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ประวัติความเป็นมา 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถูกก าหนดไว้เป็น ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ:คพช.และคณะรัฐมนตรี คพช.ได้ขอความร่วมมือมายัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดตั้งและด าเนินงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะท าหน้าที่ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการสหกรณ์  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 
และเริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 3 ประการ ได้แก่ 1. ด าเนินการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์เพ่ือให้มีองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเกื้อหนุนการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2. สนับสนุน 
ส่งเสริมและด าเนินการด้านการศึกษาและบริการ
วิชาการด้านสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานรัฐและ
เอกชน ตลอดจนผู้สนใจ และ 3. ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการประจ าสถาบัน 12 
คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็น
ประธาน มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ และผู้อ านวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้าหน่วยงาน คือ ผู้อ านวยการ
สถาบัน ท าหน้าที่บริหารจัดการเพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ภายใต้ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมร่วม 

 

�                                             

             �               �   �   
                              
                     

       :

1.                                      �                      
                                       �

2.                                   �                            
                            

3.                      �      �                                   �
4.                                                              

                         �

           :

        :

1.         �       �     � /       �                      
                                                    
   �

2.                 �                           �               
                            �                                 
   �

3.                                        �                   
  �           �        �             �      

4.                                             �             � 
   ��              �   �          �    �  �                  
       (Coaching)                                     
                �

             :

      �   � :            �                                       �        �
 

 



 

 
3 

แผนที่กลยุทธ ์
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่

ก าหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการท างานที่

ชี้ให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน

มุมมองด้านคณุค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
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การขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์จะเป็นไปด้วยกลไกของเสาหลักกลยุทธ์ 4 ประการ ดังนี้  

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม 

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1  เพ่ือให้มีการวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

1.2  เพ่ือเสาะหา สร้างและธ ารงรักษา นักวิจัยที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 
1.3 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่

เป็นธรรม 
 

2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนผลงานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร 
เครือข่าย ชุมชน ปีละ 2 เรื่อง 
 2.2 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศปีละ 
1 เรื่อง 
 2.3 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่/
นวัตกรรม ปีละ 1 เรื่อง 

3) แนวทางด าเนินงาน 
3.1 การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กรอบคิด การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการและการเชื่อมโยง

เครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นชุดความรู้หลักของสถาบัน 
3.2 การวางระบบการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ เชิงประเด็น การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Inventing Research)  
3.3 การขับเคลื่อนการวิจัย PAR ร่วมกับผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ชุมชน และ

หน่วยงานพันธมิตรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานเจ้าของทุน และการวิจัยที่ ใช้ระบบ Matching Fund ร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กรพันธมิตร 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 2:  การสร้างกลไกเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่มี
จิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม  

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.1 เพ่ือให้มีการสะสมความรู้ และการสร้างคลังความรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงที่มีจิตส านึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
1.2 เพ่ือให้มีกลไกการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตส านึกสหกรณ์และการค้าท่ีเป็น

ธรรม 
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2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนเวทีเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปีละ 10 เวท ี
 2.2 จ านวนผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ อย่างน้อย ปีละ 300 คน 
 2.3 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้นปีละ 30 คน และพัฒนาไปเป็น
เครือข่ายฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรู้ที่เห็นความส าคัญในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 
 2.4 มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้ในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพ่ือการเผยแพร่เพ่ิมขึ้น
ทุกปี ปีละ 10 รายการ 
 2.5 มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลไม่ต่ ากว่าเดือนละ 300 ราย 
 2.6 มีสื่อ-สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรมเผยแพร่ในนามสถาบัน อย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 การขับเคลื่อนเวทีเรียนรู้ภายใต้เสาหลักการเรียนรู้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม: VN&F Platform 
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเชื่อมั่น เพ่ือสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ในทิศทางการ
พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 3.2 ใช้กลไกของศูนย์สารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th ในการสะสมความรู้และการ
เผยแพร่ความรู้ 
 3.3 ใช้ฐานความรู้จากงานวิจัยและเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ สถาบัน เป็นแหล่งความรู้ 
 3.4 การสนับสนุนทุนในการเขียนต ารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
 3.5 การแสวงหาทุนจากแหล่งสนับสนุนเพื่อพัฒนา คลังข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือการเผยแพร่อย่าง
สม่ าเสมอ 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 3: การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมั่นและศรัทธา ร่วมกันพัฒนาระบบธุรกิจที่มีคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ให้เป็นทางเลือกของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพ่ือยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และชุมชน 
ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.2 เพ่ือสนับสนุนการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกแก่ประชาคม และชุมชน ในการด ารงชีวิตที่ดี และได้รับ
ความเป็นธรรม 
 1.3 เพ่ือรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกัน เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 2.1 จ านวนผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ปีละ 300 คน  
 2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ของประชาคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

http://www.ku.ac.th/
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 2.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมอย่าง
น้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.4 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม อย่างน้อย 1 ฉบับ 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 การขับเคลื่อนกระบวนงาน Farmer Shop, Farmer Market และ การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า 
(Valued Brand Building) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเห็นความส าคัญ 
 3.2 การขับเคลื่อนการสร้างตัวแบบสหกรณ์/เครือข่าย/ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่าร่วมกับองค์กรที่ศรัทธาและ
เห็นความส าคัญ ในระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทีมงานที่มีความสามารถในการเป็นแกนน า
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพ่ือให้สถาบัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกลไกการจัดการความรู้ จากบทเรียนที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ
มาพัฒนาเป็นชุดความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะแกนน าการพัฒนา สู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 1.2 เพ่ือสร้างทีมงานที่มีความสามารถในฐานะแกนน าในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 

