
ผลงานวชิาการและประสบการณ์ 

อาจารย์ปัญญา พันพอน 

 

.  การศึกษา 

ปี  2516 – 2519 ปริญญาตรี  ดา้นเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ปี  2523 – 2526 ปริญญาโท  ดา้นเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

2.  ประวัติการทํางาน 

       ก.ย.  –          เริมรับราชการ  ณ  จงัหวดัเชียงราย  สังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวง  

                                                 เกษตรและสหกรณ์  ดาํรงตาํแหน่งสหกรณ์อาํเภอเวียงป่าเป้า 

      ปี   –                   ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

      ปี   –  พ.ค.      ดาํรงตาํแหน่งนกัวชิาการสหกรณ์ระดบั 6  ฝ่ายวิจยั  กองวิชาการ  กรม

ส่งเสริม-สหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      

มิ.ย.  –  ต.ค.    ทีปรึกษาบริษทั  Aggie Consult  กทม.  ตาํแหน่ง Senior Economist   

                                          and Socio-economist     

       พ.ค. 2533                      ลาออกจากราชการ  เพือประกอบอาชีพอืน 
16 ต.ค.  –  พ.ค.  ดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้แผนกวิจยัวางแผนและพฒันา     

                                               สาํนกังานวางแผน  มหาวิทยาลยัรังสิต 

1 มิ.ย.  –        อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรังสิต 

ปี 36 – ปัจจุบนั        ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัรังสิต จาํกดั 

ปี 45 – 2557             รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา สถาบนัเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

     ปี 57 – ปัจจุบนั        อาจารยป์ระจาํ สถาบนัเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
  ในระหว่างทีปฏิบติัหนา้ที ณ ฝ่ายวิจยั  กองวชิาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์  มีหนา้ทีความ

รับผิดชอบ  ดงัต่อไปนี 
  ปฏิบติัหนา้ทีเกียวกบัการนาํเอาความรู้ทางวิชาการสหกรณ์มาใชใ้นการรวบรวม  ศึกษา

วิเคราะห์ วิจยั  และวางแผน  เพือประโยชน์ในการพฒันาความรู้ความกา้วหนา้เกียวกบัการสหกรณ์  หรือเพือ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการต่าง ๆ  หรือสรุปรายงาน 
เสนอความคิดเห็นเกียวกบัการควบคุม  กาํกบั  แนะนาํ  และส่งเสริม  หรือแกไ้ขปัญหาทางการสหกรณ์  หรือ

เพือบริการและเผยแพร่แก่หน่วยงานหรือบุคลากรทีเกียวขอ้ง  ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสหกรณ์ 
และอุดมการณ์สหกรณ์  ให้แก่สมาชิก  ประชาชน  และขา้ราชการของส่วนราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  

หรือกล่าวโดยสรุปในหนา้ทีทีปฏิบติั  คือ 



  ( )  ดา้นการวจิยั  เป็นผูรั้บผิดชอบการกาํหนดและจดัทาํขอ้เสนอโครงการวิจยั (Research  

Proposal)  ประจาํปีงบประมาณตามกระบวนการวิจยัและระเบียบวิธีการวิจยัโดยละเอียด  เพือเสนอ

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  วิเคราะห์ขอ้มูล  และเรียบเรียงเขียนรายงานผลการวิจยั  โดยปฏิบติั

หนา้ทีเป็นหัวหนา้โครงการ 
  ( )  ศึกษา คน้ควา้  วิธีการต่าง ๆ  เกียวกบัการสหกรณ์และวชิาการต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง จาก

เอกสาร  ตาํรา  ทงัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เพือเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการและเอกสาร

ประกอบการบรรยาย 
  ( )  เผยแพร่ความรู้ดา้นวิชาการสหกรณ์  แก่นกัเรียน  นิสิต นกัศึกษา  และผูส้นใจทวัไป 
  ( )  ใหข้อ้เสนอแนะดา้นวิชาการเพือแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ  แก่เจา้หนา้ทีหน่วยงาน

สหกรณ์ทงัส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  ( )  ช่วยเหลือ  แนะนาํ  ดา้นวิชาการ  เกียวกบัการแกไ้ขปัญหาอปุสรรคในการดาํเนินธุรกิจ

และการบริหารงานของสหกรณ์ 
  ( )  ทาํหนา้ทีวิทยากรบรรยายเกียวกบั  หลกัการ  วิธีการ  การจดัการ  และการบริหารงาน

ส่งเสริมสหกรณ์  แก่คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์  พนักงานสหกรณ์  และสมาชิกสหกรณ์  ในการ

