ผด.บส.5

รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร

หัวหน้าโครงการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผูร้ ่วมโครงการ
รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์
นางสาวสุกญ
ั ญา สุขวุฒิ

ได้รบั จัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

คานา
โครงการการพั ฒนาเครื อ ข่ ายการเกษตรและสหกรณ์ แก่สมาชิ กสหกรณ์ การเกษตร เป็ น
โครงการบริการวิชาการที่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้ในการทาอาชีพการเกษตรอย่างเป็ นระบบมากยิ่งขึ้น
เกษตรกรมีการสร้ างความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
และเพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี เ ครื อ ข่ า ยแลกเปลี่ ยนความรู้ ท างการเกษตรและทางด้ า นการสหกรณ์ ซึ่ ง มี
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 73 คน
ในการดาเนินการดังกล่าว สาเร็จลุล่วงไปด้ วยดี ด้ วยความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากวิทยากร และผู้
เข้ ารับการอบรมที่ให้ ความสนใจและมีความตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรแต่ละกิจกรรมเป็ นอย่างดี
ทาให้ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
ผู้ดาเนินโครงการหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
ทุกท่าน ในการนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริงต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร และคณะ
กรกฎาคม 2560

สารบัญ (20 เข้ ม)

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
กาหนดการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
ปั ญหาและอุปสรรค
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ก: แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
ข: บันทึกข้อความและคาสังต่
่ างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินงานโครงการฯ
ค: เนื้ อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย
ง: ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
จ: ตัวอย่างแบบประเมินโครงการฯ
ฉ: รายชื่อ / ทีอ่ ยู่ทีส่ ามารถติดต่อได้ของผูเ้ ข้ารับ
บริการวิชาการโครงการฯ

หน้า
1
1
2
2
2
3
4

ผด.บส.5

รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
การเกษตรเป็น อาชีพหลั กของไทยมาแต่อดีตจนปัจจุบัน มีความสาคัญยิ่งต่อการดารงชีวิต ของ
ประชาชนไทยตลอดมา แม้ว่าประชากรภาคการเกษตรจะลดลงแต่ก็ยังมีความสาคัญต่อประเทศไทยตลอดไป
เกษตรกรจาเป็นจะต้องมี การทาความเข้าใจและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอยู่ตลอดเวลาและควร
ได้รับการเรียนรู้และรักในอาชีพเกษตรกรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์
เกษตร รวมถึงการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์เป็นองค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มโดยสมัครใจใน
การดาเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ
อันจาเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน การสหกรณ์ใ นประเทศไทยที่เ กิ ด ขึ้น ครั้ งแรกจนถึง ปัจ จุบัน ได้ มีก ารแพร่ ขยายไปในทุ ก กิจ การเพื่ อ
ประโยชน์ของสมาชิก โดยเป็นองค์การของสมาชิกโดยแท้ ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์ไทยมี
จานวนมากทั่วประเทศทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
เกษตรกรของไทยแต่เดิมนั้นได้อาศัย วัฒนธรรมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของสังคมไทยทีท่ าให้ประชาชนอยู่อย่างสันติสุขตลอดมา ซึ่งเป็นคุณค่าของการเกษตรไทยรวมถึง
คุณค่าของสหกรณ์ตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เป็นค่านิยมที่ กลุ่มเกษตรกรควรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเป็นทรัพยกรมนุษย์ที่มีบทบาทสาคัญต่อ
การเกษตร และขบวนการสหกรณ์ อีกทั้งวัฒนธรรมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันภายในสังคมที่จะเป็นพื้นฐานในการ
ทางาน การดาเนินชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
ดังนั้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พิจารณาเห็นว่าหาก
มีการทาความเข้าใจ มีการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตาม
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ทั้งในภาคการเกษตร และสหกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนพัฒนา และสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์
จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรด้านสหกรณ์เพื่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ขึ้น ซึ่งจะ
ทาให้กลุ่มเกษตรกร สามารถดารงชีวิตที่ดี มีความสุข ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิ ทธิภาพในการทา
การเกษตรและดาเนินงานสหกรณ์ต่อไป และเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหรือ
หน่วยงานอื่นในอนาคตได้ด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้ในการทาอาชีพการเกษตรอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ ให้เกษตรกรมีการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการ
สหกรณ์
3. เพื่อให้เกษตรกรมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรและทางด้านการสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : จานวน 70 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดเพชรบุรี

กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2560

ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
1. จานวนผู้เข้ ารับบริการวิชาการ แบ่งเป็ นเพศหญิง 27คน เพศชาย 46 คน
2. อายุเฉลี่ยของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ 52.31 ปี อายุน้อยสุด 23 ปี และอายุมากสุด 72 ปี
3. ระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมต้ น 34 คน มัธยมต้ น 20คน มัธยมปลาย 16 คน ปริญญาตรี
3 คน
ตอนที่ 2 ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาเครือข่ายของการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์
การเกษตร
ระดับความ/
รายละเอียด
การแปรผล
พีงพอใจ
1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายของการเกษตรและ
3.20
ปานกลาง
สหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรชุมชน ก่อน เข้ าร่วม
โครงการ
2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายของการเกษตรและ
4.02
มาก
สหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรชุมชน หลัง เข้ าร่วม
โครงการ
1. ด้านเนื้ อหา
- การพัฒนาความรู้ในการทาอาชีพการเกษตร
3.93
มาก
- การสร้ างความร่วมมือตามหลักการ อุดมการณ์ และ
3.91
มาก
หลักการสหกรณ์

- การสร้ างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการ
เกษตรและสหกรณ์

3.94

มาก

ตอนที่ 3 ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาเครือข่ายของการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์
การเกษตร
รายละเอียด

ระดับความ
พึงพอใจ

การแปรผล

4.13
4.19

มาก
มาก

4.17
4.17

มาก
มาก

4.15

มาก

4.21

มากที่สุด

3.91
4.07
4.07
3.96

มาก
มาก
มาก
มาก

3.94
4.09
4.04
4.07

มาก
มาก
มาก
มาก

4.07

มาก

4.38

มาก

4.11
4.33

มาก
มากที่สุด

4.46
4.35

มาก
มากที่สุด

4.50

มากที่สุด

4.46

มากที่สุด

2. ด้านวิทยากร
2.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
2.2 ความชัดเจนในการตอบคาถามของ
วิทยากร
2.3 การใช้ ส่อื ประกอบการฝึ กอบรมของ
วิทยากร
3. ด้านกิจกรรม
3.1 การละลายพฤติกรรม
3.2 การทางานร่วมกันเป็ นทีม
3.3 การสร้ างเครือข่าย
3.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการ
เกษตรของสหกรณ์
4.ด้านการบริหารจัดการ
4.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัด
อบรม
4.2 ความเหมาะสมของสถานที่
4.3 การให้ บริการและการอานวยความ
สะดวกของคณะผู้จัดอบรม
สรุปในภาพรวมต่อการจัดฝึ กอบรม

ระดับการนา การแปรผล
ไปใช้ประโยชน์

4.ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการวิชาการที่มีต่อภาพรวมของโครงการ
- ในภาพรวมผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมโครงการบริการสังคมเรื่อง
การพัฒนาเครือข่ายของการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อย
ละ 90.00 และในระดับการนาไปใช้ ประโยชน์ระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 89.20
5.ข้ อเสนอแนะของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ

- ได้ รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก มีความสามัคคีในการทางานเป็ นกลุ่ม ได้ ทากิจกรรมดีๆ และได้
รู้จักกับ
เพื่อนใหม่ๆ
- วิทยากรมีความรู้และสามารถถ่ายทอดให้ เกษตรกรเข้ าใจได้ ดี

1. สรุปค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ (แยกตามหมวดค่าใช้ จ่าย)
งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร 48,820 บาท
1.1 ค่าตอบแทน 25,500 บาท
1.2 ค่าใช้ สอย 34,100 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
15,273 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ จริง 74,873 บาท
(ผลการดาเนินงานโครงการฯ ข้ อ 1-7 สามารถหาข้ อมูลได้ จากแบบประเมินโครงการฯหรือ
แบบสอบถาม)

สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เป็ นโครงการบริการวิชาการที่ได้ รับการสนับสนุ นงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้ในการทาอาชีพการเกษตรอย่างเป็ นระบบมาก
ยิ่งขึ้น เกษตรกรมีการสร้ างความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการและวิ ธีการ
สหกรณ์ และเพื่ อให้ เกษตรกรมีเครื อข่ายแลกเปลี่ ยนความรู้ ทางการเกษตรและทางด้ านการสหกรณ์
โดยการจัดอบรมในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จากัด จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 73 คน
การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหา 2 ส่วน คือ การพัฒนาความรู้ ในการทาอาชีพการเกษตรและ
การสร้ างความร่วมมือตามอุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ และการสร้ างเครือข่ายและ แลกเปลี่ยน
ความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์ ในภาพรวมผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 90.00 และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 89.20

