทิยา ศรีวชิัยอนิทร สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จังหวัดนาน 

จํากัด 

VITAYA_S@hotmail.com 

107 คุณวทิยา สพภูเขยีว สอ.ครูชัยภูมิ จํากัด gsm_blpk@hotmail.com 

108 คุณวสิันต บุญนนท สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ 

จํากัด 

WW_Boon@hotmail.com 

109 คุณวรีะศักดิ์ สายสุวรรณ สอ.ครูชัยภูม ิจํากัด veerasak.ss@hotmail.com 

110 คุณวุฒพิงษ พันตา สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม จํากัด ii-kop@windowslive.com 

111 คุณแวววภิา ผลวัฒนะ สอ.กรมที่ดนิ จํากัด pwaewibha@yahoo.com 

112 คุณศราวุธ ศรีประภา สอ.ครูกาฬสนิธุ จํากัด eyeear@thaimail.com , 

sarawut464@gmail.com 

113 คุณศรีจันทร โตเลศิมงคล สหกรณออมทรัพยขาราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร จํากัด 

srichan.t@live.mutp.ac.th 

 



 

3-20 

 

ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพย (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

114 คุณศศมิาศ พรรณรัตน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด 

sasimas@fsct.com 

115 คุณศริิพร ปนวงศ สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที ่13 จํากดั pongwong.s@hotmail.com 

116 คุณศริิเพ็ญ ศริิวัฒน สอ.สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟา

นครหลวง จํากัด 

siripen@mea.or.th 

117 คุณศริิรัตน ธรรมพทิักษพงษ สอ.ครูชลบุรี จํากัด rath1114@hotmail.com 

118 คุณศวิาภรณ เงนิราง สอ.สาธารณะสุขอุบลราชธาน ี swp_pom@hotmail.com 

119 คุณศุภชัย ศักดิ์แกว สหกรณออมทรัพยครูปตตาน ีจํากัด chaiia@hotmail.com 

120 คุณศุภรัฐ พูนกลา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด supoonkla@hotmail.com 

121 คุณศุภลักษณ ภวภูตานนท ณ 

มหาสารคาม 

สอ.ตํารวจแหงชาต ิจํากัด s_bhava@hotmail.com 

122 คุณศุภวรรณ มุกดาประกร สอ.ไทยยาซาก ิและในเครือ จํากดั dth11@hotmail.com 

123 คุณสถติย เหลก็เพ็ชร สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยอคริ

ลคิไฟเบอร จํากัด 

Satit1964@yahoo.com 

124 คุณสนทิ พันแสน สอ.ครูสุรินทร จํากัด sanit.7755@gmail.com 

125 คุณสพล สงิหดารา สหกรณออมทรัพยบริษัทวทิยุการบนิแหง

ประเทศไทย จํากัด 

singhadara@gmail.com 

126 คุณสมชาย วงศชัยสุวัฒน  somchai@iaaudit.com 

127 คุณสมบูรณ สารกุล สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขรอยเอ็ด 

จํากัด 

Somboon_za@hotmail.com 

128 คุณสมพร เครือแกว สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหัวเฉยีว

เฉลมิพระเกยีรต ิจํากัด 

Sompornkruakaew@yahoo.com 

129 คุณสมลักษณ พละเนยีม สอ.สาธารณะสุขตราด จํากัด luck-p39@hotmail.com 

130 คุณสมสกุล ศรีสวัสดิ ์ สอ.ครูลําพูน somsakul@hotmail.com 

131 คุณสมหมาย พลิกึ สหกรณออมทรัพย รามา ชูส อนิดัสตรีส 

จํากัด 

Somp473@hotmail.com 

132 คุณสมหมาย สราญจติร สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานแพน 

เอเซยี เปเปอรไทย 

sommai-s@papcothai.com 

133 คุณสรยุทธ ชรินทร สหกรณออมทรัพยบริษัทวทิยุการบนิแหง

ประเทศไทย จํากัด 

Sora@aerothai.co.th 

134 คุณสันติ คงวฒันะ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูม ิจํากัด Santi4884@hotmail.com 

135 คุณสัมพันธ ยองลั่น สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา 

จํากัด 

Sermee57@hotmail.com 

136 คุณสัมฤทธิ ์บุตมะ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลกาฬสนิธุ 

จํากัด 

Sumrit_sum@yahoo.com 

137 คุณสาล ีแกวประเสริฐ สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด lee313_33@hotmail.com 

138 คุณสําราญ จันทรอดศิร สอ.สาธารณะสุขเชยีงใหม จํากัด samran2499@hotmail.com 

139 คุณสริิภัสสร เอี่ยมสุวรรณ สหกรณออมทรัพยมติซูบชิมิอเตอสประเทศ

ไทย จํากัด 

Tuy_52@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพย (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

140 คุณสุจติร คงจันทร สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา 

จํากัด 

jitkongjun@hotmail.com 

141 คุณสุดสาคร เรืองวเิศษ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูม ิจํากัด sudsakornrs@gmail.com 

142 คุณสุนทร เย็นครามครัน สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกจิรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด 

soonthorn-y@hotmail.com 

143 คุณสุนลีา รูสุกจิกุล สหกรณออมทรัพย ส.ป.ก. จํากัด YU.IZA@hotmail.com 

144 คุณสุพศิ พูลเอยีด สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพัทลุง 

จํากัด 

pis.pul@hotmail.com 

145 คุณสุภากร คําสงิหนอก สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน จํากดั supakornk@hotmail.com 

146 คุณสุภาพ คําแฝง สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด SUPAB2755282@hotmail.com 

147 คุณสุภารัตน สงวนศรี สหกรณออมทรัพยขาราชการ อบจ. จํากัด kitar_2005@hotmail.com 

148 คุณสุรชาติ วงศอารีย สหกรณออมทรัพยครูอุดรธาน ีจํากัด surachat-cmu@hotmail.com 

149 คุณสุรศักดิ์ เล็กปานเจริญ สหกรณออมทรัพยสหยูเนี่ยน จํากัด Surasak@hits.sahaunion.co.th 

150 คุณสุระ จันทรวเิศษ สอ.สาธารณะสุขหนองคาย จํากัด sura2552@hotmail.com 

151 คุณสุรียพร นยิมธรรม สหกรณออมทรัพยองคการอุตสาหกรรมปา

ไม จํากัด 

c5654@hotmail.com 

152 คุณสุเรนทร สงแสง สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบล จ.

ตรัง จํากัด 

SUREN2501@hotmail.com 

153 คุณสุวัชร โกยสมบูรณ สอ.ครูภูเก็ต จํากัด suvat_2497@hotmail.com 

154 คุณเสถยีร เพ็งจันทร สอ.กลุมบริษัทไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากดั ped1_satian@thairung.co.th 

155 คุณโสธารา นุมประไพ สหกรณออมทรัพยกรมควบคมุโรค จํากัด So_Sotara@hotmail.com 

156 คุณโสภณ ติ๊บใหม สอ.ครูลําพูน จํากัด tipmai5@gmail.com 

157 คุณเหรียญชัย บุญญาดวีงศ สหกรณออมทรัพยททีแีอนท ีจํากัด RIENCHAIB@ttt.co.th 

158 คุณอนันต หมดหวง สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด pooka_45@hotmail.com 

159 คุณอนุชา อนุสสรราชกจิ สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด mala2500@hotmail.com 

160 คุณอภริดี จันตระกูล สอ.ตํารวจภูธร ภาค 5 จํากัด chan_ja67@hotmail.com 

161 คุณอรุณ ดรัีกชาต ิ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกจิรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด 

Arund17@yahoo.com 

162 คุณอรุณรัตน ธัญญาพทิกัษ สหกรณออมทรัพยกระจกพเีอ็มเค-เซ็นทรัล 

จํากัด 

arunratnok@yahoo.co.th 

163 คุณอัญชล ีเสอืแกว สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด aunchalee_sua@hotmail.com 

164 คุณอัมพร เลศิกจิเจริญไพศาล สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหง

ประเทศไทย จํากัด 

ampornl@bot.or.th 

165 คุณอัมพร สาระพันธ สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด is.2506@hotmail.com 

166 คุณอัษฎาวุธ เนยีมสุวรรณ สหกรณออมทรัพยททีแีอนดท ีจํากัด autsadawootn@ttt.co.th 

