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“สรางความมั่นคงใหชีวิต   พัฒนาธุรกิจสหกรณใหกาวไกล” 

 

พันธกิจ 
  

 1. เสริมสรางความมั่นคงในกิจการสหกรณ 

 2. ยืนยง และยืนหยัดในอุดมการณสหกรณ 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักคุณธรรม 

 4. จัดหาสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว 

  

เปาประสงค 
  
 1. สมาชิกมีความเขาใจ  ศรัทธา และยึดมั่นตอหลักการสหกรณ 

 2. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีระบบบริหารจัดการท่ีดี         

     โปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

 3. สหกรณมีอัตราเจริญเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นตามความมั่นคงของ        

     สหกรณ 

 4. สหกรณมีการบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวไดอยาง     

            ทั่วถึงเปนธรรม 

 5. สหกรณมีเทคโนโลยี  ระบบเครือขายสารสนเทศที่ใชในการบริหาร  

     จัดการและพัฒนาในทุกดาน 

 
 

 



 

 

 

 

“...การอยูเปนสหกรณมีตัวอยางมาแลวในหลายประเทศและในประเทศก็มี  มีตัวอยางมาแลว

เหมือนกันวา  เริ่มตนดวยความลําบากยากเย็น  แตในที่สุดมีความร่ํารวย  มีเกียรติ  เปนคนที่คน

นับถือท่ัวประเทศวา ผูที่ทํากิจการสหกรณอยางดีก็เปนคนที่มีความนาชม คือ นานับถือ นายกยอง  

ฉะน้ันคนไหนมีอาชีพใดและตั้งตัวขึ้นมาไดดวยความซื่อสัตยสุจริต  และดวยความเฉลียวฉลาดเปน

คนที่นานับถือทั้งน้ัน  ยกยองได...” 

     พระบรมราโชวาท  พระราชทานแกหัวหนาสถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนคร  ณ  

ศูนยรวมนม  สถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนคร  วันที่  19  พฤษภาคม  2532 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1280&bih=581&tbm=isch&tbnid=w8OM8RRJbQw3dM:&imgrefurl=http://www.cultthai.coop/new/index.php/th/2013-05-29-04-28-49&docid=okZLUfhu0c_BtM&imgurl=http://www.cultthai.coop/new/images/pic_data/king9.png&w=300&h=200&ei=0ofkUtOmOYjmrAHVzYHoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=1547&page=2&start=10&ndsp=16&ved=0CH8QrQMwDg


 

 

 

 “สหกรณเปนวิธีจัดการรูปหนึ่ง  ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน  โดยความสมัครใจของ

ตนเอง  ในฐานที่เปนมนุษย  โดยมีสิทธิเสมอหนากันหมด  เพื่อบํารุงรักษาตัวเองใหเกิด

ความจําเริญในทางทรัพย” 

 

   พระราชดํารัส  พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 

พระบิดาแหงการสหกรณไทย 



 

สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จํากัด 
 

หลักสหกรณ  7  ประการ 

1.  การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ 

2.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

3.  การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ  โดยสมาชิก 

4.  การปกครองตนเอง  และความเปนอิสระ 

5.  การศึกษา  การฝกอบรม  และขาวสาร 

6.  การรวมมือระหวางสหกรณ 

7.  ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 



หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ 
 

1. หลักนติิธรรม  (The Rule of Law) 

หลักนิติธรรม  เปนการกลาวถึง  การที่สหกรณกําหนด  ขอบังคับ  ระเบียบของ

สหกรณเปนไปตามกฎหมายสหกรณ  โดยคํานึงถึงสิทธิ  เสรีภาพ  ความยุติธรรมของสมาชิก 

2. หลักคุณธรรม  (Morality) 

  หลักคุณธรรม  เปนการกลาวถึง  ในความถูกตองดีงาม  การสงเสริมใหสมาชิก

พัฒนาตนเองไปพรอมกัน  เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีความซื่อสัตย  จริงใจ  ขยัน  อดทน  และมี

ระเบียบวินัย 
 

3.  หลักความโปรงใส  (Transparency) 

  หลักความโปรงใส  เปนการกลาวถึง  สหกรณที่มีความโปรงใสในการดําเนินงาน  

สามารถตรวจสอบความถูกตองได  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา 
 

4.  หลักการมีสวนรวม  (Participation) 

  หลักการมีสวนรวม  เปนการกลาวถึง  การกระจายโอกาสใหสมาชิกสหกรณมีสวน

รวมทางการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ  รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของสหกรณ  

สงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของสมาชิก 
 

5.  หลักความรับผิดชอบ  (Responsibility) 

  หลักความรับผิดชอบ  เปนการกลาวถึง  การที่สหกรณตระหนักในสิทธิหนาที่ความ

สํานึกความรับผิดชอบตอสังคม  รับผิดชอบตอสมาชิก  การใสใจปญหาสาธารณะบานเมือง 
 

6.  หลักความคุมคา  (Cost – effectiveness or Economy) 

  หลักความคุมคา  เปนการกลาวถึง  สหกรณมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่

มีจํากัด  เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกสหกรณ 



ประวัติความเปนมาของสหกรณมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จํากัด 