ปั ญหาและอุปสรรค
ไม่มี

ผด.บส.5

ภาคผนวก ก
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

(ภาคผนวก ก.)
แบบฟอร์มสรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการ การพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
(แผนงานที่ 2)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร
1.ความสาคัญของโครงการ
การเกษตรเป็นอาชีพหลักของไทยมาแต่อดีตจนปัจจุบัน มีความสาคัญยิ่งต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชนไทยตลอดมา แม้ว่าประชากรภาคการเกษตรจะลดลงแต่ก็ยังมีความสาคัญต่อประเทศไทยตลอดไป
เกษตรกรจาเป็นจะต้องมี การทาความเข้าใจและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอยู่ตลอดเวลาและควร
ได้รับการเรียนรู้และรักในอาชีพเกษตรกรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์
เกษตร รวมถึงการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์เป็นองค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่ม โดยสมัครใจใน
การดาเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ
อันจาเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน การสหกรณ์ใ นประเทศไทยที่เ กิ ด ขึ้น ครั้ งแรกจนถึง ปัจ จุบัน ได้ มีก ารแพร่ ขยายไปในทุ ก กิจ การเพื่ อ
ประโยชน์ของสมาชิก โดยเป็นองค์การของสมาชิกโดยแท้ ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์ไทยมี
จานวนมากทั่วประเทศทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
เกษตรกรของไทยแต่เดิมนั้นได้อาศัย วัฒนธรรมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยที่ทาให้ประชาชนอยู่อย่างสันติสุขตลอดมา ซึ่งเป็นคุณค่าของการเกษตรไทย
รวมถึงคุณค่าของสหกรณ์ตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เป็นค่านิยมที่ กลุ่มเกษตรกรควรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทสาคัญต่อ
การเกษตร และขบวนการสหกรณ์ อีกทั้งวัฒนธรรมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันภายในสังคมที่จะเป็นพื้นฐานในการ
ทางาน การดาเนินชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
ดังนั้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พิจารณาเห็นว่า
หากมีการทาความเข้าใจ มีการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ทั้งในภาคการเกษตร และสหกรณ์ เพื่ อเพิ่มพูนพัฒนา และ
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก
สหกรณ์ จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรด้านสหกรณ์เพื่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ขึ้น ซึ่งจะทาให้กลุ่มเกษตรกร สามารถดารงชีวิตที่ดี มีความสุข ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ทาการเกษตรและดาเนินงานสหกรณ์ต่อไป และเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหรือ
หน่วยงานอื่นในอนาคตได้ด้วย

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้ในการทาอาชีพการเกษตรอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ ให้เกษตรกรมีการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการ
สหกรณ์
3. เพื่อให้เกษตรกรมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรและทางด้านการสหกรณ์