167 คุณอาทติย พัฒนสารินทร สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด artidpa63@gmail.com 

168 คุณอาริยา ธนะจนิดานนท สหกรณออมทรัพยกรมศุลกากร จํากัด ariya.thana@gmail.com 

169 คุณอารี โคตรประทุม สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสมีา 

จํากัด 

khunar2505@gmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพย (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

170 คุณอทิธพิล ปากเมอืง สอ.ครูชลบุรี จํากัด pakmuang@windowslive.com 

171 คุณอุบล ตอฤทธิ ์ สอ.ครูชัยภูมิ จํากัด ubon_071@hotmail.com 

172 คุณเอนก ชูศริิ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกจิการไฟฟานครหลวง จํากัด 

anchoo@mea.or.th 

173 คุณเอี่ยม มังคลาด สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด Amungklad@thaimail.com 

174 คุณเอี่ยม มังคลาด สอ.ครูชลบุรี จํากัด ammgklad@gmail.com 

175 จ.ส.ต.หญงิศริิพร ปนวงศ สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที ่

13 จํากัด 

ponwong.s@hotmail.com 

176 น.ท.หญงิ จนิดารัตน ย้ิมศรีใส สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารเรือ 

จํากัด 

chindarat09@gmail.com 

177 นางสาวรัชดา สุวรรณเกดิ สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

จํากัด 

sratchad@wu.ac.th 

178 นาวาอากาศโทหญงิจรรยา ชุม

แจม 

สหกรณออมทรัพยกรมแผนที่ทหาร จํากัด JANYA99999@yahoo.com 

179 ผศ.ประสทิธิ์ มาลําพอง สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

จํากัด 

Prasit@chiangmai.ac.th 

180 ผศ.ปนมณี ขวัญเมอืง สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลา

ลาดกระบัง จํากัด 

KKamnuay@kmail.ac.th 

181 พ.ต.ท.หญงิเกสรา ทะอนิเลย สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาต ิจํากัด arpornpol@yahoo.com 

182 พ.ต.ท.หญงิเมธาพร ผลาวงษ ตํารวจภูธร จังหวัดนครสวรรค mpalawong@hotmail.com 

183 พ.ต.อ.บัญชร มาลศีรี สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวดั

ขอนแกน จํากัด 

bunchorm@gmail.com 

184 พลโทถนอมศักดิ ์รอดสวาง สหกรณออมทรัพย กองบัญชาการทหาร

สูงสุด จํากัด 

TNOMSAK@yahoo.com 

185 พันตํารวจโทฤกษชาย ฤกษเลศิ

รบ 

สหกรณออมทรัพยตํารวจน้ํา จํากัด RERKCHAY@hotmail.com 

186 ร.ต.อ.หญงิสดีาทพิย สุนตา

อนิทร 

สหกรณออมทรัพยตํารวจเชยีงใหม จํากัด dada_gcop@hotmail.com 

187 เรือเอกสถาพร สกลทัศน สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารเรือ 

จํากัด 

sapha@hotmail.com 

188 วาที่ ร.ต.วนิัย มั่งนอย สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานพนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห จํากัด 

winai.m@mail.ghb.co.th 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายสมาชกิโครงการราน Farmer Shop 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

1 คุณอาทติย กลุมแมบานเกษตรกรรอยพระพุทธบาทปา

กลวย 

Baggio.10@hotmail.com 

2 คุณปาณิยา(ปอ), คุณสุวรรณา 

จวิัฒนไพบูลย 

ซองเดอร ไทยออรกานคิฟูด xongdur@xongdur.com, 

xongdur@gmail.com , 

organic@xongdur.com 

3 คุณเบญจมาภรณ ประคอง

ทรัพย 

ฟารมเลี้ยงผ้ึงพัฒนานคิม ลพบุรี lopburibees@amail.com 

4 คุณปุณณภา เปรมปรี พฤกษาเวชโอสถ pueak_sa_vech@hotmail.com 

5 คุณขวัญเรือน ออนละหอย กลุมแมบานเกษตรกรและสก.ต.ปลายบาง k_r167@hotmail.com 

6 คุณกนกวรรณ สหกรณโคนมนครปฐม npdairy@hotmail.com 

7 คุณชวล ีเพชรประภากร กลุมบานสมุนไพรครีีวงศ ratchprom99otop@hotmail.com 

8 คุณศริิวรรณ โชตโิยธนิ บริษัท Seeds of Health จํากัด seedsofhealth@hotmail.com 

9 คุณสุขุม ไวทยธํารงค บริษัท แมเกตุ อุตสาหกรรม อาหารไทย 

จํากัด 

maegate@hotmail.com 

10 คุณธนดิา สงวนสนิ ฟารมตนเห็ดปริญญา สัตหบี thanidamushroom@hotmail.com , 

civicprim@hotmail.com 

11 คุณสุไฮลา แสงจันทร/คุณพร

เทพ แสงจนัทร 

ไทยโกทส โปรดักส ผลติภัณฑแปรรูปจาก

น้ํานมแพะ 

suhaila_04@hotmail.com 

12 คุณสมพงษ ชุมเพ็งพันธุ ชมพูพันทพิย/LaLake' chompoopuntip@hotmail.com 

13 คุณชาตชิาย รงคทอง กลุมโรลออนสารสม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ mee_deo@hotmail.com 

14 คุณภัสสธร ตัณมณี วสิาหกจิชมุชนกลุมผูผลติพชืสมุนไพร บาน

เกาะลอย 

pudharaksa@hotmail.com 

15 คุณรัญจวน จติขาว รานรัญจวน ladawan_1982@hotmail.com, 

pvisanu@gmail.com 

16 คุณบรรหาร แสงฟาสุวรรณ เอส.ท.ีไอ. มาเก็ตติ้ง (1995) setcod@ksc.th.com 

17 คุณกาญจนา คูหากาญจน กลุมแมบานเกษตรกรถ้ํามงักรทองรวมใจ kanchana@ckindustry.co.th 

18 คุณปพนวัฒ ฉนิธนทรัพย, คุณ

กัณฐิกา ปนสันเทยีะ 

บริษัท พรทพิย (ภูเก็ต) จํากัด info@pornthipseastore.com, 

paponwat@gmail.com 

19 คุณประไพ แสงสวัสดิ,์ คุณ

อภญิญา แสงสวัสดิ ์

ไชโปวสามรส ครูประไพ apinya_kate28@hotmail.com 

20 คุณพัชรัฐ อิ่มปตวิงษ อรรถ ผลติภัณฑบํารุงผิวและเสนผม สาม

พราน 

ancient_audha@yahoo.com 

21 คุณสะอาด จงึสมานญาต ิ กลุมวสิาหกจิชุมชนสนามจันทร sanamchanotop@yahoo.com 

22 คุณบุญเกดิ ภานนท, คุณบุญ

ลวน อุดมพันธ, คุณอัสมล วัชร

กาลกูล 

เครือขาวคุณคาขาวหอมมะลสิหกรณไทย, 

สหกรณการเกษตรเกษตรวสิัย 

boonluan12@hotmail.com, 

tangmoojeed@hotmail.com 

23 - ฟารมสัตววจิัย หลวงสุวรรณวาจกกสกิจิ ahathai2008@hotmail.com 

24 รศ.ดร.วนิ เชยชมศรี ,  

รศ.ดร.จนิดาวรรณ สวิันทวเินต ิ

หางหุนสวนจํากดั วานไิทย kai77@windowslive.com 

25 คุณเตอืนใจ สงสุข สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร ifr@ku.ac.th 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายสมาชกิโครงการราน Farmer Shop (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

