KM ปี 2559
เรื่อง “แนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน
กับสหกรณ์ในท้องถิน่ ”

โดย
คณะทํางานจัดการความรู้ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง
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เรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับสหกรณ์ในท้องถิ่น
1. ความสําคัญของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
สหกรณ์ เป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมการทํางานร่วมกันของคนในสังคม นําแนวทางดังกล่าว
สู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเป็นก้าวแรก
แห่งการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา เพื่อนําไปสู่การนําแนวทางการสหกรณ์ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตและการสร้าง
รากฐานแห่งงานสหกรณ์ที่เป็นจริงในสังคม สืบสานงานสหกรณ์จากคนรุ่นอดีตรับช่วงต่ออุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ ไปสู่คนรุ่นต่อไป
การขับเคลื่อนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ทํางานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมทั้งด้านการประชุมสัมมนา การพัฒนาองค์
ความรู้ ใ นการจั ด การเรีย นรู้ การสหกรณ์ ใ นสถานศึ กษา แก่ครู บุ คลากรสถานศึ กษาผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสหกรณ์
นักเรียน และการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาภายใต้โครงการคัดเลือกกิจกรรมสหกรณ์
นักเรี ยนต้ นแบบประจําเขตพื้น ที่การศึกษา ดํ าเนิน การต่อเนื่องตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2551 เป็น ต้นมา นับ เป็น ความ
พยายามในการยกระดับงานพัฒนากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้การทํางานร่วมกันของทุกฝ่าย แต่การพัฒนา
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสองลักษณะคือ กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้การ
สหกรณ์ของนักเรียนและกิจกรรมการขับเคลื่อนงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งทั้งสองลักษณะของดําเนินการไป
อย่างสอดคล้องต่อกัน โดยบริบทการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนนอกจากอาศัยบุคลากรของภาครัฐแล้ว การ
สร้างการเชื่อมโยงกับสหกรณ์ในชุมชน ในท้องถิ่นจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างรากฐานความมั่นคงแก่กิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ให้สามารถมีศักยภาพในการดําเนินการและสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาภายใต้การ
เชื่อมโยงระหว่างกันระหว่างกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กับสหกรณ์ในท้องถิ่น อันเป็นสหกรณ์ในสภาพจริงในสังคม
ที่ใกล้นักเรียนมากที่สุด นับเป็นการสร้างระบบงานสหกรณ์พัฒนาภายใต้การสร้างเครือข่ายร่วมกันในการสร้าง
สังคมสหกรณ์แก่คนรุ่นต่อไป
2. รูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
การดําเนินกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาที่ผู้จัดทําองค์ความรู้ได้ศึกษาและเรียนรู้ มีองค์ประกอบ
ของกิจกรรมสหกรณ์ สามารถสรุปลักษณะกิจกรรมได้จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1) การดําเนินกิจกรรมด้านการออมของนักเรียนเพื่อเป็นกิจกรรมที่ต้องการฝึกนิสัยรักการออม
ของนั กเรี ย นโดยครู ที่ เ กี่ ย วข้ องต้ องมี ความรั บ ผิ ด ชอบและการจั ด การสมุ ด บั ญ ชี เงิ น ฝากรายบุ คคลและจั ด ทํ า
ทะเบียนคุมเงินฝากรายบุคคลไว้ทุกคน หรือฝึกฝนนักเรียนทําหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการฝากเงิน ภายใต้เงื่อนไข
การกํา กับของครูที่รั บผิดชอบเป็ นรายชั้ นและส่งจํา นวนเงิ นแก่ครูที่เกี่ ยวข้องที่รับผิ ดชอบกิจกรรมการออมใน
ภาพรวม เพื่อนําฝากต่อธนาคารหรือนําฝากต่อสหกรณ์ ซึ่งการนําฝากเงินต่อสหกรณ์ต้องประสานงานระหว่าง
สหกรณ์ในท้องถิ่นโดยครูผู้รับผิดชอบต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบเพื่อใช้บริการของสหกรณ์ในการฝากเงิน
ซึ่งสหกรณ์ต้องจัดทําเป็นโครงการฯที่เชื่อมโยงในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย
2) การดําเนินกิจกรรมด้านร้านค้าของนักเรียน เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนนักเรียนในการบริการ
เพื่อนร่วมโรงเรียน การฝึกทักษะในการทํางานร่วมกัน การบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างง่ายโดยอยู่ภายใต้การกํากับ
ของครูที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมร้านค้า
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3) การดําเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปของนักเรียนเพื่อฝึกทักษะนักเรียนใน
การทําการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทําปุ๋ยอินทรีย์ และนําผลิตผลที่เหลือจากการจําหน่ายแปรรูป
เพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวของนักเรียนในการปลูกพืชบริโภคในครัวเรือน
เหลือนําส่งจําหน่ายผ่านกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียนได้อีกทางหนึ่ง กิจกรรมทั้งสามลักษณะ เป็นกิจกรรมการ
ดําเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือชี้วัดศักยภาพการจัดการของโรงเรียนโดยต้องมีลักษณะ
การเชื่อมโยงกิจกรรมเข้าด้วยกัน สามารถสรุปวัตถุประสงค์ และวิธีการดําเนินการตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินการของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ลักษณะดําเนินการ
1. วัตถุประสงค์