3.กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : จานวน 70 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดเพชรบุรี
กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 ประชุมผู้ร่วมดาเนินโครงการ
4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4.3 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การฝึ กอบรม
4.4 การจัดบรรยายให้ ความรู้
4.5 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
5. ผลการดาเนินงาน (ให้ เขียนผลการดาเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้ พร้ อม
ภาพประกอบทีใ่ ช้ ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสั งเขป)
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้ (โดยสั งเขป)
1. การพัฒนาความรูใ้ นการทาอาชีพการเกษตร และสร้างความร่วมมือตามอุดมการณ์
และหลักการสหกรณ์
1.1 การพัฒนาความรูใ้ นการทาอาชีพการเกษตร
การทาอาชีพการเกษตรมีความสาคัญต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อประเทศชาติ
ซึ่งอาชีพการเกษตรจะยั่งยืนได้ น้ันเกษตรกรจะต้ องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่การผลิต ต้ อง
สอดคล้ องกับตลาดและมีพ้ ืนที่ท่เี หมาะสมด้ วย รวมทั้งเกษตรกรจะต้ องมีความเชื่อว่าอาชีพการเกษตร
สามารถที่จะทาให้ มีรายได้ ท่ยี ่งั ยืนและมีเงินออมในระยะยาวตลอดไป
ทั้งนี้ เกษตรกรก็จะต้ องมีการทาเกษตรแบบประสมประสาน ตามหลักเกษตรทฤษฎี
ใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 การสร้างความร่วมมือตามอุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์
สหกรณ์ (Cooperatives) คือ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ
ในการดาเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็ นเจ้ าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนอคาม
ต้ องการ(อันจาเป็ น)และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการ
ช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็ นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และ
ความเป็ นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิ ดเผย ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อ่นื โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วย
ตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนาไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็ นธรรม
และสันติสุขในสังคม
หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ
เพื่อให้ คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็ นรูปธรรมซึ่งประกอบด้ วยหลักการที่สาคัญ 7 ประการ คือ
1. เปิ ดรับสมาชิกทั่วไปและด้ วยความสมัครใจ (Voluntary and open membership)
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic member Control)
3. การส่วนร่วมทางมีเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member economic participation)
4. การปกครองตนเอง และความเป็ นอิสระ (Autonomy and Independence)
5. การศึกษา การฝึ กอบรมและข้ อมูลข่าวสาร (Education, Training and
Information)
6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Co–operation Among Co-operatives)
7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
สหกรณ์พึงดาเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้
ความเห็นชอบ
วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices) คือ การนาหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุ มชน โดยไม่ละเลย
หลักการธุรกิจที่ดี
2. การสร้างเครือข่ายและแลกเปลีย่ นความรูท้ างการเกษตรและสหกรณ์
2.1 การสร้างเครือข่าย
เครือข่าย (Network) หมายถึง ความร่วมมือและการเปิ ดรับของฝ่ ายต่างๆ ที่จะมี
ข้ อตกลงร่วมกันในการทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
การสร้างเครือข่าย หมายถึง ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล กลุ่ม และ
องค์กรที่มีกจิ กรรมคล้ ายคลึงกันและประสานความร่วมมือในการทางานระหว่างกันพร้ อมทั้งขยายผล
ไปสู่กลุ่ม องค์กรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้ างพลังในการแก้ ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ โดยผ่าน

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การมีส่วนร่วม และกระบวนการกลุ่มที่จะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายร่วมกันของทุกฝ่ าย ถ้ าไม่มีความร่วมมือต่อกันแล้ ว ความ
เป็ นเครือข่ายหรือข่ายใยแห่งความสัมพันธ์คงไม่เกิดขึ้น

องค์ประกอบของเครือข่าย ประกอบด้ วย
1) สมาชิกเครือข่าย
2) จุดมุ่งหมายร่วมกัน
3) การทาหน้ าที่ต่อกันย่างมีจิตสานึก
4) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5) การมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารระหว่างกัน
6) กระบวนการเสริมสร้ างซึ่งกันและกัน
7) ความเท่าเทียมของสมาชิก
8) การแบ่งปันผลประโยชน์
ความจาเป็ นในการสร้างเครือข่าย
1) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้ อมเกิดปัญหาซา้ ซ้ อน หลากหลายและขยายตัว
เกินความสามารถ
2) สร้ างโอกาสและให้ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของฝ่ ายต่าง ๆ
3) ความต้ องการการประสานผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน
1) ศึกษาสถานการณ์
2) ค้ นหากลุ่มเป้ าหมายและผู้นา
3) สร้ างเครือข่ายการเรียนรู้
4) ก่อเกิดเครือข่ายกิจกรรม
5) ขยายเครือข่าย
6) ได้ รับการยอมรับจากส่วนต่าง ๆ
7) การพึ่งตนเองของเครือข่าย

2.2 การแลกเปลีย่ นความรูท้ างการเกษตรและสหกรณ์
การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์ ทาให้ เกิดประโยชน์ในสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1) เกิดกระบวนกรเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์ร่วมกัน

2) เพิ่มโอกาสในการแก้ ปัญหา
3) เกิดการพึ่งพาตนเอง
4) เกิดการจัดการทรัพยากรในท้ องถิ่นอย่างยั่งยืน
5) เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย
6) เกิดพลังอานาจในการต่างรอง
7) เกิดพลังใจ ความสามัคคีในกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร

5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ในการดาเนินโครงการ การพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
สามารถดาเนินการได้ ตามเป้ าหมายทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้
5.2.1 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) จานวนผู้เข้ ารับบริการวิชาการ แบ่งเป็ นเพศหญิง 27คน เพศชาย 46 คน
2) อายุเฉลี่ยของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ 52.31 ปี อายุน้อยสุด 23 ปี และอายุมากสุด
72 ปี
3) ระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมต้ น 34 คน มัธยมต้ น 20คน มัธยมปลาย 16 คน
ปริญญาตรี 3 คน
4) ระดับความรู้/ความเข้ าใจก่อนเข้ าร่วมการอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง หลังเข้ า
ร่วม การอบรมมีความรู้ในระดับมาก
5.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) ผู้เข้ าร่ วมการอบรมมีความพึ งพอใจในด้ า นเนื้ อหา การพั ฒนาความรู้ ในการทา
อาชีพการเกษตรและการสร้ างความร่วมมือตามอุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ และการสร้ างเครือข่าย
และ แลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 78.40
2) ผู้เข้ าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในด้ านวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ ความชัดเจน
ในการตอบคาถาม และการใช้ ส่อื ประกอบการฝึ กอบรมของวิทยากรในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 83.60
3) ผู้เข้ าร่ วมการอบรมมีความพึ งพอใจในด้ านกิจกรรม การระลายพฤติกรรม การ
ทางานร่วมกันเป็ นทีม การสร้ างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตรของสหกรณ์ ในระดับมาก
ร้ อยละ 80.00 และการนาไปใช้ ประโยชน์ ในระดับ มาก ร้ อยละ 80.60
4) ผู้เข้ าร่ วมการอบรมมีความพึงพอใจในด้ านบริหารจัดการ ด้ านความเหมาะสมของ
ระยะเวลาที่จัด ความเหมาะสมของสถานที่ และการให้ บริการและการอานวยความสะดวกของผู้จัดอบรม
ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 87.80
สรุปภาพรวมในการจัดอบรม ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ
90.00 และการนาไปใช้ ประโยชน์ ในระดับ มาก ร้ อยละ 89.20

5.2.3 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี
จากัด จังหวัดเพชรบุรี
5.2.4 ค่าใช้ จ่ายในการจัดอบรม
โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้ รับ
งบประมาณในการจัดอบรมให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง และผู้ท่สี นใจ ทั้งหมด 74,873 บาท และได้ มีการใช้
งบประมาณจริงเท่ากับ 74,873 บาท

ตัวชี้ วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ : ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการในกระบวนการ ให้ บริการ
3. เชิงเวลา : ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ กาหนด
4. เชิงต้ นทุน :ต้ นทุน/ค่าใช้ จ่ายของการให้ บริการวิชาการแก่สงั คมตาม งบประมาณ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เชิงปริมาณ : ร้ อยละของผู้เข้ ารับบริการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ:ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการโครงการวิชาการแก่สงั คม

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้ น
ผลการ
เป้าหมาย ดาเนินการ

คน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บาท

70
86
100

73
87.80
100

74,873

74,873

ร้ อยละ
ร้ อยละ

84
86

89.20

90.00

6. ผู้รับบริการ/หน่ วยงาน ได้ รับความรู้ /ประโยชน์ ดังนี้
6.1 เกิดการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับอาชีพการเกษตร ในกลุ่มเกษตรกรและ
สมาชิกสหกรณ์
6.2 สามารถสร้ างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์ ในกลุ่มเกษตรกรและ
สมาชิกสหกรณ์
7. สรุ ปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริ การ
- วิทยากรมีความรู้และสามารถถ่ายทอดให้ เกษตรกรเข้ าใจได้ ดี
- ได้ รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก มีความสามัคคีในการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มได้ ทากิจกรรมดีๆ และ
ได้ ร้ ูจักกับเพื่อนใหม่ๆ
- ได้ ร้ ูจักเครือข่ายต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจยั
ชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

9. การจัดทาโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรจาก
การบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการ พัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/
หลักสูตรและ/หรือการวิจยั ดังนี้
ชื่อเรือง
การให้บริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการการพัฒนาเครือข่าย
การเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิก
สหกรณ์การเกษตร

ผลงานทีน่ าไปพัฒนา/
ปรับปรุง/บูรณาการการเรียน
การสอน/การวิจยั
บูรณาการการเรียนการสอน
ชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์
วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

หลักฐาน

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

หมายเหตุ แบบฟอร์มสรุ ปฯ ข้อ 1-7 จัดทาประมาณ 3-5 หน้ า (พร้ อมไฟล์แนบ) เพื่อนาขึ้นเว็บไซด์ต่อไป

ตารางกิจกรรมการอบรมโครงการบริการวิชาการแก่ สังคม
การพัฒนาเครื อข่ ายการเกษตรและสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์ การเกษตร
วันพฤหัสที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ สหกรณ์ การเกษตรเมืองเพชรบุรี จากัด
เวลา
8.30 – 9.00 น.

