ประวัติ/ผลงานวิชาการ
1. ชื่อ-สกุล
Name

นายวรชัย สิงหฤกษ์

2. ตำแหน่งทำงวิชำกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 6 แขนงวิชาสหกรณ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. สถำนที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3
ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 0-2504-8153 โทรสาร 0-2503-3578
มือถือ 086-554-6720

4. อีเมล์แอสเดรส:

warachai.sin@stou.ac.th, warachai.sin@gmail.com

Mr. warachai singharerk

5. วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

6. สำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญ: ด้านสหกรณ์ การวิจัย และระบบสารสนเทศ
7. ประสบกำรณ์ทำงำน

 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายวิจั ย (สกต.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2543-2546)
 นั ก วิ จั ย สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
(พ.ศ. 2546-2551)
 อาจารย์ ระดั บ 5
แขนงวิ ช าสหกรณ์ สาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2551-2556)
 ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ระดับ 6 แขนงวิช าสหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
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8. ผลงำนทำงวิชำกำร
8.1 งำนตำรำ/บทควำมเชิงวิชำกำร

 หน่วยที่ 8 “การพัฒนาสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศในอนาคต” และ
หน่วยที่ 9 “สหกรณ์กับการพัฒนาสังคมชุมชน” ในประมวลสาระชุดวิชาสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
 หน่วยที่ 13 “การตรวจสอบสหกรณ์” ในประมวลสาระชุดวิชาธนกิจและการบัญชีสหกรณ์
เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
 หน่วยที่ 12 “สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์รูปอื่นในประเทศไทย” ในประมวลสาระชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
 หน่วยที่ 1 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ” ในประมวล
สาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
 หน่วยที่ 2 “การบริหารธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ ” ในประมวลสาระชุดวิชาการบริหารธุรกิจ
เฉพาะสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
 หน่ ว ยที่ 4 “การบริ หารการผลิ ตและการบริการของสหกรณ์ ”และหน่ว ยที่ 7 “ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ” ในประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
 หน่วยที่ 1“แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์”, หน่วยที่ 3 “เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลเพื่อการจัดการสหกรณ์” และหน่วยที่10 “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสหกรณ์ ” ในประมวลสาระชุ ด วิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
 หน่วยที่ 8 “การดาเนิน งานสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ บริการ” ในประมวลสาระชุดวิช า
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
 หน่วยที่ 1 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ ” ในประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัย
ทางสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
 หน่วยที่ 15 “การภาษีอากรเกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ ” ในประมวลสาระชุด
วิชาการบัญชี การเงิน และการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557
 เรื่อง ”นโยบายการพัฒนาสหกรณ์กับสังคมไทย” เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.agkmstou.com
 เรื่อง “จรรยาบรรณของสหกรณ์” เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.agkmstou.com
 เรื่อง “การประกันราคาสินค้าเกษตร” เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.agkmstou.com
 เรื่อง “มุมมองการเปลี่ยนแปลงการเกษตรไทย” เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.agkmstou.com
 เรื่ อ ง “สหกรณ์ กั บ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า เกษตรล่ ว งหน้ า ”
เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
www.agkmstou.com
 เรื่อง “การประยุกต์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร”
เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.agkmstou.com
 เรื่อง “หลักการตลาดของสหกรณ์” เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.agkmstou.com
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 เรื่อง “สหกรณ์กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ www.agkmstou.com

8.2 ผลงำนวิจัย

 ปี 2548 “ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด”
 ปี 2549 “ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด”
 ปี 2549
“ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออมของสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด”
 ปี 2550 “การศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน”
 ปี 2553 “โครงการศึกษาปัจจัยและวิธีการจัดการสู่ ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์
ชุมชน”
 ปี 2553 “โครงการพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย”

9. กำรอบรม/ศึกษำดูงำน

 การศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาทางไกล ณ ANGKASA ประเทศมาเลเซีย

 การศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ China Agricultural University (CAU)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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