2. วิธีดําเนินการ

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในสถานศึกษา
กิจกรรมการออม
กิจกรรมร้านค้า
กิจกรรมการผลิตและแปรรูป
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและฝึ ก
เพื่ อ ปลู ก ฝั ง นิ สั ย รั ก การ เพื่อปลูกฝังแนวคิด
ทักษะของนั กเรี ย นในการทํ า
ออมแก่นักเรียน
เกี่ยวกับการมีธุรกิจ
ร่วมกันและฝึกปฏิบัติใน การเกษตรการปลู ก พื ช การ
เลี้ยงสัตว์ และการนําผลิตผล
การให้บริการ การ
ทํางานร่วมกัน และการ แปรรูป
ช่วยเหลือตนเองและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในภาพรวมของโรงเรียน
1.โรงเรียนจัดให้มีโครงการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
2.โรงเรี ย นแต่ ง ตั้ ง ครู เ ป็ น คณะกรรมการจํ า นวน 3 คณะ มี คํ า สั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
รับผิดชอบกิจกรรมการออม 1 คณะ , กิจกรรมร้านค้า 1 คณะและกิจกรรมการผลิต
และแปรรูปของนักเรียน 1 คณะ
3. จัดให้คณะกรรมการนักเรียน 3 ชุดเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนใน 3
ด้าน
4. จัดทําข้อบังคับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในภาพรวมให้ครอบคลุมทั้ง 3 กิจกรรม
กิจกรรมการผลิตและแปรรูป
กิจกรรมร้านค้า
กิจกรรมการออม
ดําเนินการรับฝากเงินจาก ให้นักเรียนได้ถือหุ้นกับ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต
นักเรียนเป็นรายห้อง
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า พื ช สั ต ว์ และนํ า แปรรู ป เพื่ อ
สัปดาห์ละ 1 วันหรือตาม ทุกคนและมีการระดม เพิ่ ม มู ล ค่ า ตามหลั ก วิ ช าการ
ถนอมอาหาร
ความเหมาะโดยกําหนด หุ้นทุกภาคการศึกษา
เงื่อนไขการถอนเงินเมื่อ
โดยกิจกรรมร้านค้าต้อง
จบการศึกษาสูงสุดของ
จัดตกแต่งสถานที่ให้
สถานศึกษา
เด่นชัด จัดซื้อสินค้าเข้า
ร้าน จัดให้มี
คณะกรรมการการ
มอบหมายการขาย
ประจําวัน ,การจัดทํา
บัญชีร้านค้า
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3. รูปแบบการเชื่อมโยงกิจกรรมแต่ละด้านของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในสถานศึกษา
การขับเคลื่อนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านส่งเสริมการออม ,
กิจกรรมด้านร้านค้า และกิจกรรมการผลิตและแปรรูปผู้เกี่ยวข้องในการจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาต้อง
ดําเนินการให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกันตามลักษณะแผนภาพดังนี้
แผนภาพที่ 1 แสดงวงจรการเชื่อมโยงกิจกรรมแต่ละด้านของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในสถานศึกษา
5.กลุม่ ผลิต/แปรรูปกู้เงินจากกิจกรรมส่งเสริมการออม
3.กิจกรรมการผลิตฯส่งจําหน่ายที่รา้ นค้า

