สารจากประธานกรรมการประจาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รายงานประจาปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสถาบันฯในรอบปี
พ.ศ. 2560 ที่แสดงให้เห็นบริบทการดาเนินงานของสถาบันฯในฐานะหน่วยงานภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจ
ทั้งด้านการวิจัย บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาองค์กร ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมานั้น มีกิจกรรม
ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ นานาชาติ และประเทศเพื่อนบ้านดังปรากฏในเล่ม
ในฐานะประธานกรรมการประจาสถาบันใคร่ขอขอบคุณท่านกรรมการประจาสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ช่วยให้คาแนะนาและสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ ขอชื่นชมและให้กาลังใจผู้อานวยการและทีมงานทุกคนที่
ทุ่มเทในการทางาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังที่ปรากฏในเล่ม

(รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร)
รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

สารจากผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รายงานประจาปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปเรื่องราวสาคัญที่ชี้ให้เห็นผลการ
ดาเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯในรอบปี พ.ศ. 2560
สาระในเล่ม ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นผลงานของทีมงานและภาคีเครือข่ายของสถาบันฯ ที่มาร่วมมือ
กันสร้างสรรค์คุณค่าสหกรณ์ในการยกระดับการทางานของสหกรณ์ /องค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรอบปีที่
ผ่านมา รวมทั้งการได้มีโอกาสนาชุดความรู้และนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่เป็นผลงานวิจัยไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศใคร่ ข อขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ คณะกรรมการประจ าสถาบั น ฯ ที่ ป รึ ก ษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาคีนักวิจัย และทีมงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์จนการดาเนินงานของ
สถาบันฯสาเร็จสมความตั้งใจ

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท)
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
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ที่กอใหเกิด "ตัวแบบธุรกิจสหกรณและธุรกิจชุมชน"
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 การเผยแพรผลงานวิจัยของสถาบันฯผานกลไกศูนยเรียนรูชุมชน: Living Learning Center
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ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถูกกาหนดไว้เป็น ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ซึ่ง
ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ :คพช.และคณะรั ฐมนตรี คพช.ได้ ขอความร่ วมมื อมายั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดตั้งและดาเนินงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทาหน้าที่ ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการสหกรณ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2547
และเริ่มดาเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน 3 ประการ ได้แก่ 1. ดาเนินการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้มีองค์
ความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะเกื้ อ หนุ น การพั ฒ นา
ขบวนการสหกรณ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2. สนับสนุน
ส่งเสริมและดาเนินการด้า นการศึกษาและบริการ
วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ และแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียงแก่ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานรัฐและ
เอกชน ตลอดจนผู้สนใจ และ 3. ทาหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้ า นสหกรณ์ และแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาขบวนการ
สหกรณ์ ชุม ชน สังคม และประเทศชาติ มีการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการประจาสถาบัน 12
คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็น
ประธาน มี ค ณาจารย์ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
กรรมการ และผู้ อ านวยการเป็ น กรรมการและ
เลขานุการ หัว หน้ าหน่ วยงาน คือ ผู้ อานวยการ
สถาบั น ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การเพื่ อ การบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ภายใต้ระเบียบ
ว่าด้ว ยการบริ ห ารสถาบั น วิช าการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
1

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมร่วม
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แผนที่กลยุทธ์
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่
กาหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึ งได้มีการจั ดทาแผนที่กลยุทธ์ เพื่อให้ เห็ นความเชื่อมโยงของกระบวนการทางานที่
ชี้ให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
มุมมองด้านคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1

:

รูปที่ 1 แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
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การขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์จะเป็นไปด้วยกลไกของเสาหลักกลยุทธ์ 4 ประการ ดังนี้
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม
1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 เพื่อให้มีการวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
1.2 เพื่อเสาะหา สร้างและธารงรักษา นักวิจัยที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย
1.3 เพื่อให้ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรม
2) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนผลงานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
เครือข่าย ชุมชน ปีละ 2 เรื่อง
2.2 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศปีละ
1 เรื่อง
2.3 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่/
นวัตกรรม ปีละ 1 เรื่อง
3) แนวทางดาเนินงาน
3.1 การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กรอบคิด การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการและการเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นชุดความรู้หลักของสถาบัน
3.2 การวางระบบการวิจัยในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Inventing Research)
3.3 การขับเคลื่อนการวิจัย PAR ร่วมกับผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ชุมชน และ
หน่วยงานพันธมิตรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานเจ้าของทุน และการวิจัยที่ ใช้ระบบ Matching Fund ร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กรพันธมิตร
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 2: การสร้างกลไกเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่มี
จิตสานึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 เพื่อให้มีการสะสมความรู้ และการสร้างคลังความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่มีจิตสานึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
1.2 เพื่อให้มีกลไกการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตสานึกสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม
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2) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนเวทีเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปีละ 10 เวที
2.2 จานวนผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ อย่างน้อย ปีละ 300 คน
2.3 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นปีละ 30 คน และพัฒนาไปเป็น
เครือข่ายฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรู้ที่เห็นความสาคัญในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
2.4 มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้ในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพื่อการเผยแพร่เพิ่มขึ้น
ทุกปี ปีละ 10 รายการ
2.5 มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลไม่ต่ากว่าเดือนละ 300 ราย
2.6 มีสื่อ-สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเผยแพร่ในนามสถาบัน อย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง
3) แนวทางการดาเนินงาน
3.1 การขับเคลื่อนเวทีเรียนรู้ภายใต้เสาหลักการเรียนรู้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม: VN&F Platform
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเชื่อมั่น เพื่อสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ในทิศทางการ
พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
3.2 ใช้กลไกของศูนย์สารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th ในการสะสมความรู้และการ
เผยแพร่ความรู้
3.3 ใช้ฐานความรู้จากงานวิจัยและเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ สถาบัน เป็นแหล่งความรู้
3.4 การสนับสนุนทุนในการเขียนตารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้
3.5 การแสวงหาทุนจากแหล่งสนับสนุนเพื่อพัฒนา คลังข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ การเผยแพร่อย่าง
สม่าเสมอ
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 3: การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมั่นและศรัทธา ร่วมกันพัฒนาระบบธุรกิจที่มีคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ให้เป็นทางเลือกของประชาชน
1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 เพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และชุมชน
ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกแก่ประชาคม และชุมชน ในการดารงชีวิตที่ดี และได้รับ
ความเป็นธรรม
1.3 เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 จานวนผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ปีละ 300 คน
2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ของประชาคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
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2.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมอย่าง
น้อยปีละ 2 เรื่อง
2.4 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม อย่างน้อย 1 ฉบับ
3) แนวทางการดาเนินงาน
3.1 การขับเคลื่อนกระบวนงาน Farmer Shop, Farmer Market และ การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า
(Valued Brand Building) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเห็นความสาคัญ
3.2 การขับเคลื่อนการสร้างตัวแบบสหกรณ์/เครือข่าย/ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่าร่วมกับองค์กรที่ศรัทธาและ
เห็นความสาคัญ ในระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทีมงานที่มีความสามารถในการเป็นแกนนา
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม
1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 เพื่อให้สถาบัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกลไกการจัดการความรู้ จากบทเรียนที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
มาพัฒนาเป็นชุดความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะแกนนาการพัฒนา สู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
1.2 เพื่อสร้างทีมงานที่มีความสามารถในฐานะแกนนาในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
2) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 สถาบัน ได้รับการยอมรับในการเป็นแกนนาการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 องค์กร
2.2 มีทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกสู่สังคม อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
2.3 บุคลากรของสถาบันที่มีภารกิจเป็นพี่เลี้ยง Coaching แก่หน่วยงานพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร
2.4 บุคลากรสถาบันที่มีภารกิจเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร
3) แนวทางการดาเนินงาน
3.1 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ และเวทีถอดบทเรียน ทั้งจากประสบการณ์ที่สาเร็จและไม่สาเร็จ เพื่อตก
ผลึกความคิดในการพัฒนาเป็นชุดความรู้ใหม่
3.2 การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม และการสร้างประสบการณ์แก่บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
3.3 การมอบหมายภารกิจตามความสนใจและความถนัดแก่บุคลากร
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โครงสร้างการบริหารงานสถาบัน

/

-

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน

7

คณะกรรมการประจาสถาบัน

8

ที่ปรึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

9

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย

10

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน
บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันฯมีบุคลากรจานวน 6 คน เป็นทีมงานของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

นางสาวสายสุดา ศรี อุไร
รองผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

น.ส.พรติมา คงศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายพรพงษ์ แสงนาค
เจ้าหน้าที่วิจยั

นายศิวาวัสตร์ ผลสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

น.ส.ณิ ชาภัทร สุพคั พานิชย์กุล
นักวิจยั ประจาโครงการ

น.ส.ซัลวาณี สาเมาะ
นักวิจยั ประจาโครงการ

11

ที่ตั้งและสานักงาน
สานักงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตั้งอยู่ ห้อง 204, 205 และ 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร

ห้อง 204 (ห้องผู้อานวยการ)

ห้อง 205 (ห้องสานักงาน)

ห้อง 214 (ห้องศูนย์สารสนเทศ)
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ผลการดาเนินงานตามแผนงานประจาปีงบประมาณ 2560
ผลการดาเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปี งบประมาณ 2560 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามแผนงานการวิจัย
1.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2560 มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนจานวน
3 โครงการ และมีการดาเนินการเพิ่มจากแผนจานวน 1 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 2,214,033 บาท มี
นักวิจัยจานวน 32 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการ จานวน 5,715 คน
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินการวิจัยตามแผนงานประจาปี 2560
ลาดับที่

โครงการวิจัย

1

ชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 8
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับห่วงโซ่
คุณค่าสาหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลในประเทศไทย
โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
โครงการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเงินกูก้ องทุนเพื่อ
ผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
รวม