เวลา
9.00 –12.00 น.

เวลา
เวลา
12.00 –13.00
13.00-16.00 น.
น.
ลงทะเบียน บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม พักรับประทาน บรรยายและกิ จ กรรม
พิธีเปิดการอบรม เรื่อง
อาหารกลางวัน
กลุ่ม
การพัฒนาความรู้ ใน
เรื่อง การสร้างเครือข่าย
การทาอาชีพการเกษตร
และ แลกเปลี่ยน
และการสร้างความ
ความรู้ ท างการ
ร่วมมือตามอุดมการณ์
เกษตรและ
และหลักการสหกรณ์
หกรณ์
โดย รศ.ส่งเสริม หอม
โดย ผศ.วิ ล าวัล ย์ ศิ ล ป
กลิ่น
ศร
วิทยกรกลุ่ม
วิทยกรกลุ่ม
1. ผศ.วิลาวัลย์ ศิลป
1. รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
ศร
2. ผศ.วรชัย สิง
2. ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์
หฤกษ์
3. น า ย สุ น ท ร ต า ล ะ
3. นายสุนทร ตาละ
ลักษณ์
ลักษณ์
4. นางสาวสุ กัญญา สุ ข
4. นางสาวสุกัญญา
วุฒิ
สุขวุฒิ

เวลา
16.00-16.30
น.
ประเมินการอบรม
โครงการและ
ปิดการอบรม

หมายเหตุ เวลา 10.45 -11.00 น. และ เวลา 14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

ภาคผนวก ง : ภาพกิจกรรมการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
“โครงการการพัฒนาเครือข่ายของการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร”
ณ สหกรณ์การเกษตรเมือง จากัด จ.เพชรบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2560

ภาพที่ 1บรรยากาศการลงทะเบียน

ภาพที่ 2 บรรยากาศของการอบรม

บรรยากาศการอบรม

ภาพที่ 3 รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
กล่าวเปิ ดงาน

ภาพที่ 4 กิจกรรมการละลายพฤติกรรม

ภาพที่ 5 กิจกรรมการละลายพฤติกรรม

ภาพที่ 6 การบรรยาย เรื่อง การพัฒนา
ความรู้ในการทาอาชีพการเกษตร

ภาพที่ 7 การบรรยาย เรื่องการสร้ างครือข่าย

ภาพที่ 8 กิจกรรมกลุ่มการสร้ างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์

ภาพที่ 9 การนาเสนอผลงานการสร้ างเครือข่ายและความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์

ภาพที่10 การนาเสนอผลงานการสร้ างเครือข่ายและความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์

ภาพที่ 10 พิธมี อบรางวัลสาหรับผู้ชนะเลิศการสร้ างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร
และสหกรณ์

แบบประเมินผล
โครงการบริการแก่สังคมเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
*****************************************************
คาชี้แจง กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือ ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความ
เป็นจริง (ตอนที่ 1-2)
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด  ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
3. อายุ.........................ปี
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมากที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 5
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมาก
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับปานกลาง
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อย
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 1
รายละเอียด

ระดับความรู้/ความเข้าใจ
5
4
3
2
1

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิก
สหกรณ์การเกษตรชุมชนก่อน เข้าร่วมโครงการ
2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิก
สหกรณ์การเกษตร หลัง เข้าร่วมโครงการ
1. ด้านเนื้อหา
- การพัฒนาความรู้ในการทาอาชีพการเกษตร
- การสร้างความร่วมมือตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
- การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์
โปรดพลิก

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมาก
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อย
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด

ชื่อกิจกรรม

มีคะแนนเท่ากับ 5
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีคะแนนเท่ากับ 1

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ระดับการนาไปใช้ประโยชน์
5 4 3 2 1

2.ด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
-ความชัดเจนในการในการตอบคาถามของวิทยากร
-การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร
3.ด้านกิจกรรรม
-การละลายพฤติกรรม
-การทางานร่วมกันเป็นทีม
-การสร้างเครือข่าย
-การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรและสหกรณ์
4.ด้านการบริหารจัดการ
-ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
-ความเหมาะสมของสถานที่
-การให้บริการและการอานวยความสะดวกของคณะ
ผู้จัดอบรม
สรุปในภาพรวมต่อการจัดฝึกอบรม
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