1.กิจกรรมร้านค้ากู้เงินจากกิจกรรมการออม

กิจกรรม
ส่งเสริมการการ
ออม

กิจกรรม
ร้านค้า

กิจกรรม
การผลิตและ
แปรรูป

2.ร้านค้าให้ดอกเบี้ยแก่กิจกรรมส่งเสริม
การออม

4.กิจกรรมการผลิตรับรายได้จากร้านค้า

6.ให้ดอกเบี้ยแก่กิจกรรมการออมออม

7. โครงการอาหารกลางวันซื้อสินค้าจากร้านค้า

โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

จากแผนภาพที่ 1 กิจกรรมร้านค้าเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน สามารถกู้เงินจากกิจกรรม
การออมทรัพย์เพื่อลงทุนในการขยายงานร้านค้า ซื้อสินค้ามาจําหน่ายได้ และกิจกรรมการออมได้รับดอกเบี้ยจาก
กิจกรรมร้านค้าตามเงื่อนไขการขอกู้ระหว่างกัน ในส่วนกิจกรรมการผลิตเมื่อผลิตสินค้าแล้วสามารถนําจําหน่ายต่อ
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าดําเนินการขายต่อให้หรือฝากขาย ณ ร้านค้า ซึ่งกรณีการฝากขายต้องกําหนดให้มีการตอบ
แทนแก่ร้านค้าเพื่อเป็นรายได้ขึ้นของกิจกรรมร้านค้าและกิจกรรมการผลิตและแปรรูปกู้เงินจากกิจกรรมการออม
เพื่อนําไปใช้ในการผลิตและแปรรูป และกิจกรรมการออมได้รับประโยชน์เป็นดอกเบี้ยเป็นรายได้เพื่อเป็นดอกเบี้ย
ตอบแทนการฝากเงินแก่นักเรียน ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต้องเป็นนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน
ให้สั่งซื้อวัสดุดิบที่มีในร้านค้าหรือให้ร้านค้าสั่งซื้อให้ประกอบเป็นอาหาร เพื่อให้เงินหมุนเวียนและได้ประโยชน์กับ
กิจกรรมร้านค้า
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4. การเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษากับสหกรณ์ในท้องถิ่น
การพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาเป็นการดําเนินการเพื่อการสาธิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่
นักเรียนเพื่อฝึกทักษะให้มีศักยภาพในการทํางานร่วมกันและปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการสหกรณ์ เตรียมความ
พร้อมไปสู่สังคมที่เป็นจริง ดังนั้นมีความจําเป็นที่ต้องสร้างการเชื่อมโยงกับสหกรณ์ในสภาพจริงของสังคมที่เป็น
สหกรณ์ในท้องถิ่น เช่น สหกรณ์การเกษตรในระดับอําเภอ หรือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในชุมชนของนักเรียน หรือ
สหกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา รูปแบบการเชื่อมโยงสามารถแยกเป็นรายกิจกรรมของสหกรณ์
ในสถานศึกษาได้ดังนี้
4.1 กิจกรรมการออมเชื่อมโยงกับสหกรณ์ในท้องถิ่น โดยมีลักษณะรูปแบบตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการออมในสถานศึกษากับสหกรณ์ในท้องถิ่น
สหกรณ์ในท้องถิ่น
ครูผู้รับผิดชอบ 3 คน

กิจกรรม การออม
นักเรียน

นักเรียนออม
-เป็นรายสัปดาห์
-ถอนได้เพื่อจบ
ชั้นสูงสุดของ
โรงเรียน

กิจกรรมการออมนักเรียน
-สมุดเงินฝากรายคนของ
กิจกรรมสหกรณ์
-จัดทําทะเบียนคุมรายคน ราย
ห้อง
-การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย
-การบันทึกบัญชีเงินฝาก-ถอน
ในภาพรวม

สหกรณ์ในท้องถิ่น
-จัดทําโครงการฯ
เชื่อมโยง/ส่งเสริม
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ
สหกรณ์ในท้องถิ่น
ครูที่ได้รับหน้าที่ 3คนสมัครเป็น
สมาชิกสมทบต่อสหกรณ์เพื่อฝาก
เงินต่อสหกรณ์ในยอดเงินรวมของ
นักเรียนทุกราย
-เปิดสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ใช้
อํานาจการถอน 2 ใน 3

สหกรณ์ในท้องถิ่นจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากผ่านสมุดออมทรัพย์ยอดเงินที่ฝากรวมกับสหกรณ์ใน
ท้องถิ่นเป็นรายได้ของกิจกรรมการออม นําไปจ่ายคืนแก่นักเรียนโดยกิจกรรมการออมต้อง
กําหนดอัตราดอกเบี้ยให้ตํากว่าสหกรณ์ในท้องถิ่นเพื่อเป็นรายได้(กําไร)ของกิจกรรมการออม
ของสหกรณ์นักเรียน เพื่อดําเนินงานได้ต่อไป
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4.2 กิจกรรมร้านค้าเชื่อมโยงกับสหกรณ์ในท้องถิ่น โดยมีลักษณะรูปแบบตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพที่ 3 แสดงการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมร้านค้าในสถานศึกษากับสหกรณ์ในท้องถิ่น
2.กิจกรรมร้านค้าฯได้รับเงินเฉลี่ยคืนการใช้บริการสหกรณ์
ผ่านครูที่เป็นตัวเชื่อมสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ในท้องถิ่น