2
3
4

จ/น จ/นผู้เข้ามา ตามแผน นอกแผน งบประมาณ
นักวิจยั มีส่วนร่วม

10

5,575



927,083

11

75



353,700

8

45



483,250

3

20

32

5,715



450,000
2,214,033

1.2 ชุดความรู้และนวัตกรรมที่เป็นผลลัพธ์งานวิจัย
1) กรอบการยกระดับสมรรถนะให้มีทักษะการประกอบการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่รู้จักในชื่อ
“The Capacity Building Framework”
2) กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่มสาหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่รู้จักกันในนามของ The Value
Chain Development Framework
3) ตัวแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ที่มีการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม
4) ตัวแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ที่มีการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
1.3 ผลงานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ ที่สาคัญ
1) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, นาไปใช้เป็นกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ 20 ปี และ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสสท. 20 ปี และ 5 ปี (2560-2564)
2) คณะทางานขับ เคลื่ อนการปฏิรู ปเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า ในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจด้านการเกษตร, คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้ านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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(สปท.) นาเอาแนวคิดของ farmer shop ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วยร้าน
รอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: C3S) ที่จะผลักดันให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน (ผ่านที่ประชุม
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตรในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี , นาเอาแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้กิจกรรมการ
สร้างแรงจูงใจและเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน Farmer Shop by RMUTT ไปกาหนดเป็นนโยบายใน
การขยายผลการสร้ า งเครื อ ข่ า ยส าหรั บ ระบบส่ ง เสริ ม การจั ด การการเรี ย นรู้ แ นวใหม่ ใ นคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จากัด (ชสค.), นากรอบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นา
เครดิตยูเนียนและตัวแบบหลักสูตรจากการวิจัยไปกาหนดเป็นนโยบายของชสค.เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมผู้นาสหกรณ์
เครดิตยูเนียน
6) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
ภายใต้นโยบายและแผนงานของสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขยายผลการดาเนินการหลักสูตร Smart Officers และ
Smart Farmers
7) ICA-AP เชิญไปนาเสนอบทความเรื่อง “The New Challenges in The 2nd Century of Agricultural
Cooperatives Development in Thailand. ในที่ประชุม 11th ICA Asia Pacific Regional Research Conference on
Cooperatives and Sustainable Development. มีผู้เข้าร่วมจานวน 54 ราย จาก 12 ประเทศ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย
8) JA Zenchu และ IDACA เชิญให้นาเสนอบทความเรื่อง Formation of FVC and groups of small
scale farmers in Thailand. ในเวทีประชุม The Seminar on Marketing of Agricultural Products for Small Scale
Farmers in ASEAN. ให้กับผู้นาสหกรณ์ เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของกระทรวงเกษตรใน 10 ประเทศอาเซียน จานวน 70 คน
ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2560 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
9) Coop College of Malaysia เชิญให้นาเสนอบทความเรื่อง Community Development and Sustainability
Via Co-op Model. ในเวทีประชุม International Seminar 2016 “Cooperatives: Empowering Communities towards
Socio-Economic Sustainability”. ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
10) สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเป็นผู้เขียนในหนังสือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ โดยนาองค์
ความรู้จากงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเขียนกรณีศึกษาเรื่อง สหกรณ์สู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม
2. ผลการดาเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ (การสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อยกระดับ
การนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)
2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรอบปีงบประมาณ 2560 มีการดาเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการจานวน 10 โครงการ โดยเป็นไป
ตามแผนงาน 7 โครงการ นอกแผนงาน 3 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการประจาปี 2560
ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ “หลักสูตรการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชานาญการ รุ่นที่ 18” วันที่ 20-25 มี.ค. 60
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่
27 ก.ค.-22 ส.ค. 60

1
2

ตามแผน นอกแผน ผลการประเมิน




หมายเหตุ

ดี

ลงทะเบียนอบรม

ดีมาก

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ใช้ชุดความรู้
Capacity Building
Framework
สิ้นสุดโครงการ ปรับ
เป็นเผยแพร่ผ่าน
กลไก Application

3

วารสารฅนสหกรณ์ 2 ฉบับ



ดีมาก

4

โครงการศูนย์สารสนเทศ
 เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th
 การให้คาปรึกษาแนะนา 63 คน
บู๊ทนิทรรศการข้าวคุณธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ: พระบิดาแห่งการวิจยั
และพัฒนาข้าวไทย” เมื่อ 20 เม.ย. 2560
บู๊ทนิทรรศการข้าวสัจธรรมและสามพรานโมเดลในงาน 25 ปี สกว. เมื่อ 25-26
ส.ค. 60
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอ
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานตัวแบบผลลัพธ์งานวิจัย เมื่อ 23 ก.พ. 60
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร



ดี

สว.สก.

ดี

สวพ.



ดี

สกว.



ดีมาก

มข.




ดี
ดีมาก

มก.

5
6
7
8
9
10

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 ศูนย์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ตัวแบบธุรกิจข้าว





สว.สก.-ชุมชน
สกว.เปิดโครงการ
กับผู้ว่าฯฉช.

3. ผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
3.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ 2560 เป็นไปตามแผนงาน
ทั้งสิ้น 11 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่าย
ผู้ตรวจสอบกิจการ เครือข่ายนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง เครือข่ายข้าวสัจ
ธรรม เครือข่ายชาวนามือ อาชีพ เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร เครือข่าย Smart Officers เครือข่าย Smart
Entrepreneurs และเพิ่มภาคีเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศ ประกอบด้วย ICA-AP (สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) IDACA (สถาบันเพื่อการพัฒนาความร่วมมือภาคเกษตรแห่งเอเชีย) JA Zenchu (ขบวนการสหกรณ์
การเกษตรประเทศญี่ปุ่น) Co-operative College of Malaysia (วิทยาลัยการสหกรณ์มาเลเซีย) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการดาเนินงานตามแผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายในรอบปีงบประมาณ 2560
ลาดับที่

1
2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายนักวิจัย
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามแผน นอกแผน จานวน (คน)




605
100
15

ลาดับที่

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตามแผน นอกแผน จานวน (คน)

465
938
54
50
300
50
75
72
19





เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ
เครือข่ายนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า



เครือข่ายนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง







เครือข่ายข้าวสัจธรรม
เครือข่ายชาวนามืออาชีพ
เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์เกษตร
เครือข่าย Smart Officers
เครือข่าย Smart Entrepreneurs
ภาคีเครือข่ายต่างประเทศ

40
8
2
10



ICA-AP





IDACA
JA Zenchu
Co-operative College of Malaysia

4. ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร
4.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร ในรอบปีงบประมาณ 2560 เป็นไปตามแผนงาน 5
กิจกรรม และที่ดาเนินงานนอกแผนงานจานวน 1 กิจกรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการดาเนินงานตามแผนงานพัฒนาองค์กรในรอบปีงบประมาณ 2560
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การเข้ารับการฝึกอบรมการคิดค่าภาระงานประกอบการพิจารณาผลงาน 2 คน
การเข้าร่วมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 5 คน
การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพกลุ่มเกษตรกรบ้าน
คลองใหญ่ จ.ชัยนาท
การศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรีย์ ณ ศูนย์ปฏิบตั ิการโครงการสร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ศึกษาดูงานและสัมมนางานวันสังคมสุขใจ
การนาเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
- นาเสนอบทความเรื่อง “The New Challenges in The 2nd Century of Agricultural
Cooperatives Development in Thailand. ในที่ประชุม 11th ICA Asia Pacific Regional
Research Conference on Cooperatives and Sustainable Development. มีผู้เข้าร่วม
จานวน 54 ราย จาก 12 ประเทศ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย
- JA Zenchu และ IDACA เชิญให้นาเสนอบทความเรื่อง Formation of FVC and groups of
small scale farmers in Thailand. ในเวทีประชุม The Seminar on Marketing of
Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN. ให้กับผู้นาสหกรณ์ เจ้าหน้าที่รัฐ
ระดับสูงของกระทรวงเกษตรใน 10 ประเทศอาเซียน จ านวน 70 คน ระหว่างวันที่ 23-28
เมษายน 2560 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- Coop College of Malaysia เชิญให้นาเสนอบทความเรื่อง Community Development and
Sustainability Via Co-op Model. ในเวทีป ระชุม International Seminar 2016
“Cooperatives: Empowering Communities towards Socio-Economic Sustainability”.
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ตามแผน นอกแผน งบประมาณ (บท)





140,440 บ.
7,600





5,949
96,979
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
 รายรับ
ในรอบปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 3,416,392 บาท แยกเป็นรายรับจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิ นสาหรับค่าจ้างบุคลากร จานวน 636,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 และรายรับจากงบประมาณเงิน
รายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สาหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จานวน 315,160 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 9 และรายรับจากโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม จานวน 2,464,752 บาท คิดเป็นร้อยละ 72 ดังรูปที่ 1

รายรับรวม 3,416,392 บาท
รูปที่ 3 รายรับปีงบประมาณ 2560
17

 รายจ่าย
ในรอบปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 3,416,392 บาท จาแนกตามหมวด
รายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จานวน 951,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ค่าพัฒนาวิชาการ จานวน 255,038 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 7 และงบดาเนินงานโครงการต่างๆ 2,209,714 คิดเป็นร้อยละ 65 ของค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ดังรูปที่ 2

รายจ่ายจาแนกตามหมวด

รายจ่ายรวม 3,416,392 บาท
รูปที่ 4 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560

18

รายงานฐานะการเงินประจาปีงบประมาณ 2560

19

ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31
กรกฎาคม 2560) โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินคุณภาพฯ ซึ่งสถาบันฯมีการดาเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จานวน 11 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 5 องค์ประกอบ

คะแนน
ประเมิน
ปี 2559
5.00
5.00
5.00
4.00
4.31
4.66

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
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แผนงานและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันจัดทาแผนงานประจาปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
และกาหนดกรอบการทางานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดสาหรับหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดแผนงาน
จาแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานสร้างเครือข่ายฯ และแผนงานพัฒนาองค์กร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,778,220 บาท จาแนกเป็นงบประมาณด้านการวิจัยและสร้างเครือข่าย รวม 5,766,220 บาท งบประมาณ
ตามแผนบริการวิชาการ จานวน 2,932,000 บาท งบประมาณตามแผนพัฒนาองค์กร จานวน 80,000 บาท ดังนี้
1. แผนงานวิจัย
1.1 โครงการวิจัย “พัฒนาธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน ปีที่ 1”
1.2 โครงการวิจัย “พัฒนาธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม
เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน ปีที่ 2”
1.2 โครงการ Research University Network

2. แผนงานบริการวิชาการ
2.1 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ
2.2 หลักสูตรอบรมร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.3 หลักสูตรอบรม Smart Farmers
2.4 เวทีเผยแพร่ความรู้สสู่ าธารณะ
2.5 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.6 การจัดทาเอกสารสือ่ สิ่งพิมพ์ และApplication

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา (ต.ค.60-ก.ย. 61)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายงานวิจัย/บทความ
เผยแพร่/ตัวแบบใหม่

รายงานวิจัย/บทความ
เผยแพร่/ตัวแบบใหม่

250 คน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
4 รายการ

3.1 Social network ผ่าน facebook ใน
www.cai.ku.ac.th
3.2 การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย

3.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนา
คลังความรู้
3.4 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต, CLP
3.5 การสร้างเครือข่ายผูท้ รงคุณวุฒิ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1,366,220

สกว.