26 Spencer Leung, ดร.อัฉริยา มณี

นอย 

บริษัท อดัมส เอ็นเตอรไพรเซส จํากดั spencer@adamsel.com 

27 คุณทวิาพร ศรีวรกุล ศูนยกสกิรรมธรรมชาตทิามะขาม asara-a1@hotmail.com 

28 คุณศริิรัตน ศรีสวย วสิาหกจิชมุชนสายบัว saibua_ning@hotmail.com 

29 คุณบุญสง พรหมมนตรี วสิาหกจิชมุชนดอกไมประดษิฐกระสา ใบ

ยาง ทุงสาธติ78 

art_frloret@yahoo.com 

30 คุณศริิกาญจน รังกลาง สหกรณบริการศุภนมิติหวยขวาง maleemam@hotmail.com 

31 คุณเกษมศานต โชคด ี หจก.แสงทองการคา kritchokdee.st@gmail.com 

32 - กามนติผาเพนส ka-ma-nit@hotmail.com 

33 คุณวรรณี บุญสวัสดิ์ ผลติภัณฑกลุมแมบานเกษตรกรเขา

บายศรี ตราปาแกลบ 

wboonsawat@hotmail.com 

34 คุณสุรเศรษฐ มแีสงเงนิ กลุมแมบานสตรีหลักสอง สมุทรสาคร 

วางโครงการหลวง 

aloevera@hotmail.com 

35 คุณสมพงษ,  

คุณโชตกิานต พานชิสุโข 

ดวงตะวันเบเกอร่ี dbakery@hotmail.com 

36 คุณณัฐจริา ตันตราวงศ กลุมพัฒนาสตรีครีีขันธ/ณัฐจริาสมุนไพร nutjiraherb@gmail.com 

37 คุณวภิาวัลย  อุดมพงพันธ กลุมวสิาหกจิชุมชนปลาอบสมุนไพร beijing_9@msn.com 

38 คุณสุภาภรณ  ตัง้ภัทรโชค รานปงพอนด supaporn@mea.or.th 

39 คุณนพดล  แกวชวงศรี วสิาหกจิชมุชนปลาเค็มอบโอโซน aoddgreenfish@hotmail.com 

40 คุณนดิา  ตรีสุชน หจก.เจโปรดักส ntrisuchon@yahoo.com 

41 คุณสมพงษ  หนูศาสตร กลุมอาชพีเกลอืทะเลกังหันทอง kanghuntong@hotmail.com 

42 คุณกริชฐชัย  ภูพชิติ วสิาหกจิชมุชนผานวมบานดอนคา ph3bdk@hotmail.com 

43 คุณกนกวรรณ  อรุณวัฒนาโชยา สายไหมเฮียก่ํา kan2723@hotmail.com 

44 คุณสมเกยีรต ิ จันทรเทวาพชิติ โกลดครอสกากบาททอง จํากัด goldcrossoil@hotmail.com 

45 คุณถรี  โอบนธิชิา บ.ไทยรสทพิย จํากัด tira-ob@hotmail.com 

46 คุณมณิสรา เจนวากรวงศ สํารับโบราณ manis_sara@hotmail.com 

47 คุณปราโมทย ไชยอุฬาร บ. เวอรจิ้น โคโค จํากัด manlika@virgincoco.com/info@virgincoco.com 

48 คุณสงิหา มชีัยประเสริฐสุข ไอศกรีม gelato peesing2011@hotmail.com 

49 คุณจนิตนา สระสําอาง สยามบานานา siambanana952@gmail.com 

50 คุณสนอง สอนใจ กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุงสมอ golf.son@hotmail.com 

51 คุณรําไพศรี อตเิปรมนิทร คริสป เวจ แอนด ฟรุต atipreminr@crispyvegandfruit.com 

52 คุณคมสันต ขวัญเสนห ปลายจวัก austing_1300@hotmail.com 

53 คุณพรพมิล แสงศรีกม เอกชัยสาลี่สุพรรณ จํากัด marketing@eakchai.co.th 

54 คุณทพิวัลย แววทอง ไชโปวหวาน แมกมิฮวย maekimhuay@yahoo.com 

55 คุณลัดดาพร บุญเรือง อาหารดมีคีุณฯ phornpadreu@hotmail.com 

56 คุณศรีสมบูรณ ชวานสิากุล NNC PRODUCT CO.,LTD c.srisomboon@hotmail.com 

57 คุณคมชาญ เอกเตชวฒุ ิ บ.ปกธนพัฒน จํากัด komcharne@hotmail.com 

58 คุณมนตรี ย้ิมเย้ือน กลุมผลติภัณฑจักสานกระจูดบานมาบ

เหลาชะโอน 

baankawee@hotmail.com 
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ตารางฐานขอมูล E-mail เครอืขายสมาชกิโครงการราน Farmer Shop (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ หนวยงาน E-mail 

59 คุณรอยหมะ สาและ กลุมอาชพีสหกรณบานดาโจะ limon5566@hotmail.co.th 

60 คุณสริิกร ชวิปรีชา กลุมวสิาหกจิชุมชนเทพไทยโปรดักส tepthai2007@hotmail.com 

61 คุณออยทพิย จําจด กลุมสตรีสหกรณเคร่ืองหอมเมอืง

สระแกว 

aoytip_1991@hotmail.com 

62 คุณสุพจน บนิยูซบ กลุมสหกรณโคขุนสระแกว จํากัด sk_beef@hotmail.com 

63 นายกังวาล โชคไพบูลย กลุมสตรีเพื่อการสงเสริมอาชพีบาน

โคกไทร 

samransak_yit@hotmail.com 

64 คุณศริิรัตน ศรีสวย กลุมอาชพีชุมชนสายบัว fufutanka@hotmail.com, 

saibua_ning@hotmail.com 

65 คุณภัทรี คงแกว กลุมวสิาหกจิชุมชนสมุนไพรบานนา

เดมิ 

kongkaew@hotmail.com 

66 คุณโศรตา เขยีนทอง กลุมอาชพีศลิปะประดษิฐ ม.17 sorata1997@hotmail.com 

67 คุณมนิตรา โขยวงศ กลุมสตรีสหกรณสําโรงเหนอื phothong_herbal@hotmail.com 

68 คุณจักรพันธ สอนใจ กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุงสมอ sonjai2545@hotmail.com 

69 คุณพงษศักดิ์ อยูเลห กลุมจักสานหวายโคกพราว pongsuk_y@cpd.go.th 

70 คุณพงษศักดิ์ อยูเลห กลุมสตรีสหกรณโพทะเล pongsuk_y@cpd.go.th 

71 คุณกัลยา โมมเีพชร กลุมสตรีสหกรณบานสระบัว pinmaneeinta@hotmail.com 

72 คุณธนูศลิป อันทะรินทร วสิาหกจิชมุชนกลุมเกษตรผลติไม

กฤษณา 

hommesuk@hotmail.com 

73 คุณรัตนพร  แสงกระจาง กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส n/a 

74 ดร.ธนกร  โฆษติวทิย และ คุณ

วัชรัศมิ์  ทองทมิ 

บริษัท คลอลติี้มที จํากัด dhanakorn_ac@hotmail.com 

75 ดร.ธนกร  โฆษติวทิย และ คุณ

วัชรัศมิ์  ทองทมิ 

บริษัท เอฟแอนดบ ีเฮาส จํากัด dhanakorn_ac@hotmail.com 

76 คุณรัฐชัย  โชตริงค เคร่ืองดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ eddiegroups@hotmail.com 

77 คุณสัมฤทธิ์ บุษษะ กลุมแปรรูปผลผลติบานคลองบง BaanraiBhooFah@hotmail.com 

78 คุณยอย สุปงปริส สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด prasatcoop@hotmail.com 

79 คุณศรัณยพร  อมรพสิฐิพงศ ชลาลัย green_chalalai@hotmail.com 

80 คุณชลดิา จันทรสริิพงศ Premium Fruit co;Ltd CHALIDA99@yahoo.com 

81 คุณจักรพงษ  หทัยสุทธ ิ บริษัท เอ็นแน็กซ(ประเทศไทย) จํากัด jay@enaxux.com,info@cocugar.com 

82 คุณขัวญเรือน  แกวพรม แมบานเกษตรแกงเสอืเตนพฒันา n/a 

83 คุณอรุษ นวราช สามพรานริเวอรไวค Organic@sampranriverside.com 
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รายชื่อสมาชกิวารสารฅนสหกรณ 
 

• สมาชกิประเภท 1 ป จํานวน 92 ราย 
ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

1 ผูจัดการ สหกรณขาราชการสหกรณ จาํกัด - 02-2448720-21 02-2414404 

2 คุณศิริพล  ตาลปอง คุณศิริพล  ตาลปอง   0810596595   

3 วิภารัตน  สุวรรณศรี สํานักหอสมุดกลาง (MA) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