2
ครูสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบสหกรณ์ในท้องถิ่น
เพื่อใช้บริการสหกรณ์ให้
กิจกรรมร้านค้าซื้อสินค้า
จากสหกรณ์

กิจกรรมร้านค้า
สหกรณ์นักเรียน

สหกรณ์ใน
ท้องถิ่น

1
1.กิจกรรมร้านค้าฯได้รบั สินค้าจากสหกรณ์ในท้องถิ่น
วิธีการ : กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียนใช้บริการซื้อสินค้าเป็นเงินสดหรือซื้อ
เชื่อสินค้าสหกรณ์ผ่านครูผู้ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ในท้องถิ่น

จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับสหกรณ์ในท้องถิ่นโดยผ่านให้
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ได้สมัครเป็นสมาชิกสมทบเพื่อใช้บริการซื้อสินค้าสหกรณ์ในท้องถิ่นเพื่อนํามาให้
สหกรณ์มาดําเนินการในการให้บริการสมาชิกหรือให้บริการต่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในการใช้
กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงกิจกรรมทางธุรกิ จในโรงเรียน และเมื่อสิ้นปีทางบัญ ชี
สหกรณ์ในท้องถิ่นกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์สามารถมีรายได้จากเงินเฉลี่ยคืนในการใช้บริการจากสหกรณ์ในท้องถิ่น
โดยผ่านครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียน

100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง
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4.3 กิจกรรมการผลิตเชื่อมโยงกับสหกรณ์ในท้องถิ่น โดยมีลักษณะรูปแบบตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพที่ 4 แสดงการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการผลิตในสถานศึกษากับสหกรณ์ในท้องถิ่น
กิจกรรมการผลิต
และแปรรูป

กิจกรรมร้านค้า
สหกรณ์นักเรียน

การนําสินค้าของ
กิจกรรมการผลิต
ขายผ่านกิจกรรม
ร้านค้า จําหน่าย
ณ ร้านค้า
สหกรณ์ใน
ท้องถิ่น

สหกรณ์ใน
ท้องถิ่น

กิจกรรมการผลิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในสถานศึกษาให้นักเรียนฝึกทักษะ
ในการทําการเกษตรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของสหกรณ์นักเรียน เมื่อมีผลผลิตสามารถนําผลผลิต
ให้ กิจ กรรมสหกรณ์ รั บซื้ อเพื่ อนํ าไปจํา หน่ า ยต่ อ ณ ร้ า นค้ าสหกรณ์ใ นท้ องถิ่ น เป็น การเชื่ อมโยงงานการผลิ ต
กับสหกรณ์ในท้องถิ่นได้อีกรูปแบบหนึ่ง
5. บทสรุปของความสําเร็จของการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับสหกรณ์ในท้องถิ่น
การพัฒนาการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับสหกรณ์ในท้องถิ่นมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ดังนี้
1. นโยบายและความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสหกรณ์ในท้องถิ่น บุคลากร
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ โดยเฉพาะผู้จัด การสหกรณ์ และสอดรับ กับความอุต สาหะของเจ้าหน้าที่ส่ง เสริมสหกรณ์
ประจําสํานักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด มองประเด็นเรื่องดังกล่าว
ภายใต้ แ นวทางการหาทางออกร่ ว มกั น ในการพั ฒ นากิ จ กรรมสหกรณ์ นั กเรี ย นภายใต้ ข้อจํ า กั ด ของระเบี ย บ
ที่สามารถให้ดําเนินการได้ของข้อกฎหมายสหกรณ์ของสังคมไทย
2. การดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และยกระดับการพัฒนาสร้างการ
มีส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ มชน โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้องเช่ น สหกรณ์ ใ นท้ องถิ่ น ต้ องถื อเป็ น ภาระหน้ า ที่ ใ นการให้ การ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสังคม ให้สอดรับกับหลักการสหกรณ์
ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อสังคม

-----------------------------------------------------------------100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง
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