
 

 

1. ชื่อโครงการ         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง 

 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ ์

 ในระดับจังหวัด” 

2. เจ้าของโครงการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 
 ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. วัตถุประสงค์         เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ในระดับจังหวั ด และได้ร่วมกันวางแผนการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยง ธุรกิจ ผลิตผลเกษตรปัจจัยการผลิต ตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า และ/หรือ วิชาการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 36  คน ประกอบด้วย 

รุ่น/จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย เวลา/สถานที ่

  รุ่นที่ 1 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์   

สหกรณ์การเกษตรเมืองพระนครศรีอยุธยา จ ากัด (4 คน)                               
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จ ากัด (4 คน)  

- ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  ศพก. ท่าเรือ   จ านวน 2 คน 
  ศพก. บ้านเกาะ จ านวน 2 คน  
- ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 คน 
- วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน   รวมทั้งสิ้น  16 คน 
 

23 กรกฎาคม 2561  
ณ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

รุ่นที่ 2 

จังหวัดลพบุรี 

ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์   

    - สหกรณ์โคนมไทยเดนซ์มาร์ค กนช. หนองรี จ ากดั  จ านวน  2 คน  

   - สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จ ากัด                          จ านวน 2 คน  

ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
    (ศพก.) 

    - ศพก. ชัยบาดาล                                          จ านวน 2 คน  

วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่                      จ านวน 4 คน 

                                              จ านวนทั้งสิ้น 10 คน 

25 กรกฎาคม 2561 

ณ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รุ่นที่ 3           
จังหวัดสระบุรี 

ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์   

    - สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง จ ากัด                  จ านวน  2 คน  

26 กรกฎาคม 2561 

ศูนย์เรียนรู้การเพิม
ประสิทธิภาพการผลิต



 

 

รุ่น/จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย เวลา/สถานที ่

   - สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด                           จ านวน 2 คน  

ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
    (ศพก.) 

    - ศพก. วิหารแดง                                          จ านวน 1 คน  

    - ศพก. ซับสนุ่น                                            จ านวน 1 คน 

วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่                      จ านวน 4 คน 

                                                           จ านวนทั้งสิ้น 10 คน     

สินค้าเกษตร (ศพก.)  

 

5. เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 

 9.1 ปฐมนิเทศ/ชี้แจงโครงการ     1.00 ชั่วโมง 

9.2 หาแนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  3.00 ชั่วโมง 

 9.3 น าเสนอแนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 3.00 ชั่วโมง 

       รวมทั้งสิ้น 7.00 ชั่วโมง 

6. วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 

7. ข้อสรุปจากการประชุม สรุปผลการจากการติดตามในพื้นที่    

     รุ่นที่ 1 จังหวัดลพบุรี วันที่ 4 กันยายน 2561  ณ ศพก. เกาะรัง 

     ผู้ให้ข้อมูลการติดตาม  นาย ชัยอรุณ  นิยมสวัสดิ์  ต าแหน่ง ประธาน ศพก. เกาะรัง จังหวัดลพบุรี 

     ผลผลิต เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไป เข้าศึกษา เทคนิค วิธีการ ปลูกพืชต่างๆ  ให้ได้ผลผลิตที่ดี 

     ผลลัพธ์ ให้ประชาชนทั่วไป ลดต้นทุน ในการเพาะปลูก และเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

     ผลกระท บ จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เปลี่ยนแปลงมาใช้ ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ท าให้ช่วยปรับสภาพดิน  
     และ สภาพแวดล้อม ท าให้ผลผลิตดีขึ้น 

     ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเชื่อมโยง /พัฒนาเครือข่ายเม่ือมีการเชื่อมโยง จะท าให้ผู้เข้าร่วมศึกษา   
      ดูงานความส าคัญของการสร้างเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน 

    ปัญหา อุปสรรค สภาพดินฟ้าอากาศ และในบางครั้ง ขาดความร่วมมือจากบางหน่วยงาน 

    ข้อคิดเห็น /เสนอแนะ   เพ่ือให้โครงการเกิดประสิทธิผลควรมีการจัดโครงการต่อเนื่อง จัดประชุมเพ่ือพูดคุย  
    และประสานงานเป็นระยะ 



 

 

ภาพกิจกรรม 

ศพก. เกาะรัง เป็น ศพก. ที่เข้าร่วมโครงการการประชุมของศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
ได้จัดโครงการร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จึงได้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     จังหวัดลพบุร ีวันที่ 4 กันยายน 2561  ณ ศพก. พัฒนานิคม 

     ผู้ให้ข้อมูลการติดตาม  นายวินัย พรมสุภาพ ต าแหน่งประธาน ศพก พัฒนานิคม  

     ผลผลิต  เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไป เข้าศึกษา เทคนิค วิธีการ ปลูกพืชต่างๆ  และมีพันธุ์พืช   
                จ าหน่าย เช่น มะละกอ กิ่งไผ่  