- 02-7392220 - 

4 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

jirapornth@nu.a

c.th 

055-962617 055-962620 

5 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย

เชียงใหม 

sccu_cm@hotm

ail.com 

053-272651 053-820766 

6 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด 

sahakorntre@ho

tmail.com 

035-672127-9 035-672-128-9 

7 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรกบินทรบุรี 

จํากัด 

Sakcoop_2007@

hotmail.com 

037-282847 037-282848 

8 สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธาน ี

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครู

อุบลราชธาน ีจาํกัด 

  045-241634-5 045-265748 

ตอ 129 

9 สหกรณออมทรัพยกรมศุลกากร 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยกรมศุลกากร 

จํากัด 

customs_sahakor

n@hotmail.com 

02-6677984,7986 02-6676995 

10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุตรดิตถ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุตรดิตถ 

  055-416601-31 

ตอ 1700 

055-440843 

11 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ 

จํากัด 

- 045312285 , 

045613340 

- 

12 นิตยา มีสมรรถ นิตยา มีสมรรถ - 02-5047461 02-5033600 

13 กองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ - 053-873200 053-873194 

14 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกคา ธ.ก.ส. นครศรีธรรมราช 

จํากัด 

- 075-310960 075-346475 

15 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 

16 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 

17 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ลําปาง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 

18 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

19 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 

20 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 

21 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 

22 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 

23 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.

นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 

24 บรรณารักษ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - - 

25 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกคาธ.ก.ส. บุรีรัมย จํากัด 

- 044-690255 044-690255 

26 สหกรณออมทรัพยครู

หนองบัวลําภู จาํกัด 

สหกรณออมทรัพยครู

หนองบัวลําภู จาํกัด 

  0-42312278-9 0-42312276-9 

27 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

triparkee@otmai

l.com 

02-2782542 02-2782542 

28 สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด pawika_b@hot

mail.com 

053511653 053511653  

ตอ 26 

29 ทองสวัสด์ิ  จิตตเรืองบุญ ทองสวัสด์ิ  จิตตเรืองบุญ   054-890128, 

089-9988633 

  

30 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุ

ราษฎรธานี จาํกัด 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุ

ราษฎรธานี จาํกัด 

  077-282251 077-213564 

31 พูลลาภ  อินทรนัฏ พูลลาภ  อินทรนัฏ   081-6343477   

32 จารบุตร  ผิวดํา จารบุตร  ผิวดํา jara_pchai@hot

mail.com 

081-8734197   

33 ชุติกาญจน  พรหมมา สหกรณแอลเมทไทย จํากัด chutikarn@alme

t.co.th 

0-2323-2635-40 02-7095345 

34 ศิรินาถ  ธิติบดินทร ศิรินาถ  ธิติบดินทร   081-637-4489 02-4400-415 

35 วินัย  ดอนโคญจันทร วินัย  ดอนโคญจันทร winai.banlaem@

g.mail.com 

0862357659   

36 จุฑามาศ  ศิริสุทธิ์ จุฑามาศ  ศิริสุทธิ์ juthamar.si@hot

mail.com 

086-9010844   

37 สุริยนต  วงษชู สุริยนต  วงษชู yontwong@hot

mail.com 

081-2661662   
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

38 สุรินทร  ฟุงสุข สุรินทร  ฟุงสุข s_sufu@hotmail.

com 

08-9857-9481   

39 เอี่ยม  มังคลาด เอี่ยม  มังคลาด Amungklad@gm

ail.com 

089-5554884   

40 นางธนัญญาดา  พัฒนศิริ นางธนัญญาดา  พัฒนศิริ   0896033912   

41 นายสมบูรณ  ภิญโญศรี นายสมบูรณ  ภิญโญศรี   0-4481-5222 0-4481-5234 

42 วาที่ ร.ต. เทพสุจินต  พงษสวัสด์ิ สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี 

จํากัด 

  034-512851 034-512851 

43 สหกรณออมทรัพยพนักงานไทย

รวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จาํกัด 

สหกรณออมทรัพยพนักงานไทย

รวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 

จํากัด 

  034-816444   

44 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเมืองสอง จํากัด suwi28_p@otma

il.com 

054-591232 054-591711 

45 สหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จาํกัด 

สหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จาํกัด 

Sahakorn-

moj@hotmail.co

m 

02-1415183-4 02-1458257 

46 ผูจัดการใหญ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 

- 02 259 1474 - 

47 ผูจัดการสาขา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด สาขา ม.

ทักษิณ 

- - - 

48 ผูจัดการสาขา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด สาขา  

ม.บูรพา 

- - - 

49 ผูจัดการสาขา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด สาขา ม.

นเรศวร 

- - - 

50 ผูจัดการสาขา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด สาขา ม.

มหาสารคาม 

- - - 

51 ผูจัดการสาขา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด สาขา 

มศว.องครักษ 

- - - 

52 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรแมสาย จาํกัด - 053-642231 053-642265 

53 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด - 075-685712 075-685713 

54 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

สงขลา จํากัด 

- 074-313229 074-436759 

55 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยขาราชการ

กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม 

จํากัด 

chiangmai_edu

@hotmail.co.th 

053-122819-21 053-122733 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

56 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยพนักงาน

รถเมลองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพฯ จํากัด 

- 02-9199226 02-9199025 

57 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยหนวย

บัญชาการสงครามพิเศษ จาํกัด 

- 036-421765 036-421765 

ตอ 12 

58 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา จาํกัด 

au_3011@hotm

ail.com 

044-211233 044-211182 

59 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

พิษณุโลก จาํกัด 

umigirls@hotmai

l.com 

055-243102 055-251564 

60 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ 

จํากัด 

junejune81@hot

mail.com , 

pi_sit1998@hot

mail.com 

034-586101 034-586101 

61 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย 

จํากัด 

- 053-702555 053-175556 

62 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด 

chaph.coop@g

mail.com 

0-3851-6731 0-3851-6731 

63 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมควบคุม

โรค จํากัด 

DDC_SAVING@h

otmail.com 

02-5903078 02-9659379 

64 บรรณารักษ (คุณณัฐฤมล) หอสมุดอนุสรณ 10 ป สํานกัวิทย

บริการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา 

- 038-352623 038-352623 

65 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดนาน จํากัด 

- 054-757535 054-757353 

66 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

พัทลุง จํากัด 

- 074-601027 074-601027 

67 ผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

- 043-222959-61 043-226823 

68 รัตนาภรณ  สืบสนิท สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

rtnp@hotmail.c

om 

045-353149 - 

69 หองสมุดธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 

  02-2800180 ตอ 

2810-3 

02-2828331 

70 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จาํกัด 

sav.coop@chula.a

c.th, chulasavcoop 

@gmail.com 

02-2180555-60 02-2144574, 

02-6117411 

71 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรนางรอง จํากัด sggnangrong@g

mail.com 

044-631186 044-631186 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

72 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกฏู 

จํากัด 

- 081-8659549 039-309049 

73 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด loeiteacher@gm

ail.com 

042-811149 ตอ 

14 

042-832433 

74 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยการประปา

สวนภูมิภาค จาํกัด 

- 02-5518930-3 025216296 

75 ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

บานหมี่ จํากัด 

nok_kamolchat

e@hotmail.com 

036-472051-6 

ตอ 373 

036-471580 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

76 เสาวนีย  ฤทธิ์รุง สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ 

จํากัด 

soawanee99@h

otmail.com 

089-4225753 043-811881 

ตอ 113 

77 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยพนักงาน

รถเมลองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ จํากัด 

- 02-5406251-2 02-9199025 

78 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จํากัด 

sahakorntre@ho

tmail.com 

035-672127-9 035-672-128-9 

79 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณผูปลูกกาแฟ จังหวัด

ชุมพร จํากัด 

Bird_1826@hot

mail.com 

081-2711282 077-599635 

80 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา 

จํากัด 

cctscc@hotmail.

com 

038-814332 038-814332 

81 บุญลวน  อุดมพันธ โรงสีสหกรณการเกษตรเกษตร

วิสัย 

Boonloan12@h

otmail.com 

043-611062 043-611062 

82 นายบรรหาร แสงฟาสุวรรณ บรรหาร แสงฟาสุวรรณ sefeod@kse.th.c

om 

02-8893747, 02-

8893748 

02-8893597 

83 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรพรหมพิราม 

จํากัด 

  055-369035 055-369035 

84 นารถพงศ  สุนทรนนท นารถพงศ  สุนทรนนท nartapong@cpd.