  

        โรงเรียน “ฝกหัดครู”  สกลนครกอตั้งขึ้นในป  พ.ศ.  ๒๕๐๗  โดยเน่ืองจากอาคารและ

สิ่งกอสรางสําคัญยังไมเรียบรอย  นักศึกษาในปการศึกษาแรกของโรงเรียนจึง  ตองถูกฝากใหไป

เรียนที่อื่นไปพลางกอน   

 ในปตอมาคือ พ.ศ.  ๒๕๐๘  สามารถรับนักศึกษากลับเขามาเรียนได  และผูบริหาร

โรงเรียนในขณะนั้น  ไดดําหริใหสราง  “รานสหการ”  ขึ้นเพื่อเปนสถานที่จําหนายวัสดุ  อุปกรณ

การเรียน  และเครื่องแตงตัวของนักศึกษา  อาทิเชน  ดินสอ  สมุด  ปากกา  เข็มขัด  กระดุม   

เนคไท  เข็มตดิอก เปนตน โดยอาศัยหองเล็ก ๆ ดานลางภายในอาคาร  ๑  (อาคารทรงศาลากลาง

จังหวัดสมัยกอน)  เปนที่ทําการ  และโดยอาศัยอาจารยหญิง  ๒-๓  คน  รับมอบหมายและอาสา

มาดําเนินกิจการภายในรานทั้งหมดตั้งแตการ  เปด -  ปดราน  ซื้อของเขาราน  ยกของ  สงของ   

ขาย เก็บเงนิ                     

         ๒๘  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ ทางรานไดรับอนุญาตจดทะเบียนจากนายทะเบียน

สหกรณขึ้นเปนสหกรณโดยใชช่ือ“รานสหกรณวิทยาลัยครูสกลนคร จํากัด”  ตามสถานะของ

องคกรที่เปนวิทยาลัยครูในขณะน้ัน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงาน  และการ

บริหารใหมเพื่อสอดคลองกับภารกิจของสหกรณที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสหกรณ  โดยมี

อาจารยเดชศักดิ์  ญาณกาย  สกลนคร ผูสอนวิชาทางดานสหกรณโดยตรง  เปนผูมีบทบาทสําคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญนี ้และมีผูรวมกอตั้งสหกรณเปนคณาจารย  และนักการภารโรงรวมถึง

คนงาน  ในขณะนั้น  เชน  นายชารี  แสวงเจริญ(๑)  นายจินดา  จันทพรหม(๒)  นายนันท       

สมจิตต(๓)  นายวิรัช  บุษยกุล(๔)  นายสี  ธาตุระหัน(๕)  นายทองหลอ  กลางสวัสดิ์(๖)        

นายปรีดา   มงคล(๗)  นายสุนทร   ไชยชนะ(๑๑)  นายสอน   สิริสิงห(๑๓)  นางสาวอินแปลง      

สุขเกษม(๑๖)  เปนตน  (หมายเหตุ:  หมายเลขทายช่ือหมายถึงเลขสมาชิก)   

 



 

 ในปเดียวกันนี้เองคณะกรรมการสหกรณไดรวมกันเคลื่อนยายสถานที่ทําการมาที่อาคาร 

หลังอาคาร ๒  ซึ่งเดิมเปน โรงอาหารของอาคารศาลากลางจังหวัด  เปลี่ยนมาเปนอาคารเรียนวิชา

ในคหกรรมศาสตร  และถูกจับจองเปนอาคารอาคารรานคาสหกรณในที่สุด  (ปจจุบันเปนอาคาร

กิจกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร                       

 ปพ.ศ.  ๒๕๓๘  วิทยาลัยครูสกลนครถูกยกฐานะขึ้นเปน  “สถาบันราชภัฏสกลนคร” ตาม 

พ.ร.บ.  สถาบันราชภัฏ  “รานสหกรณวิทยาลัยครูสกลนคร  จํากัด” จึงเปลี่ยนชื่อเปน  “ราน

สหกรณสถาบันราชภัฏสกลนคร   จํากัด”   และเปลี่ยนเปน   “รานสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏ                                   

สกลนคร จํากัด”  ในปพ.ศ.  ๒๕๔๘  ตามสถานะใหมขององคกรจนถึงปจจุบัน                                                              

 ปพ.ศ.  ๒๕๕๖  ยายที่ทําการสหกรณจากอาคาร หลงัอาคาร ๒  มาใชหอประชุม ๒  เปน

ที่ทําการช่ัวคราว  
 

 ปพ.ศ.  ๒๕๕๗  ยายที่ทําการสหกรณมาอยูดานลางโรงอาหารใหม จนถึงปจจุบัน  เมื่อ

วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ สหกรณไดมีการเปลี่ยนแปลงใหญอีกครั้งโดยเปลี่ยนจาก 

“ประเภทรานคา”มาเปน “ประเภทบริการ”  จึงใชชื่อใหมวา  “สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  จํากัด”  ทั้งน้ีเพื่อขยายการใหบริการสมาชิกใหครอบคลุมยิ่งขึ้น แตตองอยูภายใต  

ระเบียบขอบังคับของสหกรณฯ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