     ผลลัพธ์ ผลผลิตของกลุ่มน าส่งต่างประเทศ 

     ผลกระทบ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่ายได้ผลผลิตที่ราคาสูงกว่าท้องตลาด 

     ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเชื่อมโยง /พัฒนาเครือข่ายเม่ือมีการเชื่อมโยง กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วม    
     เครือข่าย มีตลาดรองรับผลผลิตในราคาที่สูง 

     ปัญหา อุปสรรค  เมื่อมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแล้วกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ ต้องมีผลผลิตที่ได้ค่ามาตรฐาน  
     ของการส่งออกจึงจะสามารถน ามาจ าหน่ายได้ 

     ข้อคิดเห็น /เสนอแนะ   เพ่ือให้โครงการเกิดประสิทธิผลควรมีการจัดโครงการต่อเนื่อง จัดประชุมเพ่ือพู ดคุย  
      และประสานงานเป็นระยะ 

ภาพกิจกรรม 

ศพก. พัฒนานิคม เป็น ศพก. ที่เข้าร่วมโครงการการประชุมของศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 2 ได้จัดโครงการร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จึงได้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่ 5 กันยายน 2561  ณ ศพก. บ้านเกาะ 

     ผู้ให้ข้อมูลการติดตาม  นางสาวปราณี นาคน้อย  ต าแหน่ง ประธาน ศพก.บ้านเกาะ จังหวัด      
     พระนครศรีอยุธยา 

     ผลผลิต เมล็ดพันธ์ข้าวโพดเทียนหอม ผลข้าวโพด    

     ผลลัพธ์ มีตลาดในการขายสินค้า 

     ผลกระทบ เมื่อเข้าร่วมกลุ่มและท าตามให้ได้มาตรฐาน สามารถเพ่ิมผลของสินค้าได้     

     ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายเม่ือมีการเชื่อมโยงท าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมมาก  

     ปัญหา อุปสรรค ดิน ฟ้า อากาศ ภัยธรรมชาติ 

     ข้อคิดเห็น /เสนอแนะ  เพ่ือให้โครงการเกิดประสิทธิผลควรมีการจัดโครงการต่อเนื่อง จัดประชุมเพ่ือพูดคุย  
      และประสานงานเป็นระยะ 

ภาพกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่ 5 กันยายน 2561  ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพระนครศรีอยุธยา 

     ผู้ให้ข้อมูลการติดตาม  นายมาโนช มีผลกิจ  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ 

     ผลผลิต แลกเปลี่ยนน้ ามัน 

     ยังไม่มีการด าเนินการเนื่องจากสถานที่และการจัดส่งน้ ามัน อยู่ไกลกันซึ่งไม่อาจจัดส่งได้ 

 

     จังหวัดสระบุรี  วันที่ 6 กันยายน 2561  ณ สหกรณ์ไทยมิลค์ จ ากัด 

     ผู้ให้ข้อมูลการติดตาม  นายยุทธการ สังค์กลม  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ไทยมิลค์ จ ากัด จังหวัดสระบุรี        
     ผลผลิต ขี้วัว 

     ยังไม่มีการด าเนินการเนื่องจากสถานที่และการจัดส่งขี้วัว อยู่ไกลกันซึ่งไม่อาจจัดส่งได้ 

 

     จังหวัดสระบุรี  วันที่ 6 กันยายน 2561  ณ ศพก. ซับสนุ่น 

     ผู้ให้ข้อมูลการติดตาม  นายสมพร อาภาศิริ  ต าแหน่ง ประธาน ศพก. ซับสนุ่น  จังหวัดสระบุรี           
     ผลผลิต เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไป เข้าศึกษา เทคนิค วิธีการ ปลูกพืชต่างๆ แบบเกษตรอินทรีย์  

     ผลลัพธ์ ให้ประชาชนทั่วไป ลดต้นทุน ในการเพาะปลูก และเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

     ผลกระท บ จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เปลี่ยนแปลงมาใช้ ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ท าให้ช่วยปรับสภาพดิน และ 
     สภาพแวดล้อม ท าให้ผลผลิตดีขึ้น 

     ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเชื่อมโยง /พัฒนาเครือข่ายเม่ือมีการเชื่อมโยง เกิดการเปลี่ย นความคิด  
     มาท าเกษตรอินทรีย์ มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

     ปัญหา อุปสรรค มีคนกลุ่มน้อยที่จะเข้ามาร่วมเครือข่าย                 

     ข้อคิดเห็น /เสนอแนะ   เพ่ือให้โครงการเกิดประสิทธิผลควรมีการจัดโครงการต่อเนื่อง จัดประชุมเพ่ือพูดคุย  
      และประสานงานเป็นระยะ 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