go.th 

08-1271-3797 075-324470 

85 สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครู

มหาสารคาม จํากัด 

  043-722-731 043711557 - 

125 

86 สหกรณออมทรัพยกรมศุลกากร 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยกรมศุลกากร 

จํากัด 

customs_sahak

orn@hotmail.co

m 

02-

6677984,7986 

02-6676995 

87 รภัสสรณ  คงธนจารุอนันต รภัสสรณ  คงธนจารุอนันต ibery_n@hotmai

l.com 

083-8105151 053-875600 

88 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยอนามัย

สุรินทร จํากัด 

rattanachai9@h

otmail.com 

085-0244666   

89 นายเจริญ  โชไชย นายเจริญ  โชไชย   02-9824834 02-9824833 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

90 นายสานิตร เชษฐศาสน นายสานิตร เชษฐศาสน   036-511096 036-524061 

91 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศรีอุดร 

จํากัด 

ด.ต. พิชัย ขวัญทอง   084-9542319 042-240282 

92 คุณเพยาว  กิมปฐม คุณเพยาว  กิมปฐม   0814950091   

    

• สมาชกิประเภท 2 ป จํานวน 74 ราย 
 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

1 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเมืองแกลง 

จํากัด 

- 038-671194 038-671194 

2 อัมพล  พรกระแส อัมพล  พรกระแส picit_111@hotm

ail.com 

081-7076839 055-705046 

3 โสภิณ  ทองปาน คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- 02-5613467 ตอ 

107 

02-9428047 

4 วิชัย  กลึงโพธิ ์ สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด thaimilkcoop@h

otmail.com 

036-721493 036-721494 

5 บริษัท ปกธนพัฒน จาํกัด บริษัท ปกธนพัฒน จาํกัด KOMCHARNE@h

otmail.com 

0-29566118 0-29566117 

6 น.ส.ใจฟา ทรัพยสินทวีลาภ น.ส.ใจฟา ทรัพยสินทวีลาภ alonew@hotmai

l.com 

0818742279 02-7347043 

7 กลุมสตรีสหกรณเคร่ืองหอมเมือง

สระแกว 

ออยทิพย จําจด aoytip_1991@ho

tmail.com 

0819962822 037-425397 

8 วิลาวัณธ  ศรีประเสริฐ กรมสงเสริมสหกรณ  สํานัก

พัฒนาธุรกิจสหกรณ 

vilavan@cpd.go.

th 

089-7440148   

9 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม จํากัด 

- 053-943651-4 053-225491 

10 สหกรณการเกษตรเมืองลับแล 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรเมืองลับแล 

จํากัด 

www.coopthai.c

om/lablae 

055-431032 055-431598 

11 เอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ เอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ ennoosue@hot

mail.com 

02-977-1778 02-977-1778 

12 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกคา ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จํากัด 

- 045-611066 045-644066 

13 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบานลาด 

จํากัด 

- 032-491268 032-491268 

14 ฝายสินเชื่อสถาบัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 

- 02-2800180 ตอ 

2723 

02-2816650 

15 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล 

จํากัด 

- 02-2418111 02-2413451 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

16 สหกรณการเกษตรบานตาขุน 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรบานตาขุน 

จํากัด 

dr 2227@hotmail 

.com 

077-397061 077-397061 

17 น้ํามันเหลืองตราพฤกษาเวช ปุณณภา เปรมปรี   089-0984145   

18 พัทธศรัณย สพัฒนกุล พัทธศรัณย สพัฒนกุล   02-424-7531, 

081-610-9998 

02-8833670 

19 นงพรรณ มงคลศิริ นงพรรณ มงคลศิริ   086-4414696   

20 ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเลย 

ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเลย 

auranit_aui@hot

mail.com 

042-835234 042-835234 

21  - ภญ. ปราณี  ชวลิตธํารง   081-2575525   

22 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหง

ประเทศไทย จํากัด 

- 02-5378403, 02-

9360400 ตอ 17-

20 

- 

23 ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยกรมการขนสง

ทางบก จาํกัด 

- 02-2726142 02-2725353 

24 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

แมโจ จํากัด 

coopmju@mju.a

c.th 

053-878077 053-878077 

25 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบางปลามา 

จํากัด 

- 035-400507-8 035-586633 

26 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด pimaicoop@hot

mail.com 

044-471128 044-481766 

27 นางพัชรีรัตน  ภัทรธีรทิพย นางพัชรีรัตน  ภัทรธีรทิพย  - 081-4805989 056-264888 

28 โรงเรียนนาขาวิทยาคม ต.นาขา อ.

วาปปทุม จ.มหาสารคาม 44120 

โรงเรียนนาขาวิทยาคม  - 043-991-459 043-991-459 

29 คุณผุสดี พุมพวง คุณผุสดี พุมพวง  - 089-2041837   

30 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูพะเยา 

จํากัด 

- 054-431994 054-481501 

31 สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครู

มหาสารคาม จํากัด 

 - 043-722-731 043711557 - 

125 

32 สมประสงค  สุทธิวิเศษ 

(กรรมการ-เหรัญญิก) 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจ

แหงชาติ จาํกัด 

wedmaster@sct

p-police.org 

02-2052836, 02-

2052250 

02-2052836, 

02-2052250 

ตอ 503,504 

33 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวัดใหม

ประเสริฐ จํากัด 

wmpunion@win

dowlive.com 

032-440260 032-440179 

34 สํานักหอสมุด (คุณดาวรัตน  แทน

รัตน) 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต - 02-9972222 ตอ 

3262 

02-9972222 

ตอ 3273 

35 พ.ต.อ. อัครชัย  ยลโสภณ พ.ต.อ. อัครชัย  ยลโสภณ narong_y1@hot

mail.com 

043-235095 ตอ 

501 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

36 สหกรณออมทรัพยรวมใจเปนหนึ่ง 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยรวมใจเปน

หนึ่ง จํากัด 

nxpthai.co-

op@nxp.com 

02-7975924 02-7975924 

37 ธีราภรณ  ผุดผอง ธีราภรณ  ผุดผอง nokteeraporn@y

ahoo.com 

0863079262 023547085 

38 สมบูรณ  สุขกุล สมบูรณ  สุขกุล somboonasoke

@hotmail.com 

0818234158 026932144 

39 ปองคุณ  บุญกลอง ปองคุณ  บุญกลอง boonklum@hot

mail.com 

075-394201, 

0869533302 

  

40 นายถิรวุฒิ  ชางเยาว นายถิรวุฒิ  ชางเยาว tirawuth.c@irpc.

co.th 

089-7489281 038-802579 

41 นางวันเพ็ญ ดวงมาลา นางวันเพ็ญ ดวงมาลา  - 089-5842958   

42 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรยานตาขาว 

จํากัด 

ytk@yahoo.com 075-281272, 

089-8712014 

075-282156 

43 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมอนามยั 

จํากัด 

- 02-5904226 02-5918190 

44 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยขาราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 

- 02-6287500-3 02-6287504-05 

45 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

พระปกเกลา จํากัด 

- 039-330339 039-330339 

46 สุเมธ  ศรีจรรยา สํานักงานเลขที่ 372 ซ.เจริญรัถ 

4 

- 086-8838937 02-4390341 

47 นิภา  สีตาล (ฝายบริหาร) สหกรณออมทรัพยกรม

ชลประทาน จาํกัด 

- 02-2410473 02-2435086 

48 สหกรณประมงปตตานี สหกรณประมงปตตานี (นายนิร

พงศ  สุขเมือง) 

coopthai_2011@

hotmail.com 

073-414197 073-414197 

49 วิทูล ธรรมเดชาราม นายวิทูล ธรรมเดชาราม   

(สหกรณการเกษตรกระสัง) 

co.op.107@hot

mail.com 

081-4709966 044-691-405 

50 สหกรณการเกษตรมะขาม จาํกัด สหกรณการเกษตรมะขาม จาํกัด   039-389095   

51 สมยศ  ไชยมุติ สหกรณออมทรัพยรวมใจเปน

หนึ่ง จํากัด 

- 02-7975924 02-7975924 

52 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

สงขลา จํากัด 

- 074-313229 074-436759 

53 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

หาดใหญ จาํกัด 

coop_hatyai@ho

tmail.com 

074-349200, 

074-220309 

074-349200 

54 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบานโฮง 

จํากัด 

- 053-591204 053-591122 

55 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยการประปา

สวนภูมิภาค จาํกัด 

- 02-5518930-3 025216296 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

56 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนนักพัฒนา 

จํากัด 

ผูจัดการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

นักพัฒนา จํากัด 

  026911217   

57 คุณเอกชัย  ยุทธชยัวรกุล คุณเอกชัย  ยุทธชยัวรกุล Eakchai2502@g

mail.com 

0890598608   

58 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเมืองแกลง 

จํากัด 

- 038-671194 038-671194 

59 โสภิณ  ทองปาน คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- 02-5613467 ตอ 