2,000,000
5,766,220

มก.

งบประมาณ

แหล่งทุน

432,000
400,000
1,750,000
150,000
50,000
150,000
2,932,000
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

เก็บค่าลงทะเบียน
กสส.
มก.
สกว.
โครงการวิจัย
โครงการวิจัย

ระยะเวลา (ต.ค.60-ก.ย. 61)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
3. แผนงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนา
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม

แหล่งทุน

2,400,000

รายงานวิจัย
รวมงบประมาณ
จ/นครั้ง-จ/น
ผู้เข้าอบรม-จ/น
ผู้เข้ามามีส่วนร่วม
60 คน/รุ่น
50 คน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ระยะเวลา (ต.ค.60-ก.ย. 61)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวนสมาชิกลงทะเบียน
เครือข่าย 1,000 คน
จานวนนักวิจัย/องค์กร
ที่เข้ามามีส่วนร่วม
200 คน 30 องค์กร
จานวนคน/องค์กร
ที่เข้ามามีส่วนร่วม
500 คน 30 องค์กร
จานวนสมาชิก 300 คน/
คอลัมน์นิสต์ 10 คน

งบประมาณ
โครงการวิจัย

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 50 คน

งบประมาณ
โครงการวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ
โครงการวิจัย
งบประมาณ
โครงการวิจัย

สกว.

งบประมาณ
โครงการวิจัย
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4. แผนงานพัฒนาองค์กรสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
4.1 โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี
4.2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางแก่บุคลากร
4.3 โครงการนาเสนอตัวแบบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
4.4 โครงการพัฒนาทีม Coaching

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จ/นคนเข้าร่วม/จ/นเวที
สัมมนาที่เข้าร่วม/งบประมาณ

จ/นบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามแผน
จ/นบทความ
จ/นบุคลากรที่เข้าร่วม
จ/นคนเข้าร่วม/
จ/นเวทีเรียนรู้ที่เข้าร่วม/
งบประมาณ

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ระยะเวลา (ต.ค.60-ก.ย. 61)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณที่ตั้งไว้

แหล่งทุน

30,000

สว.สก.

20,000

สกว.

โครงการวิจัย

สกว.

30,000

สกว.

80,000
8,778,220
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ผลงานเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทั้งในรูปแบบงานวิจัยและนวัตกรรมได้ถูกนาไปเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาคีในการสนับสนุนในรอบปี 2560 มีผลงานเด่นดังนี้
การเผยแพร่ผลงานวิจัยถวายพระองค์ “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ร่ ว มกั น แถลงผลการวิ จั ย แนวทางขั บ เคลื่ อ น แนว
พระราชดาริเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อ
“ร่วมวิจัยถวายพระองค์ ” เพื่อสืบสานแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในการ
จัดการครัวเรือน ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ ณ สยามสมาคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ผลวิ จั ย เรื่ อ ง “จากสหกรณ์ สู่ ท ฤษฎี ใ หม่
ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา” ของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลให้เกิด “ต้นแบบธุรกิจและธุรกิจชุมชน” เช่น สามพรานโมเดล
ทีเ่ ป็นตัวอย่างที่ดีของรูปแบบธุรกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงภาคีและเครือข่ายทั้งใน ระดับต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ให้ความสาคัญ
กับแนวทางการค้าทีเ่ ป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และคิชฌกูฏโมเดล เป็นต้น
แบบของการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่า ที่สามารถ
สร้างพื้นที่เศรษฐกิจแนวใหม่ ใส่ใจการค้าที่เป็นธรรม เปิดให้เกษตรกรราย
ย่ อ ยเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม น าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งได้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม
ทั้งนี้ผลการศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้เสนอแนวทาง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปพัฒนา ขยายผล ตลอดจนสร้ างความ
เข้มแข็งให้กับคนในชุมชน ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาว
ไทยสืบไป
ข่าวทีเ่ กี่ยวข้อง

https://news.voicetv.co.th/business/532282.html
http://www.tnamcot.com/view/59e430bfe3f8e40ae18e4de4
https://www.thairath.co.th/content/1100377
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/299197
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_575052
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน”
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้อานวยการ (รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท) เผยแพร่ผลงานวิจัย “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่
ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ในรายการ Hardcore ข่าว ททบ.5 ออกอากาศเมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2560 เวลา 18.20 น.
ภายใต้โ จทย์วิจัย ทาอย่างไรจึ งจะทาให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นคนส่ว นใหญ่ของประเทศแก้ปัญหาความ
ยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เริ่มจากการเชื่อมโยงสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดและสหกรณ์ภาคประชาชน ทาให้พบว่า การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต้องเริ่มจากการทาให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน จึงได้กาหนดโจทย์วิจัยใหม่ที่จะยกระดับสหกรณ์ก้าว
สู่ทฤษฎีใหม่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย ได้แก่ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐใน
พื้นที่ ผู้น าสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ในขั้นแรก เริ่มจากวิเคราะห์ สถานการณ์ในพื้ นที่ก่อน โดยนาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณค่าสหกรณ์ เพื่อปลุกจิตสานึกให้ มีการพึ่งพาร่ว มมือกัน โดยเริ่มจากต้นจากตัว เองภายใต้ความร่ว มมือของ
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคี ลงไปช่วยให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ในขั้นที่สอง ทาหน้าที่เป็นโค้ชช่วยยกระดับ
การบริหารจัดการสหกรณ์ให้เข้มแข็งและเป็นธรรมาภิบาลให้กับผู้นาสหกรณ์
และฝ่ า ยจั ดการสหกรณ์ ซึ่ง มีก ระบวนการหลายขั้น ตอน อาทิ หลั ก สู ต ร
Smart Officers, การพัฒนาผู้นาเข้มแข็ง และสอนให้เกษตรกรวางแผน
ร่วมกัน การเจรจาต่อรอง เป็นการทางานแบบมี แบบแผน สอนให้เกษตรกร
รู้จักวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่การผลิตจนถึงตลาดเป้าหมาย และในขั้นตอนที่
สาม สอนให้มองเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ ต้องมีการเจรจากับผู้ส่งออก หรือการทา Contract farming เป็นต้น ดังตัว
แบบที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล และสามพรานโมเดล เป็นต้น
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวที “สานต่อ แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน”
ร่วมเสวนาในเวที “สานต่อ แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” เพื่อถวายความอาลัย น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และสานต่อภารกิจของสื่อสาธารณะในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และแรงบันดาลใจนาไปสู่การสานพลังของคนไทยกลุ่ม
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชน ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

