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ประวัติบุคคล
1.
2.
3.
4.

ชื่อ: นายส่งเสริม หอมกลิ่น
ตาแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตาแหน่งบริหาร: สถานที่ติดต่อ: สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์(ที่ทางาน) 02-504-8146 .โทรสาร 02-503-3578
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-918-5095
อีเมล์: songserm.hom@stou.ac.th หรือ homglin@hotmail.com

5. ประวัติการศึกษา:
ระดับปริญญา/
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สาขาวิชา

สถาบัน

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(การบริหารการเงิน)

ปีที่จบ

ประเทศ

2524

ไทย

2540

ไทย

ความเชี่ยวชาญ: การบริหารจัดการสหกรณ์ (การจัดการการเงิน และการบัญชีเพื่อการบริหาร)
และการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
ประสบการณ์ :
1) ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร 3 ปีเศษ
2) ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 15 ปี เศษ
3) เป็นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ร้านค้า
4) เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์ร้านค้า
5) เป็นวิทยากรอบรม และบรรยายด้านการบริหารจัดการ และการทาแผนธุรกิจ
ประวัติการทางาน:
1) เริ่มบรรจุตาแหน่งอาจารย์
2) ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
3) ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552
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6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานตารา/เอกสารการสอน
(1) เอกสารการสอนระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ.
2546

2548
2552
2552
2553

2553

ชุดวิชา
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
92423 วิธีวิจัยทางสหกรณ์
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
92320 การจัดและดาเนินงานการ
สหกรณ์
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อ
การจัดการ
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
41008 การจัดการการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของชุมชน
92117 สหกรณ์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
92220 กฎหมายสหกรณ์และ
กระบวนการทางการเมือง
92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสหกรณ์

เนื้อหาหน่วย
หน่วย 8 สหกรณ์การเกษตร
หน่วย 3 การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยทางสหกรณ์
หน่วย 12 การนาเสนอข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์
หน่วยที่ 7 การดาเนินงานการเงินของสหกรณ์
หน่วยที่ 10 ระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินงาน
สหกรณ์
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์
หน่วยที่ 11 การจัดหาเงินทุนของสหกรณ์
หน่วยที่ 14 องค์กรเพื่อการจัดการการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
หน่วยที่ 12 ยุทธวิธีการพัฒนาสหกรณ์เพื่อการพัฒนา
สังคม
หน่วยที่ 14 การประยุกต์กฏหมายสหกรณ์และ
กระบวนการทางการเงินในการบริหารธุรกิจสหกรณ์
หน่วยที่ 6 การบริหารโครงการพัฒนาและการ
บารุงรักษาระบบสารสนเทศของสหกรณ์
หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและ
การประเมินสหกรณ์
หน่วยที่ 1 แนวคิดการบริหารธุรกิจสหกรณ์
หน่วยที่ 7 การบริหารเงินฝากและเงินลงทุนของ
สหกรณ์
หน่วยที่ 13 การจัดการหนี้สินและทุนของสหกรณ์

2553

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะ
สหกรณ์

2553

92222 การบัญชี การเงิน และการ
ภาษีอากรสาหรับสหกรณ์
94433 ประสบการวิชาชีพธุรกิจ
หน่วยที่ 10 การจัดการการบัญชีและการเงินทาง
การเกษตร (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ธุรกิจการเกษตร
60370 เศรษฐศาสตร์การเกษตรและ หน่วยที่ 11 แนวคิดและหลักการดาเนินงานสหกรณ์
สหกรณ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

2554
2554
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ปี พ.ศ.
2554

ชุดวิชา
92425 ประสบการวิชาชีพ
บริหารธุรกิจสหกรณ์

2556

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
สหกรณ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

2557

92222 การบัญชี การเงิน และการ
ภาษีอากรสาหรับสหกรณ์
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

2557

(1) เอกสารการสอนระดับปริญญาโท
(2)
ปี พ.ศ.
ชุดวิชา
2548 92701 การบริหารธุรกิจสหกรณ์
เชิงกลยุทธ์
2549
2549

2550

เนื้อหาหน่วย
หน่วยที่ 2 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
หน่วยที่ 5 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการ
จัดการ
หน่วยที่ 5 การดาเนินงานและการบริหารงาน
สหกรณ์
หน่วยที่ 14 การเมืองการปกครองกับการสหกรณ์
หน่วยที่ 13 การจัดการหนี้สินและทุนของสหกรณ์
หน่วยที่ 11 การนาเสนอผลการวิจัยและการเขียน
รายงานการวิจัยทางสหกรณ์
หน่วยที่ 13 กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาค
การเกษตรและการนาไปใช้
หน่วยที่ 14 กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอก
ภาคการเกษตรและการนาไปใช้

เนื้อหาหน่วย
หน่วยที่ 8 การบริหารธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร
เชิงกลยุทธ์
หน่วยที่ 9 การบริหารธุรกิจสหกรณ์นอกภาค
การเกษตรเชิงกลยุทธ์
92703 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ หน่วยที่ 10 การวิจัยสหกรณ์ด้านการบริหาร
91704 การบริหารการผลิตและ
หน่วยที่ 3 การบริหารโครงการลงทุนของสหกรณ์
การตลาดสหกรณ์
หน่วยที่ 4 การจัดการคุณภาพการผลิตของสหกรณ์
หน่วยที่ 9 พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภคของ
สหกรณ์
92705 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 6 การบริหารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์
ในสหกรณ์
หน่วยที่ 8 การพัฒนาความคิดและวิสัยทัศน์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
หน่วยที่ 12 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง
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ปี พ.ศ.
2551