107 

02-9428047 

60 วิชัย  กลึงโพธิ ์ สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด thaimilkcoop@h

otmail.com 

036-721493 036-721494 

61 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุตรดิตถ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุตรดิตถ 

  055-416601-31 

ตอ 1700 

055-440843 

62 สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด ptscoop@hotma

il.com 

054-

511777,524444 

054-522772 

63 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยขาราชการ

กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม 

จํากัด 

chiangmai_edu

@hotmail.co.th 

053-122819-21 053-122733 

64 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย 

จํากัด 

- 053-702555 053-175556 

65 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบางปลามา 

จํากัด 

- 035-400507-8 035-586633 

66 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบางน้ําเปร้ียว 

จํากัด 

noppakao_n@h

otmail.com 

038-581090, 038-

581110, 038-

581090 ตอ 102 

038-581090 

67 สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด 

Kasetcoop@hot

mail.com 

089-9448779, 

043-589190 

043-589556 

68 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ จาํกัด 

- 044-830882 044-830882 

69 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรมะขาม จาํกัด - 039-389095 - 

70 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

หาดใหญ จาํกัด 

coop_hatyai@ho

tmail.com 

074-349200, 

074-220309 

074-349200 

71 สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด ptscoop@hotma

il.com 

054-

511777,524444 

054-522772 

72 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญ

ศึกษาจังหวัดลําปาง จาํกัด 

- 054-228407 054-228593 

73 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบางปลามา 

จํากัด 

- 035-400507-8 035-586633 

74 บัณฑิต  กลางวิเชียร สหกรณการเกษตรหวยแถลง 

จํากัด 

- (044) 391165 (044)391165 
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• สมาชกิประเภท 3 ป จํานวน 160 ราย 
 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

1 หองสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- - - 

2 คุณดรุณี แสงเรืองออน คุณดรุณี แสงเรืองออน daruneeSaeng@

hotmail.com 

02-8028520 02-8028945 

3 อัปสร  กฤษณะสมิต อัปสร  กฤษณะสมิต kapsorn@gmail.c

om 

089-8165044 02-5372117 

4 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ 

จํากัด 

- 044-815222 044-815234 

5 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรทาขุนราม

และไมผลกําแพงเพชร จาํกัด 

- 086-4413969,055-

746675 

055-746675 

6 ณรงคกร  บัวเงิน สหกรณออมทรัพยคายอิงคยุทธ

บริหาร 

kom2137@hotm

ail.com 

073-340179 073-340145 

7 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง

ประเทศไทย จํากัด สาขา

ภาคเหนือ 

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง

ประเทศไทย จํากัด สาขา

ภาคเหนือ 

  053-390893 053-339172 

8 สหกรณออมทรัพยกลุมไทยเรดิเอ

เตอร จํากัด 

สหกรณออมทรัพยกลุมไทยเรดิ

เอเตอร จํากัด 

  02-3125141-50 02-3125131 

หรือ 5179 

9 สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด ptscoop@hotma

il.com 

054-

511777,524444 

054-522772 

10 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรพรหมพิราม 

จํากัด 

  055-369035 055-369035 

11 สหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด 

จํากัด 

co-

oppertive@hot

mail.com 

043-512028 043-527641 

12 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

สระบุรี จํากัด 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

สระบุรี จํากัด 

  036-223806 036-223874 

13 สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธาน ี

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎร

ธานี จํากัด 

  0-7722-2134-6 0-7728-3156 

14 สหกรณออมทรัพยครูตราด จาํกัด สหกรณออมทรัพยครูตราด 

จํากัด 

  039-512460 039-530463 

15 รัฎฐพิชญ  อมรวิจิตร รัฎฐพิชญ  อมรวิจิตร   044-254614 044-248227 

16 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลาง

เทวา จาํกัด 

- 02-2773468, 02-

2754771, 02-

2779109 

02-2754771 

17 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน 

จํากัด 

- 081-3779163, 

039-492225 

039-492225 

18 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

พิษณุโลก จาํกัด 

umigirls@hotmai

l.com 

055-243102 055-251564 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

19 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรสารภโีชคชัย 

จํากัด 

- 044-491549 044-492854 

20 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด sahakron_thamu

ang@windowsliv

e.com 

034-611541 034-611541 

21 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด loeiteacher@gm

ail.com 

042-811149 ตอ 

14 

042-832433 

22 ธนณฐวรรธ  แสงหวัง นางธนณฐวรรธ แสงหวัง saengwong@hot

mail.com 

081-8786461 - 

23 มงคล บุญบวการ นายมงคล บุญบวการ   086-1000835   

24 คุณพิษณุวัฒน อิ่นศิริ คุณพิษณุวัฒน อิ่นศิริ insivi_03@hotma

il.com 

054511132 054511833 

25 คุณอารี  โคตรประทุม คุณอารี  โคตรประทุม khunar2505@gm

ail.com 

081-5939080 044-235093 

26   ศศิมาศ พรรณรัตน   02-5592705-9   

27 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด 

scbssc@scb.co.t

h 

02-5442040-8 02-937-7697 

28 อําพล  เนื้อไม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ampol_juk@hot

mail.com 

087-2081889 - 

29 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด 

- 081-840-2941 - 

30 บัณฑิต  กลางวิเชียร สหกรณการเกษตรหวยแถลง 

จํากัด 

- (044) 391165 (044)391165 

31 ศิริพร  พงศศรีโรจน สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย จํากัด 

- 089-7809284 02-5912144 

32 เกียงเฮง  แซต้ัง (ประธาน

กรรมการ) 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานดุง

สามัคคี จํากัด 

- 042-271084 042-271209 

33 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย ทีทีแอนดท ี

จํากัด 

- 02-6932100 02-6932100 

ตอ 3750 

34 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบางน้ําเปร้ียว 

จํากัด 

noppakao_n@h

otmail.com 

038-581090, 

038-581110, 

038-581090 ตอ 

102 

038-581090 

35 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ 

จํากัด 

- 043-580223 043-581224 

36 สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด 

Kasetcoop@hot

mail.com 

089-9448779, 

043-589190 

043-589556 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

37 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย จํากัด 

- 02-4365911 02-4365918 

38 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรสทิงพระ 

จํากัด 

- 074-397025 074-397025 

39 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี 

จํากัด 

- 02-9698200-2 02-9698202 

40 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

ปทุมธานี จํากัด 

- 02-9790923 02-9791163 

41 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยพนักงาน

ธนาคารแหงประเทศไทย จาํกัด 

- 02-3567823-4 02-2821865 

42 ประธานกรรมการดําเนินการ (2 

ชุด) 

สหกรณออมทรัพย

กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด 

- 02-5853592 02-5853592 

43 อวยชยั  ยอดแกว อวยชยั  ยอดแกว UAICHAI@epd.go

.th 

081-8931608   

44 วิศรุต  บํารุงศรี วิศรุต  บํารุงศรี wisarutbeyahoo.

com 

056-221059,  

086-6816899 

056-221059 

45 สหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ประปานครหลวง จาํกัด 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ประปานครหลวง จาํกัด 

SCOMWA@HOT

MAIL.COM 

02-503-9996 02-982-8799 

46 อําพัน  เจริญรูป อําพัน  เจริญรูป chareonphan@h

otmail.com 

039-441259 039-44362970 

47 ลัดดา  พรหมขุนทอง วิสาหกจิผลิตน้ํามันมะพราวบาน

ประดูลาย 

  089-4758217   

48   นิตยา  เทพสําราญ n_tepsumran@h

otmail.com 

089-6840785   

49 วิสาหกจิชุมชน กลุมสงเสริมเกษตร

ที่สูง 

สุธาเทพ เอื้อวาณิน highland_wine@

hotmail.com 

087-8225456 02-8968065 

50 สุมณฑา  ประสงคศรี สหกรณออมทรัพยขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