25

บทความวิจัยได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ในหนังสือครบรอบ 85 ปี สานักนายกรัฐในตรี
เนื่องในโอกาสสานักนายกรัฐมนตรีครบรอบ 85 ปี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ “85
ปี สานักนายกรัฐมนตรี ” เพื่อเผยแพร่ โดยสานั กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้คัดเลือกบทความวิจัย “จาก
สหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา” ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ
สหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตร (JA Zenchu) สถาบันเพื่อการพัฒนาความร่วมมือภาคเกษตรแห่งเอเชีย
(The Institute for the Development of Agricultural
Cooperation in Asia: IDACA) และกระทรวงเกษตรป่าไม้
และประมง (MAFF) ได้มีหนังสือเชิญมายังสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง “Formation of FVC and groups of small
scale farmers in Thailand” และร่วม Shared vision ใน
เวทีสัมมนาเรื่อง “Marketing of Agricultural Products
for Small Farmers in ASEAN” ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการส่งเสริมศักยภาพของภาคการเกษตรในประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 23 - 28 เมษายน 2560 ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สาคัญคือ 1) เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและการพัฒนาสินค้า
เกษตร 2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ของคุณค่า
อาหารให้กับเกษตรกรรายย่อยจากผลการสัมมนาครั้งล่าสุด 3) เพื่อทา
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการตลาดและวิ ธี ก ารทางการตลาดใน
ประเทศญี่ปุ่นผ่านทางสหกรณ์การเกษตร จากมุมมองความต้องการของ
ผู้บริโภคและตัวอย่างของห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหารที่พัฒนาในอาเซียน
โดยบริ ษัท เอกชน และสหกรณ์ ผู้ บ ริ โ ภคของญี่ปุ่ น 4) ให้ การสนั บสนุนรัฐ บาลญี่ปุ่น ในการส่ งเสริมความร่ ว มมือจาก
บริษัทเอกชนญี่ปุ่นในประเทศสมาชิกอาเซียน และ 5) เพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณามาตรการการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
การตลาดสินค้าเกษตรและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหารในประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ไ ด้ น าเสนอ
ประสบการณ์จากงานวิจัยที่เป็นตัวแบบที่ประสบความสาเร็จ
เกี่ยวกับการพัฒ นาโซ่อุ ปทานทางด้ านการเกษตรของกลุ่ ม
เกษตรกรในประเทศไทยไปเผยแพร่และร่วม Shared vision
5 กรณี ได้แก่ คิชฌกูฏโมเดล สามพรานโมเดล โซ่อุปทานปลา
นิล Farmer Shop และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
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ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
การวิ จั ย ส าหรั บ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป
การเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ในที่นี้มีเจตนารมณ์สาคัญในการสังเคราะห์ชุด
ความรู้ ภ ายใต้ ชุ ด โครงการวิ จั ย ฯและสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มตาม Logical
Framework ของแผนการวิจัยให้ได้ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การปฏิรูป
การเกษตรที่สอดรับกับสภาวะการณ์ในบริบทโลกที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการยกระดับ
การพัฒนาประเทศในแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Value Based Economy)
ข้ อ เสนอส าหรั บ กรอบทิ ศ ทางเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การเกษตร
ภายใต้ ก ระบวนทั ศ น์ ใหม่ ในห้ ว งเวลา 1 ทศวรรษ (2559-2568) ประกอบด้ ว ย
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ แนวทางเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น 25 แนวทาง พร้อมทั้ง
แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรและได้นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ,สปช. (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ข้อเสนอกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ (ปี 2559-2568)
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กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ฯและรายละเอียดของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดให้มีการดาเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์:
1. การวิจัยและพัฒนา ประเด็นสาระการเรียนรู้สาหรับหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร-ผู้เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
3. การดาเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะผ่านภาคีเครือข่ายสถาบัน/องค์กรเพื่อการเข้าถึงและเพิ่มพูนสมรรถนะ
4. การดาเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2: วางกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบ มองความเป็นองค์รวม
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีนวัตกรรมสาหรับตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ ให้ลดช่องว่าง/ข้อจากัดของเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร และยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์:
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจการเกษตร
2. การจัดทา Feasibility Study สาหรับโครงการลงทุนและการจัดทาแผนธุรกิจระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
3. การจัดการความรู้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวแบบธุรกิจและสมัครใจเข้ามามี
ส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: วางกรอบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเกษตร
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดให้มีกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกต่อการปฏิรูปการเกษตร
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์:
1. วางกรอบการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลงที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเกษตร
2. วางกรอบการจัดตั้งและดาเนินงานกองทุนเพื่อการปฏิรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งสินเชื่อ
การเกษตรให้รองรับนโยบายตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร
3. วางกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการตัดสินใจด้านธุรกิจการเกษตรตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร
4. วางกรอบการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการเกษตร
5. วางกรอบการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต และการรับรองมาตรฐานการผลิต
6. วางกรอบการส่งเสริมระบบการจัดหาและจัดสรรปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการเกษตร ลดช่องว่าง
ข้อจากัด ในการเข้าถึงของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
7. วางกรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อกรอบการปฏิรูปการเกษตร
8. วางกรอบการประกันภัยพืชผลเกษตร
9. วางกรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเกษตร
10. วางกรอบการพัฒนาระบบชลประทาน-การจัดการน้าเพื่อการเกษตรตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร
11. วางกรอบแนวทางการจัดสวัสดิการแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
12. วางกรอบแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดตั้งสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SMEs ด้านอาหารที่สอดคล้อง
กับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: วางกรอบการบูรณาการภารกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเกษตรเพื่อลดช่องว่าง/
ข้อจากัดและเอื้อต่อการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
วัตถุประสงค์: เพื่อลดช่องว่างการทางานซ้าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการ
ส่งเสริมการเกษตรตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ โดยการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์:
1. ออกแบบระบบ/กลไกการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานรัฐที่พึงประสงค์ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่
2. ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และกรอบภารกิจใหม่ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร
3. ถ่ายโอนภารกิจให้สถาบันเกษตร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์
4. ปฏิรูปตัวชี้วัดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยราชการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร
5. ปฏิรูประบบงบประมาณของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร
6. จัดให้มีกลไก Steering Committee ในการทาหน้าที่บริหารนโยบายให้เกิดการบูรณาการการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน : Logical
Framework
วัตถุประสงค์: เพื่อกาหนดนโยบายและแผนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกของตัวแบบ
ธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ ภายใต้ระบบส่งเสริมสนับสนุนตามกรอบการปฏิรูปฯ
แนวทางเชิงกลยุทธ์:
1. ประกาศเป็นทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ (ปี พ.ศ. 2559-2568)
2. ใช้กลไก Steering Committee ในการติดตาม กากับ แนะนาการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การเกษตรแนวใหม่และให้ข้อมูลป้อนกลับรัฐบาล
3. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่จาแนกตามพืช/ปศุสัตว์ ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปฯ
4. การใช้กลไกสถาบัน หน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คาปรึกษาแนะนาการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรสู่
ความสาเร็จ
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ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง
กระบวนการจั ด ทาข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายและประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการสหกรณ์ในครั้งนี้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ดาเนินการโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มปัจจัยสภาพแวดล้อม (Key Trends) และการวิเคราะห์
ช่องว่าง (GAPs Analysis) ได้นามาซึ่งการกาหนดเป้าหมายเชิงนโยบายการพัฒนา
สหกรณ์และประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ
เป้าหมายเชิงนโยบาย (Goal) : จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของ
ระบบสหกรณ์เพื่อเป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับ การมี ส่ ว นร่วมของภาคีเพื่อการพัฒนาความ
เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์จะประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่สาคัญ 6 แนวทาง
ได้แก่ 1) ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีสหกรณ์เพื่อความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 2)
กาหนด Agenda และ Road Map และ Platform การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์
3) ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 4) นานวัตกรรม PPP มาใช้ในการบูรณาการการทางานร่วมกันเพื่อมุ่งเป้าไปที่สหกรณ์ในการนา
ประโยชน์สู่สมาชิก 5) สร้างกลไกในการยกระดับสมรรถนะสมาชิก ผู้นา ฝ่ายจัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6) พัฒนา
เครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ (Co-ops to Co-ops Business)
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับ มูล ค่าเพิ่มในผลิ ตภัณฑ์ส หกรณ์ โดยใช้กลไก Moving Up Value Chain
ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่สาคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) ยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ 2) กาหนด Agenda
และ Roadmap ส่งเสริมการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ (Global Value Chain:GVC) 3) พัฒนาและเผยแพร่
Platform การยกระดับกิจกรรมสหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทาน (Functional Upgrading) 4) พัฒนาและเผยแพร่ Platform การ
ยกระดับกระบวนการภายใต้โซ่อุปทาน (Process Upgrading) 5) พัฒนาและเผยแพร่ Platform การยกระดับผลิตภัณฑ์
(Product Upgrading) 6) จัดตั้งและดาเนินงานหน่วยส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ภายใต้กรอบการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพในระบบสหกรณ์
ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่สาคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงมีเสถียรภาพ 2)
สร้างความเข้าใจแก่คนในสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริบทของสหกรณ์ในด้านการเงิน 3) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
เสถียรภาพเพื่อประกันความมั่นคงในระบบสหกรณ์ภายใต้ การกากับดูแลของสมาชิก 4) สร้างกลไกการจัดการเรียนรู้ด้าน
ความรู้พื้นฐานการเงินที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกและ Stakeholder 5) ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน
ของประชาชนในการสร้างวินัยให้ความรู้พื้นฐานและการเข้าถึงบริการการเงินอย่างเป็นธรรม 6) จัดทา Agenda และ Road
Map การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ในแนวทางการพึ่งพาและร่วมมือกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การปฏิรูประบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้วย แนวทาง กลยุทธ์ที่สาคัญ
6 แนวทาง ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก 2) กาหนด Agenda และ Road Map การ
พัฒนาระบบสนับสนุนฯ 3) ปฏิรูประบบงบประมาณสาหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีเอกภาพและมี
กลไกติดตาม-ประเมินผล 4) ปฏิรูปกฎหมาย/ข้อบังคับและกลไกการกากับดูแล 5) พัฒนาระบบ ICT เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
ธุรกิจของระบบสหกรณ์ควบคู่กับการตรวจสอบ 6) สร้างกลไกการจัดการความรู้แก่เยาวชนและ Stakeholder ให้เข้าถึงและ
เข้าใจ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์อย่างเหมาะสม

รูปที่ 6 ข้อเสนอจากการวิจัย: กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” (CPD Executive Officers) ที่ดาเนินการในครั้ง
นี้ เป็นรุ่นที่สองภายใต้สัญญาจ้างดาเนินการเลขที่ 41/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น ส ห ก ร ณ์ ค ณ ะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์
ซึ่งได้ดาเนินการรวมทั้งสิ้น 27 วัน ระหว่าง
วันที่ 27 กรกฎาคม-22 สิ งหาคม 2560
ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น ข้ า ราชการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ตาแหน่งประเภทวิช าการ
ระดับชานาญการพิเศษ และประเภททั่วไป
ในระดับอาวุโส ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากคณะกรรมการโครงการฯ ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมจานวนทั้งสิ้น 50 คน
แนวทางการจั ดหลั กสู ตรเป็ นไปตามนโยบายของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ และแนวทางปรั ชญาหลั กสู ตร “มุ่ ง
ยกระดับสมรรถนะข้าราชการที่จะก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งบริหารระดับสูงให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่มีจริยธรรม มีกระบวนการ
คิด(Mind set) และมีความรู้ -ทักษะและมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติภารกิจในการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ได้มีประสิทธิผลเพื่อการสานต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” โดยการจัดหลักสูตร
ได้มุ่งเน้นให้ ผู้ เข้ารับการอบรมได้ใช้ประสบการณ์ใน
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละใช้ ก ระบวนการจั ด การ
ความรู้เพื่อบูรณาการกับชุดความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ และทิศทางการ
พัฒนาการสหกรณ์ในบริบทโลกใหม่ที่ใส่ใจการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการกาหนด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะครอบคลุม ทั้งการปรับทัศนคติ การปรับวิธีคิด และเพิ่มพูนความรู้ -ทักษะที่จะก่อให้เกิด
ความสามารถในการนาองค์กรและการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนาไปสู่การ
ยกระดับการส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสาระการเรียนรู้ทั้งสิ้น 29 รายวิชา
วิทยากรรวมทั้งสิ้น 34 คน ใช้เวลาฝึกอบรมรวม 162 ชั่วโมง และใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบการบรรยาย อภิปราย เวทีจัดการความรู้และสรุปบทเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และกิจกรรมเสริมทักษะคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 42.59, 25.93 และ 31.48 ของระยะเวลาฝึกอบรมตามลาดับ
33