ชุดวิชา
92708 สัมมนาการบริหารธุรกิจ
สหกรณ์

2552

92797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

2552

92799 การอบรมเข้มเสริมประสบ
การวิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ
สหกรณ์
92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์ หน่วยที่ 1.แนวคิดการบัญชีและการเงินสหกรณ์
เพื่อการบริหาร
หน่วยที่ 13 การบริหารหนี้สินและทุนของสหกรณ์

2557

เนื้อหาหน่วย
หน่วยที่ 1 การจัดสัมมนาธุรกิจสหกรณ์
หน่วยที่ 2 การสัมมนาการบริหารจัดการสหกรณ์
หน่วยที่ 4 การสัมมนาบัญชีและการเงินสหกรณ์
หน่วยที่ 6 การสัมมนาการควบคุม ตรวจสอบ และ
การประเมินการดาเนินงานสหกรณ์
หน่วยที่ 10 การสัมมนาธุรกิจสหกรณ์
หน่วยที่ 3 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการบัญชีและ
การเงินสหกรณ์
หน่วยที่ 2 การประยุกต์การบัญชีและการเงินสหกรณ์

6.2 ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ

ลาดับ
ชื่อผลงาน
ลักษณะผลงาน
1 การวิจยั เรื่ อง ติดตามบัณฑิต
การวิจัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
2 การวิจยั เรื่ อง การประเมินผลโครงการผลิตและการ การวิจัย
แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรครบวงจร
3

การวิจยั เรื่ อง ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนา
หลักสูตรสหกรณ์ แขนงวิชาสหกรณ์

การวิจัย
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การวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการสอนเสริมผนวก
กิจกรรม ศึกษาเฉพาะสาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

การวิจัย

หมายเหตุ
พ.ศ. 2544
ผู้ร่วมวิจยั (ทุน
มหาวิทยาลัย)
พ.ศ. 2545
ผู้ร่วมวิจยั (ทุนกรม
ส่งเสริมการเกษตร)
พ.ศ. 2546
ผู้วิจยั ร่วม(ทุน
มหาวิทยาลัย)
พ.ศ. 2547
หัวหน้ าโครงการ
(ทุนมหาวิทยาลัย)
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ลาดับ
ชื่อผลงาน
ลักษณะผลงาน
หมายเหตุ
5 การวิจยั โครงการ “แนวทางพัฒนาเครื อข่าย กลุม่ / การวิจัย
พ.ศ. 2547- 2548
องค์กรประชาชนในพื ้นที่ จังหวัดสระบุรี
ผู้วิจยั ร่วม(ชุด
โครงการวิจยั )
(ทุน สกว.)
6 การวิจยั เรื่ อง การบ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตร
การวิจัย
พ.ศ. 2547 -2548
ชุมชนกรณีศกึ ษาภาคกลาง
ผู้ร่วมโครงการวิจยั (ทุน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)
7 การวิจยั เรื่ อง แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การวิจัย
พ.ศ. 2550-2551
พอเพียง: กรณีภาคกลาง
ผู้ร่วมวิจยั (ทุนสานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
8 การวิจยั เรื่ อง “แนวทางการพัฒนาการพึง่ พาตนเอง การวิจัย
พ.ศ.2551-2552
อย่างยัง่ ยืนของชุมชน ในชุดโครงการ การ
ผู้ร่วมวิจยั ( ทุน
บริหารองค์กรชาวบ้ านและการจัดการความรู้
งบประมาณแผ่นดิน
แบบบูรณาการของชุมชน”
มสธ.)
9

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสาเร็จของโครงการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”

การวิจัย

10

โครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปสู่
การเป็นสถาบันการเงินชุมชน

11

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ “ การประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถาบัน
การเงินชุมชน ปี 2556

การอบรม และ
การติดตาม
ประเมินผล
โครงการ
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ

พ.ศ. 2553
ผู้ร่วมวิจัย (ทุนสานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ)
พ.ศ. 2555-2556
ผู้ร่วม (สานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ)
พ.ศ. 2556
หัวหน้า (ทุนธนาคารออม
สิน)
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6.3 การอบรม/ศึกษาดูงาน

วันที่
ลักษณะผลงาน
27 พย. – 1 ธ.ค. 2555 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรในนครไทเป ประเทศ
ไต้หวัน
14 – 18 พ.ย. 2556
ศึกษาดูงานสหกรณ์การผลิต เมืองคุนหมิง มณฑลยู
นาน ประเทศจีน
31 ตค. -5 พ.ย. 2557
19 – 23 ก.พ. 2558
12-17 มี.ค. 2558

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงพระบาง
ประเทศลาว
ศึกษาดูงานการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานการเกษตรในมหาวิทยาลัยเกษตร ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ และปรูไน

หมายเหตุ
ร่วมกับสภาคณบดีเกษตร
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชา
สหกรณ์
ร่วมกับสภาคณบดีเกษตร
แห่งประเทศไทย
ทุนของสาขาวิชา
ร่วมกับสภาคณบดีเกษตร
แห่งประเทศไทย