ประชุมอบรม 

 
3.  ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดงูาน 
  

วัน  เดือน  ปี รายการฝึกอบรม สถานที 

( )       พฤษภาคม    ถึง 

          กรกฎาคม    

( )     พฤษภาคม     ถึง 

          พฤษภาคม    

 

(3)   19  กนัยายน   9  ถึง 

        20  ธนัวาคม   9 

 

(4)     5  มกราคม   30  ถึง 

        15  ภุมภาพนัธ์   30 

 

 

(5)       พฤษภาคม     ถึง 

          พฤษภาคม      

การฝึกอบรมตามหลกัสูตร 

สหกรณ์อาํเภอ  รุ่นที 7 

การฝึกอบรมหลกัสูตรเสริม

ทกัษะผูส้อนวชิาการพฒันา

ชุมชน 

อบรมคอมพิวเตอร์สาํหรับ

บุคคลทวัไปรุนที 1 หลกัสูตร

วิชา BASIC Programming 

อบรมคอมพิวเตอร์สาํหรับ

บุคคลทวัไปรุนที 1 หลกัสูตร

วิชา  Advanced  BASIC 

Programming 

การสรา้งมาตรวดัสําหรับการ

วิจยั รุ่นที 4 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-

ศาสตร์ 



วัน  เดือน  ปี รายการฝึกอบรม สถานที 

(6)       กรกฎาคม      ถึง 

            กุมภาพนัธ์    

(7)     14 – 16  กนัยายน 2556     

 

(8)     8 – 9  ตุลาคม 2557     

 

นกัวิจยัทางสังคมศาสตร์ ระดบั

หัวหนา้โครงการ รุ่นที 7 

การสรา้งทีมงานทีมี

ประสิทธิภาพเพืองานสหกรณ์ 

ความเสียงและการควบคุม

ภายในของสหกรณ์ออมทรัพย ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-

ศาสตร์ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั 

 

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

จาํกดั สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจนั จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยน์าวิกโยธิน จาํกดั และ สหกรณ์ออมทรัพย์

อนามยัสุรินทร์ จาํกดั  

 
4.  ประสบการณ์พิเศษในการทํางานด้านสหกรณ์ 
 ( )  เป็นคณะทาํงานและหวัหนา้โครงการ  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงสีและ 
                     ไซโลของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดบัจงัหวดั  และสหกรณ์การเกษตรระดบัอาํเภอ ปี   
 ( )  ทาํหนา้ทีวิทยากรบรรยายเกียวกบัการติดตาม  และประเมินผลงานตามโครงการเสริมสร้าง 
        สหกรณ์การเกษตรใน  จงัหวดั  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ปี  

 ( )  ไดรั้บทุนวิจยัจากองคก์าร  FAO  เมือปี    ในการทาํวิจยั  เรือง Present Status of  

                     Agricultural Cooperatives in Thailand   

(4) เป็นหวัหนา้โครงการวิจยั  เรืองการศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณก์ารเกษตรบางสหกรณใ์นการ 

       ดาํเนินกิจการดา้นสวสัดิการสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิงการจดัอาหารเสริมสาํหรับเด็กนกัเรียน 

       (เป็นโครงการวจิยัทีไดรั้บทุนสนบัสนุน จากศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน 

       อาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  เมือปี ) 

(5) ร่วมเป็นคณะวิจยักบัคณาจารยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ในการวิจยั เรืองความตอ้งการการ 

ฝึกอบรมของคณะกรรมการดาํเนินการ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ทุกประเภทในประเทศไทย  

(เป็นโครงการวิจยัทีไดรั้บทุนวิจยั  จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมือปี ) 

(6) เป็นอาจารยพ์ิเศษวทิยาลยัครูจนัทร์เกษม  กทม.  บรรยายหวัขอ้วิชาหลกัและวิธีการสหกรณ์  การ 

      จดัการและการบริหารงานสหกรณ์  วิธีการวิจยัทางสหกรณ์แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  (ตงัแต่ 

      ปี พ.ศ.   – 2545 

(7) เป็นผูร่้วมก่อตงัและดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัรังสิต จาํกดั ตงัแต่ปี 

2536 จนถึงปัจจุบนั   

(8) ไดรั้บรางวลัเป็นสหกรณ์ผา่นเกณฑม์าตรฐานต่อเนือง 5 ปี  เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกนั (ปี 2551 – 

2557) จากสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปทุมธานี 



 

5.  ประสบการณ์ด้านการวิจัยเกยีวกบัสหกรณ์ 

 ผลงานวิจยัและเอกสารทางวิชาการ  ทีขา้พเจา้ปฏิบติัมาแลว้ตงัแต่ปี   – 2532  มีทงัหมด  3  เรือง 

ดงัต่อไปนี 

(1) ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อความตอ้งการการฝึกอบรมของฝ่ายจดัการสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดั

ภาคกลาง ปี   (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

(2) การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดบัจงัหวดั  (ศึกษา

กรณีจงัหวดัสงขลา) 

ปีทีทาํการวิจยั  พ.ศ.   