ผลจากการจั ด อบรม สถาบั น ฯได้ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายในการยกระดับสมรรถนะนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง เพื่อให้มี
ความพร้อมในการสานต่อนโยบาย Thailand 4.0 และภารกิจกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์ ประกอบด้วย
1. การแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนแม่บทพัฒนาบุคลากร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้ห้วงเวลายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการก้าวสู่ตาแหน่งของบุคลากร
2. การแต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงโครงการหลักสูตรฝึกอบรม
นักการบริหารการสหกรณ์ระดับสูง สาหรับสาระการเรียนรู้ แนวทางการ
จัดหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการติดตามประเมินผลเพื่อให้ มี
ความสอดรับกับปั จจั ยสภาพแวดล้ อมเชิ งนโยบายและยุทธศาสตร์ และ
โอกาสท้าทายที่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องเผชิญ
3. การเปิดพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม แก่บุคลากรที่จะก้าวสู่ตาแหน่งนักบริหารฯ อาทิเช่น ใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม การจัดให้มีหน่วยนวัตกรรม สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการสร้างภาคีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4. การสร้างเวทีการจัดการความรู้และคลังความรู้ เพื่อการฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อการเพิ่มพูนทักษะ
แก่บุคลากร โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในสหกรณ์ ทั้งที่ประสบความสาเร็จ และล้มเหลว
5. การกาหนดนโยบายสาหรับการจัดโครงการหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูงให้ทัดเทียมกับหลักสูตร
ของกระทรวง เพื่อสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นแก่นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง
6. ควรจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ ทักษะด้าน
ประกอบการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมนาคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์
7. การส่งเสริมให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อ
การสะสมทุนความรู้ การถ่ายโอนความรู้ สู่การยกระดับสมรรถนะบุคลากรโดยชุดความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน : Living Learning Center
1) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร
เป็นตัวแบบความสาเร็จที่นาเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน
มาส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้/ทักษะในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม ในแนวทางการ
ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพการผลิต การสร้างแบรนด์ และการเชื่อมโยงภาคี
พันธมิตร เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการแก้ไข
ปัญหาราคาตกต่าจนเป็นผลสาเร็จ ปัจจุบันกลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถ
แก้ปัญหาเรื่องราคาผลผลิ ตได้อย่างเป็น รูปธรรม โดยยกระดับผลิ ตภัณฑ์
(Product upgrading) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process upgrading)
ด้วยการสร้างภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้เป้าหมายร่วม และการยกระดับไปสู่
กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Functional upgrading) ได้แก่ การสร้างแบรนด์
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จนทาให้กลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถจาหน่ายผลผลิต
ได้สูงถึงเกวียนละ 50,000 บาท มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ไปสู่การจัด
สวัสดิการและการสะสมทุนภายใต้กลไกกองบุญหนุนเกื้อ และการดาเนินงาน
ศูนย์วิจัยไทบ้านเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนับตั้งแต่ปี
2549 จนถึงปัจจุบัน รวม 11 ปี ที่แบรนด์ข้าวคุณธรรมยังคงอยู่คู่เกษตรกร มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
เฉลี่ยปีละ 981 ราย
2) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี
ผลงานวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาโซ่คุณค่าผลไม้คุณภาพที่รู้จักกันในนามคิชฌกูฎโมเดล ปัจจุบันเป็นตัว
แบบของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จากัด
จังหวัดจันทบุรี ที่มีแนวปฏิบัติในด้านของการพัฒนาสวนผลไม้คุณภาพผ่านกลไก
กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ การพัฒนาแผนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรที่มีการ
เชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตรในหลายช่องทางการตลาด เพื่อนาผลไม้จาหน่ายสู่
ตลาดเป้ า หมายทั้ ง ตลาดส่ ง ออก (ตลาดเจี ย งหนาน มณฑลกวางโจว)
ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์มาเก็ต เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ
ในห้วงเวลาตั้งแต่เริ่มวิจัยในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐและผู้นา
รัฐ บาล เกษตรกร ผู้ นาสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศไปเรียนรู้ในระบบธุรกิจ
“คิชฌกูฎ โมเดล” เฉลี่ ยปีละ 1,286 คน ล่าสุด ฯพณฯ นายกรัฐ มนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ไปเยี่ยมที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จากัด เมื่อ 7
มิถุนายน 2560
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3) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ จ.ชัยนาท
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรบ้าน
คลองใหญ่ อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จานวนประมาณ 130 ครัวเรือนที่
ประสบปั ญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่การปลูกพืช (พืช
หลักส่วนใหญ่ คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสมาชิกส่ว นใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเอง
การขาดแคลนน้าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้นทุนการผลิตสูง ขาด
แคลนเงิ น ลงทุ น ราคาผลผลิ ต ตกต่ า ฯลฯส่ ง ผลให้ เ กษตรกรมี ร ายจ่ า ย
มากกว่ารายได้ เกิดภาวะมีหนี้สิน ได้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและ
ร่วมหาทางออกของปัญหา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มรายได้ การลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต โดยยึ ด หลั ก การพึ่ ง พาตนเป็ น ส าคั ญ ซึ่ งได้ ตั วแบบจาก
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม และนามาปรับใช้กับอาชีพ
เกษตรกรรมของตนเอง ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 465 คน ที่เข้ามาเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพจากศูนย์เรียนรู้
4) ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กรุงเทพฯ
ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมการให้บริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านห้องสมุด ที่มีหนังสือให้บริการกว่า 2,000 เล่ม และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ที่มีคลังความรู้ให้สืบค้นกว่า 500
รายการ และการให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม การพัฒนาโซ่คุณค่า มีการเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณะผ่านโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) และเชลฟ์ Farmer Shop ณ สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูล เฉลี่ยเดือนละ 200 ราย
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5) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเผยแพร่ชุดความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ IFOAM การจัดการ
ธุรกิจภายใต้กลไกการบริหารจัดการโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจ
ธรรมอานาจเจริญ มีสมาชิกจานวน 320 คน ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยมีกลไกการบริหารจัดการความ
ร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ขององค์กร และชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นถึงวิธีคิด และวิธีการทางานร่วมกัน ในการ
จัดการทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงินที่มีอยู่อย่างมีเอกลักษณ์

6) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ จ.นครปฐม, ตลาดสุขใจสัญจร
เป็นตัวแบบของตลาดเกษตรกร (Famers’ Market) ที่นาโครงสร้างการบริหารจัดการบนหลักการสหกรณ์
ซึ่งเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดสุขใจ มีเกษตรกรเข้ามา เป็นผู้ค้า
(Traders) จานวน 50 ราย มีพันธมิตรธุรกิจผู้จาหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนและ
ต้นแบบสาหรับ Farmers’ Market ที่หน่วยงานรัฐและชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นาไปใช้เป็นต้นแบบการจัดตั้ง
ดาเนินงานในหลายพื้นที่
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กิจกรรมเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชานาญการ (เปาบุ้นจิ้น) รุ่นที่ 18”
หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชานาญการ เป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่
นาชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่ผ่านโครงการฝึกอบรม โดยนามายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการและ
จัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม ภายใต้คณะทางานหลักสูตร
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ตั ว แบบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ ส ามารถยกระดั บ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ นาการเปลี่ยนแปลงและมีความ
พร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ในทิศทางของการ
นาคุณค่าสู่สมาชิกและชุมชน และการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
สถาบันฯ ได้สร้างกลไกให้เกิดเป็นเครือข่ายผู้นา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ในอนาคตที่จะ
เป็นเสาหลักทางความคิดแก่สังคมต่อไป หลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อเพิ่ มพูน วิ สั ย ทัศน์ ความรู้
ทัก ษะ และประสบการณ์ ใ ห้ ผู้ ผ่ า นการอบรม สามารถปฏิบั ติ
ภารกิ จ การตรวจสอบกิ จ การสหกรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรม
ในการตรวจ สอบกิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบการเงิน การ
บัญชี การบริ หารจั ดการ และการจั ดทารายงานการตรวจสอบ
กิ จ การ การใช้ ก ระบวนการจั ด การความรู้ ( Knowledge
Management) เพื่อการถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นเวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภายใต้บ รรยากาศเป็น กันเอง อันจะทาให้
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ทั้งความรู้ และความสัมพันธ์อันดี ซึ่ง
จะนาไปสู่ความร่วมมือเป็นสังคมฐานความรู้ต่อไปในอนาคต
หลักสูตรอบรมการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ เป็นหลักสูตรที่มีการจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2550 จนถึงปัจจุบัน รวม 18 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจานวน 944 คน เกิดเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (เปาบุ้นจิ้น)
โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดอบรม 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจานวน 55 คน ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2560
ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
38

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) ดาเนินการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันหน่วยงานรัฐ ปีที่ 2 และโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ เวลา 07.30 - 14.00 น.
ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ในรอบปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 มีการจัดจาหน่ายทั้งหมด 20 ครั้ง
โดยที ม งานเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ไ ด้ น าผั ก อิ น ทรี ย์ ม าจ าหน่ า ยรวม
จานวน 47 ชนิด ได้แก่ กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักโขมแดง ผักโขม
เขียว ผักบุ้ง วอเตอร์เควทเขียว วอเตอร์เควทแดง ฮ่องเต้ ผักสลัด
เบบี้แครอท คะน้า บ็อกฉ่อย มะเขือม่วง มะเขือม่วงเล็ก กล้ว ย
เสาวรส ถั่ว ฝั กยาวม่ว ง ถั่ว พูม่วง ต้น อ่อนทานตะวัน หั ว ไชเท้า
พริ ก ขี้ ห นู เห็ ด สายบั ว จิ ง จู ฉ่ า ย มะละกอ แก่ น ตะวั น คะน้ า
เห็ดหอม คะน้าเม็กซิโก โปยเล้ง เมล่อน ผักหวาน มะนาว ไข่ไก่
ดอกแค มะเขือยาว มะเขือเปาะ เห็ดนางฟ้า พริกหยวก กุยช่าย
ชะอม ตะไคร้ ผั ก กาดหอม คึ่ น ช่ า ย แตงกวา ผั กชี บวบ และ
น้าเต้า
โครงการ CSA ครั้งที่ 31-50 มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 150 ราย มีผู้ขาย 1 ราย และมีผู้ตอบประเมินแบบสอบถาม
เฉลี่ ย ทั้ ง หมด 8 ราย ผลการประเมิ น ในภาพรวมเฉลี่ ย มี ค วาม
คิดเห็นในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 4.20 ความคิดเห็นในด้านการ
ให้บริการของกลุ่ม เกษตรกรผู้ข ายสินค้ า ,ความสด-สะอาด,ความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัย,ความเหมาะสมด้านราคา, ความเหมาะสม
ด้านสถานที่, ความเหมาะสมในเวลาที่จัดจาหน่าย,บรรจุภัณฑ์และ
ความหลากหลายเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 4.14, 4.01,
3.84, 4.05, 4.00, 3.91, 3.97 และ 4.15 ตามล าดั บ มี ย อด
จาหน่ายผักอินทรีย์ รวมจานวน 100,685 บาท จากกราฟ พบว่า
ยอดขายผักอินทรีย์ครั้งที่ 35-45 ยอดขายลดลงไม่ใช่เป็นเพราะ
ยอดซื้อจากลูกค้าลดลง แต่เป็นเพราะปริมาณผลผลิตผักอินทรีย์
ออกมาในช่ว งนี้ มีป ริ มาณน้ อย จึงส่งผลให้ย อดขายในช่วงเวลา
ดังกล่าวลดลง
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การด าเนิ น โครงการที่ ผ่ า นมา ท าให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิ ต ของตนเองและ
เครือข่าย และการที่เกษตรกรเกษตรกรได้มาพบเจอกับ
ผู้บริโภคโดยตรงทาให้เกษตรกร รับรู้ข้อมูลความต้องการ
ของผู้บริโภค สามารถวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่ผู้บริโภคต้องการ และยัง
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการฝึกให้ เกษตรกรสามารถเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถวางแผนการผลิต วางแผนการขนส่ง
การตั้งราคา การจัดเก็บ การจัดวางสินค้า และเกษตรกรได้มี
พัฒนาการในการปรับปรุงรูปแบบการออกบู๊ทขายสินค้าเพื่อ
เ พิ่ ม ค ว า ม จู ง ใ จ แ ล ะ
ความเชื่อมั่นกับลูกค้า เช่น โปสเตอร์โครงการ ป้ายราคาขายของผักแต่ละชนิดและเการจัดวางสินค้าให้ดูน่าสนใจมากขึ้น
ลูกค้าทั่วไปได้ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลของโครงการฯ และได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้ขายเมื่อทราบว่า
เป็นผักอินทรีย์ ก็ทาให้ลูกค้าสนใจและซื้อสินค้ากลับไป ผู้บริโภคในโครงการไม่ได้มีเพียงแต่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนเท่านั้น
แต่ยังมีผู้ที่เป็นวัยทางาน รวมทั้งนิสิตก็ให้ความสนใจ ทาให้ เห็นว่ากระแสการรักษ์สุขภาพ ไม่ใช่เพียงแต่วัยกลางคนเท่านั้น มี
หลายคนหลายวัยและไม่ได้มีเพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ให้ความสนใจ มีผู้บริโภคที่เป็นผู้ชายไม่น้อยที่เป็นลูกค้าประจาของ
โครงการฯ
ยอดขายข้าวและผักอินทรีย์ ปี 2560
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร
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เผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”
สถาบัน วิช าการด้านสหกรณ์นาผลงานวิจัย “สามพราน
โมเดล” และ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ ”ร่วม
นาเสนอในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) โดยการจั ด งานในครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อโชว์ศักยภาพงานวิจัยที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันหรือต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่า มีคุณค่า และราคาไม่สูง ที่ผ่านมา สกว.ได้สร้างคน
คือ นักวิจัยมาแล้วหกหมื่นกว่าคนจากงานวิจัย กว่า สองหมื่นโครงการและ
การสร้างความรู้จากงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่ง
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ในงานครบรอบ 25 ปีสกว.ครั้งนี้ จึงเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม
2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน
“สามพรานโมเดล” กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานหรือที่รู้จักกันในนามของ “สามพรานโมเดล” เป็น
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่มาจากการริเริ่มของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และภาคี ในปี 2551 ในสภาวการณ์ที่คนในชุมชน
อาเภอสามพรานต้องเผชิญหน้ากับปัญหามลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาด้วยการใช้
กลไกและกระบวนการวิจัยในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม
นาคุ ณค่า ของการพึ่ง พาและร่ว มมือกั น โดยมีทีม วิจั ย
ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เป็นที่ปรึกษา
“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ” ปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดกลุ่มเกษตรกรที่ดาเนินวิถีชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทาการเกษตรอินทรีย์แบบ
พึ่งพาตนเองและพึ่งพากันในกลุ่ม ประสบปัญหาเรื่อง
ราคาผลผลิตตาต่า ขาดอานาจต่อรอง ไม่มีแหล่งรับซื้อ
ข้าวอิน ทรี ย์ เป็น การเฉพาะ จึ งริ เริ่ มหาทางออกจาก
ปัญหาโดยจัดตั้ง “กลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ” โดย
นาแบบอย่างการพัฒนามากจาก “กลุ่มข้าวคุณธรรม”
จ.ยโสธร
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คลังความรู้/ สื่อเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เจตนารมณ์ของการจัดทาและเผยแพร่/คลังความรู้ของสถาบันฯเป็นไปเพื่อนาชุดความรู้และนวัตกรรมจากการ
วิจัยมาจัดทาในรูปของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจัดทาในหลายรูปแบบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงและสาธารณชน ได้เข้าถึงเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