จํากัด 

su_mont_har@h

otmail.com 

02-5313976, 

081-6149589 

- 

51 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรคณฑีพัฒนา 

จํากัด 

- 055-867821 055-867621 

52 นิคม  เพชรผา มูลนิธิธรรมะรวมใจ - 045-795505 - 

53 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกคา ธ.ก.ส. สุพรรณบุรี จํากัด 

baacsuphan@liv

e.com 

035-581265, 

035-581266 

035-463202 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

54 สุวัฒน  พุมพฤกษ สหกรณออมทรัพยพนักงาน

เอราวัณและดุสิตส่ิงทอ จํากัด 

- 02-1833901 02-1833901 

55 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรปราสาท 

จํากัด 

prasatcoop@hot

mail.com 

044-551227 044-551326 

56 สมพร  อิศวิลานนท นายสมพร  อิศวิลานนท fecospi@hotmail

.com 

02-9422996 - 

57 ศานิต  เกาเอี้ยน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

และทรัพยากร 

fecosuk@ku.ac.t

h 

02-5613467 - 

58 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ จาํกัด 

- 044-830882 044-830882 

59 นายบรรหาร แสงฟาสุวรรณ บรรหาร แสงฟาสุวรรณ sefeod@kse.th.c

om 

02-8893747, 02-

8893748 

02-8893597 

60 สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ 

จํากัด 

  055-414280 055-412086 

61 วรชัย  สิงหฤกษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและ

สหกรณ 

aoesocute@hot

mail.com 

02-5045153, 

086-5546720 

02-5033578 

62 ถนัด  เบิกนา (กรรมการวิชาการ) องคการเภสัชกรรม THANADB@yaho

o.co.th 

084-6284888 - 

63 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรสบปราบ 

จํากัด 

- 054-296110, 

054-344637 

- 

64 นิโลบล  วิชัยพันธ สหกรณนิคมสันทราย จํากัด - 053-498025-6 053-498025-6 

65 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรมะขาม จาํกัด - 039-389095 - 

66 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรลําพระเพลิง 

จํากัด 

kun.nang@hotm

ail.com 

044-441060, 

044-451639 

044-451639 

67 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกคา ธ.ก.ส. รอยเอ็ด จํากัด 

- 043-514201-2 043-514201 

68 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรกุฉินารายณ 

จํากัด 

- 043-851439 043-851439 

69 สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร 

จํากัด 

  056-613241, 

613251 ตอ 602 

056-613241, 

613251 ตอ 

602 

70 สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครู

แมฮองสอน จํากัด 

  053-620606 053-611479 

71 มนุชาธิป  วรกาญจนานนท มนุชาธิป  วรกาญจนานนท banhan@cpd.go.

th 

0815415752   
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

72 สหกรณออมทรัพยกรมการ

ปกครอง จํากัด 

สหกรณออมทรัพยกรมการ

ปกครอง จํากัด 

  0-2622-1603-7 

ตอ41 

  

73 สหกรณออมทรัพยครูชุมพร จํากัด สหกรณออมทรัพยครูชุมพร 

จํากัด 

ctscc@hotmail.c

om 

077-576974-7 077-576973 

74 รภัสสรณ  คงธนจารุอนันต รภัสสรณ  คงธนจารุอนันต ibery_n@hotmai

l.com 

083-8105151 053-875600 

75 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

กาฬสินธุ จาํกัด 

Kobtenn@hotmail.com 

, Auaic@hotmail.com 
043-815808, 

043-820587 

043-815808 

76 ธวิช  สุดสาคร (รองคณบดีคณะ

ศิลปะศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม - 081-3415961 - 

77 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนบาน

พุตะแบก จํากัด 

- 032-651318, 

081-8802971 

032-672247 

78 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงคอุบลราชธาน ี

จํากัด 

- 045-264714 045-264714 

79 สมจิตต  เชาฉอง สํานักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต somchit_ca@cp

d.go.th 

081-6075168 076-211789 

80 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบางปะอิน 

จํากัด 

- 035-262859 035-261560 

81 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูบุรีรัมย 

จํากัด 

teacherssaving@w

indowslive.com 

044-611581 044-611581 

ตอ 123 

82 ประธานกรรมการดําเนินการ   - 039-303379-81 039-303382 

83 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จาํกัด 

scckku@fincoop

kku.com 

043-343138 043-202422 

84 อดุลย  โคลนพันธ ศูนยขาวคุณธรรม โนนคอทุง - 085-6136985 - 

85 ณัฐวุฒิ  ไชยชูลี นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี - 081-4783774 - 

86 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

  075-774672-3 075-774671 

87  - นายประสิทธิ ์ วัชรชัยโสภณสิริ prasit@bjc.co.th 02-9244844   

88 ประธานกรรมการดําเนินการ สํานักงานสหกรณการเกษตรกะ

ปง จํากัด 

- 076-499262 076-499440 

89 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณประมงแมกลอง จาํกัด - 034-771480, 

034-771481 

034-771480, 

034-771481 

90 ผูจัดการ (นางสมบัติ  นวลศรี) สหกรณการเกษตรสามชุก จํากัด - 035-571229 035-571229 

91 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา จํากัด 

nikonwongwai@

hotmail.com 

044-243443 044-243443 

92 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรปากชอง 

จํากัด 

pc_coop_30@ho

tmail.com 

044-311836 044-313296 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

93 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา 

จํากัด 

arun-23@hotmail.com 074-333410-12 074-333411 

ตอ 18 

94 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 

3 จํากัด 

co-op_army3 

@hotmail.com 

055-259170 055-259170 

95 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรนาหมอม 

จํากัด 

coop_2524@hot

mail.com 

074-382860-1 074-382860-1 

96 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรนางรอง 

จํากัด 

sggnangrong@g

mail.com 

044-631186 044-631186 

97 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรศรีประจันต 

จํากัด 

- 035-581222 035-581633 

98 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลา

พระนครเหนือ จํากัด 

coop@kmutnb 

.ac.th 

02-5869592 02-5869592 

99 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกฏู 

จํากัด 

- 081-8659549 039-309049 

100 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษ

บุรี จํากัด 

- 0-5577-1404 0-5577-1404 

101 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเดชอุดม 

จํากัด 

- 045-36160 045-362160 

102 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมการ

ทหารส่ือสาร จาํกัด 

- 02-2975408-9 02-2975591 

103 คุณผานิต บูรณโภคา กลุมวิจยัและพัฒนา กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ 

phanith@cpd.go.

th 

02-6285012,089-

9685761 

02-2814212 

104 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ําใจ 

ทายาง จํากัด 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ําใจ

ทายาง จํากัด 

 - 032-461499 032-771220 

105 ภญ. ภาคินี  จิวัฒนไพบูลย บริษัท ซองเดอร ไทยออรแกนิ

คฟูด จํากัด 

 - 02-5268459,02-

9671200-1 

02-9671302 

106 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง

ประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต 

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง

ประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต 

 - 077-351352   

107 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

กาฬสินธุ จาํกัด 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

กาฬสินธุ จาํกัด 

 - 043-821292 043-812891 

108 นายสุครีพ  กระจาย  -  - 089-8904023 038-059603 

109 นายประทีป  พลมณี นายประทีป  พลมณี  - 087-2549248   

110 สุดารัตน  สารสวาง ภาควิชาการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร 

sudarat_ku@hot

mail.com 

02-9428670, 

089-7611641 

02-5799259 

111 คุณพันทิพา อินทรภิรมย คุณพันทิพา อินทรภิรมย   0818362371 034251553 

112 ผูจัดการ สหกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด - 044-441040 044-283669 