หนา้ทีรับผิดชอบ  หัวหนา้โครงการ 

พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยัของกองวิชาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(3) Present Status of Agricultural  Cooperatives  in  Thailand 

ปีทีทาํการวจิยั  พ.ศ.   

หนา้ทีรับผิดชอบ  หัวหนา้โครงการ 

พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยั  เสนอ FAO 

(4) การศึกษาโดยเปรียบเทียบการซือขาดขายขาดกบัการรวบรวมตามโครงการเชือมโยงสินเชือเพอื

การผลิตและบริการตลาดขา้วโพดของสหกรณ์การเกษตร ปีการผลิต  /  

ปีทีทาํการวจิยั  พ.ศ.   

หนา้ทีรับผิดชอบ  หัวหนา้โครงการ 

พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยัของกองวิชาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(5) การศึกษาจุดคุม้ทุนของการดาํเนินธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยงิธุรกิจสินเชือของสหกรณ์การเกษตร  

      ในประเทศไทย ปี   – 2527 

ปีทีทาํการวจิยั  พ.ศ.   

      หนา้ทีรับผิดชอบ  หวัหน้าโครงการ 

      พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยัของกองวิชาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(6) การศึกษาเรืองรายไดแ้ละรายจ่ายของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  ในประเทศไทย  ปีเพาะปลูก  

       2527/2528 

ปีทีทาํการวจิยั  พ.ศ.   

      หนา้ทีรับผิดชอบ  หวัหน้าโครงการ 

      พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยัของกองวิชาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(7) การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทีเกียวขอ้งทีมีต่อการดาํเนินธุรกิจการซือและธุรกิจการตลาด 

      ของสหกรณ์การเกษตร  ในประเทศไทย ปี   

ปีทีทาํการวจิยั  พ.ศ.   



      หนา้ทีรับผิดชอบ  หวัหน้าโครงการ 

      พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยัของกองวิชาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(8) การศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตรบางสหกรณ์ในการดาํเนินกิจการสวสัดิการสังคม 

โดยเฉพาะอยา่งยงิการจดัอาหารเสริมสาํหรับเด็กนกัเรียน 

ปีทีทาํการวจิยั  พ.ศ.   

      หนา้ทีรับผิดชอบ  หวัหน้าโครงการ 

      พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยั  เสนอศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน 

      มหาวิทยาลยัมหิดล 

(9) การศึกษาสภาวะการผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  ในประเทศไทย  ปี

เพาะปลูก  /  

ปีทีทาํการวจิยั  พ.ศ.   

      หนา้ทีรับผิดชอบ  หวัหน้าโครงการ 

      พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยัของกองวิชาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(10)  เรียบเรียงเขียนหนงัสือ เรือง “วธีิการวิจยัสหกรณ์”  (Cooperative Research  Method) 

ปีทีเรียบเรียง  พ.ศ.    และ หลกัและวิธีการสหกรณ์  ปีทีเรียบเรียง  พ.ศ.  1   

      หนา้ทีรับผิดชอบ  เป็นผูเ้รียบเรียง 

      พิมพรู์ปเล่มเอกสารทางวิชาการของกองวิชาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(11) การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจไซโลของสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย  จาํกดั     

จงัหวดันนทบุรี  ปี   – 2546 

ปีทีทาํการวจิยั  พ.ศ.   

      หนา้ทีรับผิดชอบ  หวัหน้าโครงการ 

      พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยัของกองวิชาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(12)  การศึกษาความเจริญเติบโตของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย  ปี   – 2530 

 ปีทีทาํการวิจยั  พ.ศ.   

       หนา้ทีรับผิดชอบ  หวัหนา้โครงการ 

       พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวจิยัของกองวิชาการ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(13)  ศึกษาความตอ้งการการฝึกอบรม  ของคณะกรรมการดาํเนินการและฝ่ายจดัการของสหกรณ์ทุก

ประเภท ในประเทศไทย 

ปีทีทาํการวจิยั  พ.ศ.   

      หนา้ทีรับผิดชอบ  ผูร่้วมวิจยั 

      พิมพรู์ปเล่มรายงานผลการวิจยั เสนอสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 