วารสารฅนสหกรณ์ในรูปแบบของ E-magazine
วารสารฅนสหกรณ์ภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาสหกรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการสหกรณ์เพื่อเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิด
สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นาสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาบนวิถีแห่งการพึ่งพาและร่วมมือกันก่อเกิดเป็นสังคมแห่งปัญญาเพื่อ
นาไปสู่ การพัฒ นาสหกรณ์ ไทย โดยรวบรวมเอาบทความจากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
นักวิชาการ ข้อสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของนักวิจัย ผลลัพธ์งานวิจัย และข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่ผู้นาสหกรณ์
และผู้ ที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องเรี ยนรู้ ไปสู่ การพัฒนาให้ เท่าทันต่อภาวะการณ์
ปัจจุบัน จาแนกเป็น 6 คอลัมน์ที่น่าสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมอง
จากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหว
ใน แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ มีการจัดพิมพ์ เผยแพร่รวม 34
ฉบับ มีบทความนาเสนอทั้งสิ้น 419 บทความ จาแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่
คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจาก
คนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจาก
งานวิ จั ย ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ
ใ น ร อ บ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
2560 วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่
จานวน 2 ฉบับ และได้มีการปรับเปลี่ยน
การเผยแพร่ ว ารสารฅนสหกรณ์ ใน
รู ปแบบของ E-magazine เพื่ อการ
เผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ในรอบปี พ.ศ. 2560 สถาบันฯได้เผยแพร่คู่มือการเรียนรู้ Pocket Book และวีดีทัศน์ที่น่าสนใจจานวน 14
รายการ ดังนี้

1. สหกรณ์....สู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม
สหกรณ์...สู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม เป็นการสังเคราะห์ผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่ เป็นธรรม ของหนังสือการบริหารจัดการ
งานวิ จั ย ฉบั บ ที่ 2 ที่ จั ดพิ มพ์ โ ดยส านั กงานกองทุ นสนั บสนุ น การวิ จั ย ที่ ได้ น าเสนอ
ผลงานวิจัยที่มีหลายรูปแบบ อาทิ กรอบการสร้างสมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณค่า
(Capacity Building Framework) กรอบการพัฒนาโซ่ คุณค่า (Value chain
Development Framework) แบรนด์เชิงคุณค่าที่เป็นผลงานสร้างสรรค์จากการวิจัย เช่น
ข้าวคุณธรรม ข้าวเกิดบุญ ผลไม้คุณภาพคิชฌกูฏ ตลาดสุขใจ นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเชิง
คุณ ค่ า ที่ เ กิด การเชื่ อ มโยงโซ่ คุ ณ ค่ า เพื่ อ การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ ก ลไก
สหกรณ์/กลุ่ม ตลอดจนข้อค้นพบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ และข้อเสนอแนวนโยบาย
และสาธารณะที่น่าสนใจ

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์: การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
สาหรับ ข้อเสนอเชิ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์การปฏิรูป การเกษตร
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ในที่นี้มีเจตนารมณ์สาคัญในการสังเคราะห์ชุดความรู้ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยฯและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตาม Logical Framework ของแผนการ
วิ จั ย ให้ ไ ด้ ซึ่ ง ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การเกษตรที่ ส อดรั บ กั บ
สภาวะการณ์ในบริบทโลกที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการยกระดับการพัฒนาประเทศในแนวทางของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Value Based Economy) ซึ่งได้เสนอกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการเกษตร ภายใต้ กระบวนทั ศน์ ใหม่ ในห้วงเวลา 1 ทศวรรษ (2559-2568)
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ แนวทางเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น 25 แนวทาง
พร้ อ มทั้ ง แผนการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การเกษตรและได้ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ,สปช.
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3. ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์: การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง
ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การสหกรณ์ สู่ ศ ตวรรษที่ ส อง
ประกอบด้ว ยเป้าหมายเชิงนโยบายการพั ฒ นาสหกรณ์ จะเป็นการยกระดั บขี ด
ความสามารถของระบบสหกรณ์เพื่อเป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้า สร้างความ
เป็นธรรมในสังคม และประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1:
ยกระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ พื่ อ การพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง เป็น ปึ ก แผ่ น ของ
สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์สหกรณ์ โดยใช้กลไก
Moving Up Value Chain ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่
เอื้อต่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพในระบบสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ปฏิรูประบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก

4. ขบวนการสหกรณ์
หนังสือ “ขบวนการสหกรณ์ ” มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึงกรอบคิด กรอบ
แนวทางการดาเนินงานของสหกรณ์ การเชื่อมโยงความร่วมมือกันเป็นขบวนการสหกรณ์ภายใต้
เครือข่ายของสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ บริบทของสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์
ประเภทต่างๆ ในฐานะที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตามปรัชญาแนวคิด
และหลักการสหกรณ์ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงกรณีศึกษาสาหรับสหกรณ์ที่น่าสนใจในประเทศต่าง
ๆ ได้แก่ สหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิต ตลอดจนนโยบายรัฐที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์

5. คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ใช้ชุดความรู้ “การพัฒนาโซ่คุณค่า
ผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่ได้นาไปทดลองใช้ในการส่งเสริมแก่กลุ่มเป้าหมายการวิจัยภายใต้ชุด
โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ได้ผลลัพธ์เป็นระบบธุรกิจ
ทางเลือกสาหรับเกษตรกรรายย่อยที่ใช้กลไกสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ในการสร้างระบบธุรกิจ
ร่วมกับภาคีพันธมิตร เพื่อลดข้อจากัดและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิต เข้าถึงตลาด
ตลอดจนการสร้างอานาจการต่อรอง โดยมีสาระสาคัญชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการดาเนินการที่
สาคัญ 9 ขั้น ตอนซึ่ ง จะน าไปสู่ การเชื่ อมโยงธุ รกิจร่ว มกับ ภาคีพั น ธมิ ต ร มี การวางกรอบธุรกิจ สู่
เป้ า หมายร่ ว ม มี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การภายใต้ แ ผนธุ ร กิ จ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งให้ความสาคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (สากล)
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6. คู่มือ “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2
คู่มือสาหรับนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง (CPD Executive officers) ฉบับนี้ จัดทา
ขึ้นภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้ความร่วมมือ
ในการอ านวยการหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมตามนโยบายของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ซึ่ ง มี
จุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะก้าวขึ้น
สู่ตาแหน่งบริหารระดับสูง เนื้อหาสาระของหลักสูตร เน้นไปที่การเสริมสร้างสมรรถนะ
ใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ วิธีคิดการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
การน าไปใช้ประโยชน์ในภารกิจการนาองค์กร สร้างสรรค์ระบบการทางาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนการยกระดับ
คุณค่า และมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

7. คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ
คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ” เป็นคู่มือที่
จัดทาขึ้นสาหรับผู้ต รวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพั ฒ นาความรู้ไปสู่การเป็นผู้ชานาญการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออทรัพย์ เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยชุดความรู้ทั้งด้านการพัฒนา
ความคิดเชิงบูรณาการ การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ที่จะได้รับจากวิทยากร ได้แก่ บริบท
การดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างคุณค่าแก่สมาชิกอย่างยั่งยืน บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ความรู้พื้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรู้ กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ เทคนิคการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบ
ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการความรู้ (KM) สาหรับผู้ตรวจสอบกิจการ

8. คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิลสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่ม
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง “การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิลสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่ม ” เพื่อ
การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่า ให้มีความรู้และ
ทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ การออกแบบระบบธุรกิจด้วยการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ ระหว่าง
ภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า เพื่อลดช่องว่าง (GAPs) และเปิดโอกาส (Opportunities) ในการ
เข้าถึงตลาดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยสาระการ
เรียนรู้ 5 หน่วยเรียน ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดและกรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ 2) การ
จัดการระบบการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 3) การวางแผนทางการเงิน
เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิลสู่มาตรฐานคุณภาพ 5) การจัดทาแผน
ธุรกิจสู่เป้าหมายความสาเร็จ
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9. การสร้างสรรค์นวัตกรรมนาคุณค่าสหกรณ์
Pocket book "การสร้างสรรค์นวัตกรรม: นาคุณค่าสหกรณ์" จัดทาขึ้นในวาระการเฉลิม
ฉลองครบร้อยปีการสหกรณ์ไทย โดยนาเอาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยได้ร่วมมือกันพัฒนาในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2550-2559) ที่ผ่านมา ตลอดจนชุด
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมานาเสนอ ซึ่ง
บทความต่าง ๆ ในเล่มสะท้อนให้เห็น วิธีคิด และวิธีการทางานของคนที่ตระหนักในคุณค่า
สหกรณ์ และนาเอาความรู้ที่เป็นสหวิทยาการมาใช้อย่างมีแบบแผนเพื่อการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ เพื่อสร้างทางเลือกแก่ประชาชนและการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพ

10. การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึงแนวคิด
พื้นฐานและวัตถุประสงค์ในการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจ ที่ชี้ให้เห็นหลักการ กระบวนการ และ
องค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทการดาเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ในฐานะการเป็น
องค์กรพึ่งพาและร่วมมือกันของประชาชน โดยนาเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่ชี้ให้เห็นข้อจากัดและ
โอกาสที่ท้าทายของธุรกิจสหกรณ์ตลอดจนกรอบคิดเชิงยุทธศาสตร์สาหรับการจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์ โดยได้นาเอาตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาสาหรับการจัดการโซ่อุปทาน
ในธุรกิจสหกรณ์ ที่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุน
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

11. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดทารายงานประกันคุณภาพในช่วงเวลาการดาเนินงานของ
สถาบันฯในรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) เพื่อสะท้อน
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานที่ได้มุ่งมั่นดาเนินงานในการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อ
การนาชุดความรู้จากการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสาหรับการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยที่จะนาองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การชี้นาสังคมและการพัฒนาประเทศ
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12. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม
รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ชุ ด โครงการ “การขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8” เป็นการรายงานการดาเนินการ
วิจัยที่ต่อยอดการวิจัยของชุดโครงการฯ ระยะที่ 7 มีการดาเนินการวิจัยใน 3 กลุ่ม
วิจัย ได้แก่ 1) กลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) กลุ่มวิจัยศึกษาการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์ 3) กลุ่มวิจัยเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ มีผลผลิตการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบและข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ที่
น่าสนใจ

13. วีดีทัศน์ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการ DC&F
เนื้ อ หาของวี ดี ทั ศ น์ เ ป็ น การน าเสนอให้ เ ห็ น การเชื่ อ มโยงของปั ญ หาและการ
แก้ปัญหาโดยการวิจัย โดยเริ่มจากปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่คนเราทุกคน
ต้องเผชิญในโลกแห่งความเป็นจริง และความจริงที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัย
ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

14. วีดีทัศน์โครงการอบรมหลักสูตร X-CPD รุ่นที่ 2
วีดีทัศน์นาเสนอกิจกรรมของโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การสหกรณ์รุ่ น ที่ 2 ประกอบด้ วย การบรรยายของวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ มี
ประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การ
นาเสนอโครงงาน และกิจกรรมสันทนาการของผู้อบรม
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คลังข้อมูลทางเว็บไซต์สถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th)
สถาบั น ฯจั ด ท าเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ เป็ น ช่ อ งทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงเครือข่าย การจัดทาพื้นที่การ
เรียนรู้ (CAI Learning Platform: CLP) เพื่อให้ภาคีเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการแบ่ ง ปั น ความรู้ ที่ มี ใ ห้ แ ก่ กั น เปรี ย บเสมื อ น
ห้องรับแขกสาหรับการพบปะพูดคุยกัน และทาหน้าที่เสมือน
เป็นห้องสมุดดิจิตอลให้ค้นคว้าดาวน์โหลด และเป็นที่เผยแพร่
ความรู้ นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย เช่น Inclusive Business
สหกรณ์ การพัฒ นาโซ่ คุณฯค่า และการค้าที่เป็นธรรม จัดทา
หน้าต่างความรู้ 8 บาน ในการรวมบทความและองค์ความรู้ที่
น่าสนใจ ได้แก่ วารสารฅนสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมนา
คุ ณ ค่ า สหกรณ์ การเงิ น การเรี ย นรู้ แ ละข้ อ มู ล ข่ า วสาร ข้ า ว
ชาวนาและเกษตรอิ น ทรี ย์ ธุ ร กิ จ ฐานสั ง คมและชุ ม ชน และ
เรื่องราวจากภาคีเ ครื อข่าย, คลั งความรู้ เกี่ย วกับผลงานวิจัย ,
บทความวิชาการ, E-Magazine, Facebook เครือข่ายนักวิจัย,
Facebook เครือข่ายผู้ตรวจสอบ, Facebook โครงการร้าน
Farmer Shop, Facebook วารสารฅนสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิต 6 ศูนย์เรียนรู้ ก่อเกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการ
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจมากขึ้น
ในส่วนของการเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์มีจานวน
เมนู ห ลั ก ทั้ ง หมด 25 เมนู และเมนู ย่ อ ย 66 เมนู มี จ านวน
บทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จานวน 379 บทความ รายงาน
วิจัยจานวน 99 เล่ม E-Magazine จานวน 34 เล่ม ชุดความรู้
นวั ต กรรม วี ดี ทั ศ น์ จ านวน 37 เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ 4
เครื อข่ าย ได้ แก่ เครื อ ข่า ยนั ก วิจั ย เครื อข่ ายผู้ ตรวจสอบ
โครงการร้าน Farmer Shop และวารสารฅนสหกรณ์ มีสมาชิก
เครือข่ายเฉลี่ยเครือข่ายละ จานวน 2,095 คน/ปี มีผู้เข้ามาใช้
บริการเฉลี่ย 33,567 คน/ปี
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สื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่น ๆ
ในรอบปี พ.ศ. 2560 สถาบันฯได้มีการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เป็นคลังความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงานวิจัย
หนังสื อ คู่มือ Pocketbook สื่ อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านรายการทีวี หนังสือพิมพ์ และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จานวน 248 รายการ ดังนี้
 e-Books
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e-Manuals
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e-Reports
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e-Magazines

52

53

54



วีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์และรายการชวนคิดชวนคุย
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การเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์

“
ศาสตร์พระราชา”รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน
www.komchadluek.net วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ชูผลวิจัย 3 มหาวิทยาลัยบันได 7 ขั้น ขับเคลื่อนแนวพระราชดาริ
www.thairath.co.th วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ผลงานวิจัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์”
www.khaosod.co.th วันที่ 17 ตุลาคม 2560

จุฬาฯ-มธ.-มก. เผยงานวิจัยเจาะลึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
ใหม่ชี้ คือรากฐานสู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืนwww.komkhao.com 16 ต.ค. 60

3 สถาบันฯย้า “แนวพระราชดาริเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
www.innnews.co.th วันที่ 16 ตุลาคม 2560

3 สถาบันฯย้า “แนวพระราชดาริเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
www.tnamcot.com วันที่ 16 ตุลาคม 2560
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นักบริหารการสหกรณ์...
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

นักบริหารการสหกรณ์...
www.cpd.go.th วันที่ 22 สิงหาคม 2560

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ 'สามพรานโมเดล'
www.thaihealth.or.th วันที่ 30 มิถุนายน 2560

มูลนิธิสังคมสุขใจจัดนิทรรศการ บิ๊กตู่ เยี่ยมชม สามพรานโมเดล
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สกว. ชู ‘สามพรานโมเดล’ เป็นงานวิจัยสืบสานพระราชปณิธาน ร.9
www.trf.or.th วันที่ 29 มิถุนายน 2560

ททท.ผนึกมูลนิธิสังคมสุขใจ-เครือข่าย จัดเที่ยวตามรอยพระบาท
www.matichon.co.th วันที่ 2 ธันวาคม 2559
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“

สหกรณ์และนวัตกรรม” ทางออกแก้ปญ
ั หาข้าวไทยอย่างยั่งยืน www.trf.or.th วันที่ 21 ธันวาคม 2559


เผยแพร่ผ่านรายการทีวี

เผยแพร่ผลงาน “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ ผลงานวิจยั ตามศาสตร์พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านรายการ Hardcore ข่าว ททบ.5
ออกอากาศในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 18.20 น.

“สานต่อ แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ 8 ตุลาคม 2560
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ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 ศูนย์เรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม

ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ

ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ศูนย์เรียนรูเ้ ครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ

59

ตารางกิจกรรม สถาบันในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดาเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 82 กิจกรรม ดัง
รายละเอียด
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

1

14 ตุลาคม
2559

การประชุมนาเสนอรายงานความก้าวหน้าและพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย

24

ณ ห้ อ ง 601 ชั้ น 6 อาคารวิ จั ย และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

18 ตุลาคม
2559

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

12

ณ ห้ อ ง 214 ชั้ น 2 อาคารวิ จั ย และ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

4 พฤศจิกายน
2559

เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์

106

ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส

4

8 พฤศจิกายน
2559

ประชุมหารือกรอบทิศทางการพัฒนา สปก.โมเดล

8

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

5

10-11
พฤศจิกายน.
2559

42

ณ กรุ งกั ว ล า ลั ม เ ป อร์ ป ร ะ เ ท ศ
มาเลเซีย

6

14-17
พฤศจิกายน
2559

54

ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

19

ห้องประชุม 105 อาคาร ท.100

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจาก
Cooperative College of Malaysia ให้เป็นวิทยากร
ในเวทีประชุมวิชาการ “Co-operative Empowering
communities towards Socio Sustainability”
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้รับเชิญจาก ICA Asia Pacific เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 12nd ICAและนาเสนอบทความวิจัย
เรื่อง “The New Challenges in the 2nd Century
of Agricultural Cooperative Development in
Thailand”

7

18 พฤศจิกายน
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน รส.กฟผ.
2559

8

22 พฤศจิกายน
สัมมนา “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์”
2559

ณ ห้องประชุมแจ่มจรัส สสท.