113 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานหนอง

กระทุมพัฒนา จํากัด 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบาf

นหนองกระทุมพัฒนา จํากัด 

Nong_kratum_c

u@hotmail.com 

032-596046 032596308 

114 ปรินดา บุญรัตน ปรินดา บุญรัตน SADAH_BRT44@

hotmail.com 

0894440807   
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

115 ศุภกิจ   อินโต ศุภกิจ   อินโต supakiti@hotmai

l.com 

0-2568-2141 0-2574-9364 

116 กฤษณา  นุชิต กฤษณา  นุชิต puk.pao@hotma

il.com 

0866059097 - 

117 สุวาพร  ชื่นอารมณ สุวาพร  ชื่นอารมณ psdswp.ac.ku.th 081-7011685 02-9428200 

ตอ 4309 

118 นายมนูญ  สุพจนงามกุล นายมนูญ  สุพจนงามกุล MSPOT2001@G

mail.com 

02-424-9047 , 

0895001741 

  

119 กก  ดอนสําราญ กก  ดอนสําราญ   0898411411 042832292 

120 นางธาริณี  ประนิช นางธาริณี  ประนิช tp070351@gmail

.com 

02-9044728 02-9044728 

121   รวมจิตร  นกเขา r_nokkoul@yahoo

.com 

0894665205   

122 วินัย เมฆดํา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

new_farmers@h

oemail.com 

    

123 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี 

จํากัด 

- 042-221285 042-230357 

124 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญ

ศึกษาจังหวัดลําปาง จาํกัด 

- 054-228407 054-228593 

125 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ 

จํากัด 

junejune81@hot

mail.com , 

pi_sit1998@hot

mail.com 

034-586101 034-586101 

126 ผูอํานวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร จังหวัดแพร 

baac_phrac@hot

mail.com 

054-626798-9 054-627711 

127 ผูจัดการ (นายบัณฑิต  กลาง

วิเชียร) 

สหกรณการเกษตรหวยแถลง 

จํากัด 

- 044-391165-67 044-391052 

128 วุฒธินันท  ประยูรหงส สํานักงานสหกรณจังหวัด

สมุทรปราการ 

vuttinun@cpd.g

o.th 

02-3802616 02-3802617 

129 สหกรณการเกษตรแหลมสิงห 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรแหลมสิงห 

จํากัด 

  039434861 039434742 

130 ผูจัดการ ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย 

จํากัด 

- 044-611601 044-621735 

131 สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครู

นครราชสีมา จํากัด 

Korattsc@hotma

il.com 

044-278222 044-277166 

132 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเมือง

สุพรรณบุรี จํากัด 

- 035-521655, 

086-1738899 

035-546722 

133 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิ

มอเตอรประเทศไทย จํากัด 

- 038-493205 038-493205 

134 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ 

จํากัด 

- 074-262778-9, 

074-245325 

074-262778 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

135 สหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง

(กลุมเจียเมง) จํากัด 

สหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง

(กลุมเจียเมง) จํากัด 

- 02-832-2854,02-

832-2883 

02-969-1650 

136 สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จาํกัด 

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จาํกัด 

  083-1422699 043-202422 

137 สุชาดา  วุฒิจินดา สหกรณออมทรัพย เอส ย ูอ ี

จํากัด 

- 086-0868475 - 

138 สหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด 

จํากัด 

co-oppertive         

@hotmail.com 

043-512028 043-527641 

139 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดนาน จํากัด 

- 054-757535 054-757353 

140 บัณฑิต  กลางวิเชียร สหกรณการเกษตรหวยแถลง 

จํากัด 

- (044) 391165 (044)391165 

141 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด pimaicoop@hot

mail.com 

044-471128 044-481766 

142 เกียงเฮง  แซต้ัง (ประธาน

กรรมการ) 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานดุง

สามัคคี จํากัด 

- 042-271084 042-271209 

143 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย จํากัด 

- 02-4365911 02-4365918 

144 ประธานกรรมการดําเนินการ (2 ชุด) สหกรณออมทรัพย

กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด 

- 02-5853592 02-5853592 

145 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกคา ธ.ก.ส. สุพรรณบุรี จํากัด 

baacsuphan@liv

e.com 

035-581265, 

035-581266 

035-463202 

146 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรปราสาท 

จํากัด 

prasatcoop@hot

mail.com 

044-551227 044-551326 

147 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรสบปราบ 

จํากัด 

- 054-296110, 

054-344637 

- 

148 สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครู

แมฮองสอน จํากัด 

  053-620606 053-611479 

149 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนบาน

พุตะแบก จํากัด 

- 032-651318, 

081-8802971 

032-672247 

150 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จาํกัด 

scckku@fincoop

kku.com 

043-343138 043-202422 

151 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 

3 จํากัด 

co-op_army3 

@hotmail.com 

055-259170 055-259170 

152 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบานโฮง 

จํากัด 

- 053-591204 053-591122 

153 สหกรณการเกษตรแหลมสิงห 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรแหลมสิงห 

จํากัด 

  039434861 039434742 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหนวยงาน E-mail เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร 

154 ผูจัดการ ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย 

จํากัด 

- 044-611601 044-621735 

155 สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา 

จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครู

นครราชสีมา จํากัด 

Korattsc@hotma

il.com 

044-278222 044-277166 

156 สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด 

Kasetcoop@hot

mail.com 

089-9448779, 

043-589190 

043-589556 

157 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรสบปราบ 

จํากัด 

- 054-296110, 

054-344637 

- 

158 ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรบานโฮง 

จํากัด 

- 053-591204 053-591122 

159 สหกรณการเกษตรแหลมสิงห 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรแหลมสิงห 

จํากัด 

 - 039434861 039434742 

160 สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด 

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด 

Kasetcoop@hot

mail.com 

089-9448779, 

043-589190 

043-589556 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 5 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
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ภาพกจิกรรม 

 

การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงานเสวนาวชิาการ ในหัวขอ”นําสหกรณ 

สูการเปน ธุรกจิฐานสังคม” และรวมฉลองการประกาศเกยีรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา

แหงป 2556 ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวัน

อังคารที่ 16 กันยายน 2556 
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การประชุมคณะทํางานโครงการ “เครอืขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ” 

 

เมื่อวันท่ี 9 สงิหาคม 2556 ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ  

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

  

 
เมื่อวันท่ี 7 พฤศจกิายน 2556 ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ  

หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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การจัดบูทประชาสัมพันธรณรงครับสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณในการประชุมใหญสามัญประจําป 

2556 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เมื่อวันเสารท่ี 9  มถิุนายน พ.ศ. 2556 ณ หองรอยัล จูบิลี่ 

บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสนิคาและการประชุมอิมแพ็คเมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 6 
 

แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ 
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วารสาร “ฅนสหกรณ” ขอเชญิทานผูอานรวมแสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพือ่เปนแนวทาง 

ในการพัฒนาและปรบัปรุงวารสารฯ ใหเปนประโยชนและเกิดความพงึพอใจสูงสุดตอผูอานตอไป 

 

 ☻ ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ –นามสกุล            

หนวยงาน            

ท่ีอยู             

       รหัสไปรษณีย     

เบอรโทรศัพท   เบอรมือถอื   เบอรโทรสาร    

อเีมล            

 ยังไมไดเปนสมาชกิวารสารฅนสหกรณ โปรดระบุ สิ่งจูงใจที่ทานจะสมัครสมาชกิ…………………………… 

 ปจจุบันเปนสมาชกิวารสารฅนสหกรณระยะเวลา ………..ป เหตุผล……………………………..…………… 

 

☻กรณีท่ีเปนสมาชกิวารสาร ฅนสหกรณโปรดแสดงความคดิเห็น และตอบคําถามขางลางนี ้

ความคดิเห็นท่ีมีตอวารสารฅนสหกรณ  

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด  

   (5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยท่ีสุด) 

 

ประเด็น 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

ความสะดวกในการสมคัรและตออายุสมาชกิวารสาร      

ความรู เนื้อหาสาระ ในวารสารมคีวามนาสนใจ      

การใชภาษา มคีวามชัดเจนด ีอานแลวเขาใจงาย      

การไดรับความรูใหมและการนําไปใชประโยชน      

ความพงึพอใจโดยรวม      

 

☻ขอเสนอแนะอื่นๆ  

………………………………………………………………………………………………........….…………………………………………………………………………………………………………….……

……….…....…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

   

โปรดกรอกขอมูลและสงคืนท่ีบูทวารสาร “ฅนสหกรณ”  ขอขอบคุณ อยางยิ่งสําหรับความรวมมือ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ เลขที่ 50 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
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