9

24 พฤศจิกายน สัมภาษณ์สื่อ TRUE 8: งานวิจัยการขับเคลื่อนการ
2559
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

ช่องทรู 8 โรงแรงเอเซีย

60

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

10

29 พฤศจิกายน ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคาร
2559
สหกรณ์ครั้งที่ 2/2559

52

ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

11

29 พฤศจิกายน
ประชุมคณะกรรมการ สอ. กฟผ.
2559

26

ห้องประชุม สอ.กฟผ

12

2 ธันวาคม
2559

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒสิ ถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

6

ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา

13

16 ธันวาคม
2559

เข้าร่วมงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 4

7

โรงแรมสวนสามพราน อ.สามพราน
จ.นครปฐม

14

21 ธันวาคม
2559

เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนา “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่าง
ยั่งยืน: สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก”(TRF Forum)

120

ห้องกรกมล โรงแรมเดอะสุโกศล

15

22 ธันวาคม
2559

ติดตามศูนย์เรียนรูม้ ีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ
(กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)

60

กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท

16

28 ธันวาคม
2559

ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

28

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์

17

20 กุมภาพันธ์
2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจการเกษตร

24

อาคารรัฐสภา 2

240

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม
กรุงเทพฯ

12

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7

ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

15

ณ ห้องประชุม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

18

22 กุมภาพันธ์
2560

19

23 กุมภาพันธ์
2560

20

24 กุมภาพันธ์
2560

21

3 มีนาคม
2560

เข้าร่วมการประชุม Partnership for Agricultural
and inclusive Growth in Thailand : Business
Consultation Meeting between Thai
Government and Grow Asia
นักศึกษานานาชาติ หลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบ
ผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด และร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้โครงการสารวจสถานการณ์กล้วยหอม
ทองปลอดสารพิษ
ได้รับเชิญจาก ICA-AP เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
Business Development Planning: The Value
Chain Development Approach ให้กับผู้นาสหกรณ์
ในภูมิภาคอาเซียน

61

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

22

10 มีนาคม
2560

ผู้อานวยการฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลคณะเศรษฐศาสตร์

19

ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์

23

14 มีนาคม
2560

ประชุมหารือหลักสูตรอบรมผู้บริหารสหกรณ์ระดับสูง
ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

5

ห้องประชุมสานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

24

20-25 มีนาคม
2560

โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ รุ่นที่ 18”

55

ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25

22 มีนาคม
2560

ผู้อานวยการฯเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อร่าง
แผนยุทธศาสตร์ สกว.

42

ห้อ งกมลทิ พย์ โรงแรมเดอะสุโ กศล
กรุงเทพฯ

26

22 มีนาคม
2560

ผู้อานวยการฯเข้าร่วม บรรยาย/อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์
สถานการณ์ สกต. ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี

42

โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

32

ห้องประชุม 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

เวทีนาเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ชุดโครงการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 8” และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
“การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าว
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน”
ประชุมทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน”

สถานที่

27

28 มีนาคม
2560

28

3 เมษายน
2560

29

4 เมษายน
2560

ผู้อานวยการร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง
ภาควิชาสหกรณ์กับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

4

30

10 เมษายน
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

31

19 เมษายน
2560

ผู้อานวยการฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลคณะเศรษฐศาสตร์

19

ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

32

19 เมษายน
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

ห้องประชุมภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

62

ลาดับ

33

34

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้อานวยการฯด้รับเชิญจาก The Institute for the
Development of Agricultural Cooperation in
Asia (IDACA) ร่วมกับ The Ministry of Agriculture,
24-28 เมษายน Forestry and Fisheries (MAFF) เป็นวิทยากรนาเสนอ
2560
เรื่อง“Formation of FVC and groups of small
scale farmers in Thailand” ในเวทีสัมมนา “ASEAN
FVC Seminar on Marketing of Agricultural
Products for Small Scale Farmers in ASEAN”
ผู้อานวยการฯ ได้รับเชิญจาก สปก. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
17 พฤษภาคม
เพื่อให้ข้อเสนอแนะกรอบแนวทางการพัฒนาเกษตรกร
2560
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฐานชุมชน

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

87

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

18

ห้องประชุมอาคาร KU HOME

35

24 พฤษภาคม
2560

ประชุมประเมินสถานการณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจ
ธรรมอานาจเจริญ

6

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

36

29 พฤษภาคม
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

5

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

37

1 มิถุนายน
2560

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหารือและวิเคราะห์สถานการณ์
สหกรณ์ไทย และแนวทางการแก้ปัญหา การดาเนินการ
โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่าแห่งปี

38

2 มิถุนายน
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

39

5 มิถุนายน
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

40

8 มิถุนายน
2560

ประชุมให้ความคิดเห็นเรื่อง “ธุรกิจฐานสังคม”

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

41

13 มิถุนายน
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

42

14 มิถุนายน
2560

ประชุมทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน”

5

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

63

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

43

16 มิถุนายน
2560

ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด

7

ห้องประชุมสกก.บ้านลาด จากัด

44

21 มิถุนายน
2560

40

ห้อง 5628 ชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

45

22 มิถุนายน
2560

22

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเอส เอ็ม
ทาวเวอร์ สกว.

46

22 มิถุนายน
2560

24

ห้องประชุม 5628 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

47

22 มิถุนายน
2560

ประชุมทีมวิจัยเพื่อวางกรอบการบริหารงานวิจัยและวาง
โครงสร้าง Inception report

3

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

48

23 มิถุนายน
2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะเศรษฐศาสตร์

14

ห้องประชุม 5628 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

49

26 มิถุนายน
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

50

27 มิถุนายน
2560

ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สอ.กฟผ.

24

ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3

51

28
มิถุนายน
2560

ประชุมหารือโครงการหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง รุ่นที่ 2”

7

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา

52

1-6 กรกฎาคม
2560

ศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศเยอรมนีและ
เนเธอร์แลนด์

32

ประเทศเยอรมนี
ประเทศเนเธอร์แลนด์

53

7 กรกฎาคม
2560

26

ชั้น 18 ตึก สกอ. ใหม่

54

12 กรกฎาคม
2560

12

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่ง
ทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ได้รับเชิญจากคณะเศรษฐศาสตร์ให้เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “สหกรณ์และการรวมกลุ่ม เพื่อการ
พัฒนาของชุมชนไทย”
ผู้อานวยการฯได้รับเชิญจากสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดหน่วยงานเนื่องในโอกาสนายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยีย่ มและดูงาน
หน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์

ประชุมโครงการจัดทาหนังสือบริหารการจัดการงานวิจัย
เพื่อสร้างผลลัพธ์ เล่มที่ 2 เพื่อออกแบบการทางาน
ร่วมกันพร้อมนาเสนอ outline ของกรณีศึกษา
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัด Focus group
โครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน”

สถานที่

64

วัน/เดือน/ปี

55

14 กรกฎาคม
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

56

20 กรกฎาคม
2560

ประชุมโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม :
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

48

ณ ห้องประชุมสกก.บ้านลาด จากัด
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

57

21 กรกฎาคม
2560

ประชุมเวที “การแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน:
สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก”

20

ณ ห้ องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยั ล
พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา

58

25 กรกฎาคม
2560

ประชุมทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน”

5

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

52

ณ สานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม.

52

ณ สานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม.

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

60

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จากัด
และศูนย์เรียนรู้มีชีวิตชาวสวนผลไม้
คุณภาพ จ.จันทบุรี

52

ณ สานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม.

19

ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม
ทาวเวอร์ สกว.

62

ณ สานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม.

54

ณ สานักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม.

59

60

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ลาดับ

27 กรกฎาคม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์
22 สิงหาคม
ระดับสูง รุน่ ที่ 2”
2560
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
5 สิงหาคม
เพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์ ในโครงการฝึกอบรม
2560
“นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

61

7 สิงหาคม
2560

62

8-10 สิงหาคม
2560

63

11 สิงหาคม
2560

64

18 สิงหาคม
2560

65

21 สิงหาคม
2560

66

22 สิงหาคม
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์
การศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีเพื่อยกระดับ
คุณค่าสหกรณ์ : กรณีศึกษาตัวแบบและแนวปฏิบตั ิที่ดีที่
ประสบความสาเร็จในสหกรณ์
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาโซ่คณ
ุ ค่าเพื่อ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มในธุรกิจสหกรณ์ ในโครงการ
ฝึกอบรม “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”
เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทาหนังสือ “บริหารจัดการ
งานวิจัย” ฉบับที่ 2
เวทีการนาเสนอ : โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการ
ส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบาย Thailand4.0 โครงการ
ฝึกอบรม “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”
ทดสอบความรู้ ประเมินผลปัจฉิมนิเทศ , พิธีแจก
ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรม “นักบริหารการ
สหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

สถานที่

65

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

67

23 สิงหาคม
2560

รายการ
เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทาหนังสือ “บริหารจัดการ
งานวิจัย” ฉบับที่ 2
ประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่
รัฐที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
สร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม :
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
นาเสนอผลลัพธ์จากงานวิจัย: สามพรานโมเดล และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ ในงาน
ครบรอบ 25 ปี สกว.
ประชุมทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน”

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

19

ห้องประชุม 1 ชั้น 15
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ สกว.

40

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท์ ุ่ง
ทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

12

รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 2
สยามพารากอน

5

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

68

24 สิงหาคม
2560

69

25 สิงหาคม
2560

70

28 สิงหาคม
2560

71

28 สิงหาคม
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

72

29 สิงหาคม
2560

ประชุมวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจภายใต้โครงการ
พัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม(IBM Inclusive
Business Model)

5

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

73

4 กันยายน
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

74

6 กันยายน
2560

ผู้บริหารส.ป.ก.ขอปรึกษาเรื่อง “ธุรกิจฐานสังคม”

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

75

7 กันยายน
2560

ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

18

ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

76

11 กันยายน
2560

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจาก
สถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้เขียนและเข้าร่วมประชุม
โครงการจัดทาหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัยฉบับที่ 2

24

ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M
โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

77

18 กันยายน
2560

ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ์

4

ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

78

19 กันยายน
2560

ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

42

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

66

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

79

21 กันยายน
2560

ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

28

วิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืน
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

80

26 กันยายน
2560

ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ครั้งที่ 1/2560

10

ณ ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา

81

26 กันยายน
2560

ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สอ.กฟผ.

18

ห้องประชุม สอ.กฟผ. ชั้น 3

82

27 กันยายน
2560

ร่วมงานเกษียณบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

84

ห้องประชุม 4205 คณะเศรษฐศาสตร์

สถานที่

67

68

69