2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 2.1 สถาบัน ได้รับการยอมรับในการเป็นแกนน าการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 2 องค์กร 
 2.2 มีทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกสู่สังคม อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.3 บุคลากรของสถาบันที่มีภารกิจเป็นพ่ีเลี้ยง Coaching แก่หน่วยงานพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 2.4 บุคลากรสถาบันที่มีภารกิจเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ และเวทีถอดบทเรียน ทั้งจากประสบการณ์ที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เพ่ือตก
ผลึกความคิดในการพัฒนาเป็นชุดความรู้ใหม่ 
 3.2 การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม และการสร้างประสบการณ์แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 3.3 การมอบหมายภารกิจตามความสนใจและความถนัดแก่บุคลากร 
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โครงสร้างการบริหารงานสถาบัน 

 

 

 

                      

            

     
             /

          
       -     

               

               
 

 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน 
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คณะกรรมการประจ าสถาบัน 
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ที่ปรึกษา 

   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 
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ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน 

บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันฯมีบุคลากรจ านวน 6 คน เป็นทีมงานของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 

นางสาวสายสุดา ศรีอุไร 
รองผูอ้  านวยการสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 

น.ส.พรติมา คงศรี 
นกัวิชาการเงินและบญัชี 

นายพรพงษ ์ แสงนาค 
เจา้หนา้ท่ีวิจยั 

นายศิวาวสัตร์ ผลสมบูรณ์ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

น.ส.ณิชาภทัร สุพคัพานิชยก์ุล 
นกัวิจยัประจ าโครงการ 

น.ส.ซลัวาณี สาเมาะ 
นกัวิจยัประจ าโครงการ 
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ที่ตั้งและส านักงาน 

ส านักงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตั้งอยู่ ห้อง 204, 205 และ 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้อง 204 (ห้องผู้อ านวยการ) ห้อง 205 (ห้องส านักงาน) 

ห้อง 214 (ห้องศูนย์สารสนเทศ) 
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ผลการด าเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีงบประมาณ 2560 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   

1. ผลการด าเนินงานตามแผนงานการวิจัย 
1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2560 มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนจ านวน 

3   โครงการ และมีการด าเนินการเพ่ิมจากแผนจ านวน 1 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 2,214,033 บาท มี
นักวิจัยจ านวน 32 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการ จ านวน 5,715 คน  

 

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินการวิจัยตามแผนงานประจ าปี 2560 

ล าดับที ่ โครงการวิจัย จ/น 
นักวิจยั 

จ/นผู้เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

ตามแผน นอกแผน งบประมาณ 

1 ชุดโครงการวิจยัการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เปน็ธรรม 
ระยะที่ 8 

10 5,575   927,083 

2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับห่วงโซ่
คุณค่าส าหรับผลิตภณัฑ์ปลานิลในประเทศไทย 

11 75   353,700 

3 โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสรา้งสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน 

8 45 
 

  483,250 

4 โครงการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อ
ผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพยใ์นสถานประกอบกิจการและรัฐวสิาหกิจ 

3 
 

20 
 

  450,000 

รวม 32 5,715   2,214,033 
 

1.2 ชุดความรู้และนวัตกรรมที่เป็นผลลัพธ์งานวิจัย 
1) กรอบการยกระดับสมรรถนะให้มีทักษะการประกอบการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่รู้จักในชื่อ 

“The Capacity Building Framework” 
2) กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเพ่ิมส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่รู้จักกันในนามของ The Value 

Chain Development Framework 
3) ตัวแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ที่มีการพัฒนาโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับมูลค่าเพ่ิม 
4) ตัวแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ที่มีการพัฒนาโซ่คุณค่าเพ่ือการยกระดับมูลค่าเพ่ิม 
 

1.3 ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ ที่ส าคัญ 
1) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, น าไปใช้เป็นกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ 20 ปี และ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสสท. 20 ปี และ 5 ปี (2560-2564) 
2) คณะท างานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า ในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

เศรษฐกิจด้านการเกษตร, คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้ านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
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(สปท.) น าเอาแนวคิดของ 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 , น าเอาแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้กิจกรรมการ

สร้างแรงจูงใจและเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน Farmer Shop by RMUTT ไปก าหนดเป็นนโยบายใน
การขยายผลการสร้างเครือข่ายส าหรับระบบส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้แนวใหม่ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสค.), น ากรอบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้น า
เครดิตยูเนียนและตัวแบบหลักสูตรจากการวิจัยไปก าหนดเป็นนโยบายของชสค .เพ่ือใช้ในโครงการฝึกอบรมผู้น าสหกรณ์
เครดิตยูเนียน 

6) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
ภายใต้นโยบายและแผนงานของส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขยายผลการด าเนินการหลักสูตร Smart Officers และ 
Smart Farmers 

7) ICA-AP เชิญไปน าเสนอบทความเรื่อง “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. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 54 ราย จาก 12 ประเทศ เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 
2559 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

8) JA Zenchu และ IDACA เชิญให้น าเสนอบทความเรื่อง 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. ให้กับผู้น าสหกรณ์ เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของกระทรวงเกษตรใน 10 ประเทศอาเซียน จ านวน 70 คน 
ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2560 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

9) Coop College of Malaysia เชิญให้น าเสนอบทความเรื่อง 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 เชิญเป็นผู้เขียนในหนังสือบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือสร้างผลลัพธ์ โดยน าองค์
ความรู้จากงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเขียนกรณีศึกษาเรื่อง สหกรณ์สู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม  
 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ (การสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อยกระดับ
การน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 

2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรอบปีงบประมาณ 2560 มีการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการจ านวน 10 โครงการ โดยเป็นไป
ตามแผนงาน 7 โครงการ นอกแผนงาน 3 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการประจ าปี 2560 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผน นอกแผน ผลการประเมิน หมายเหต ุ

1 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ “หลักสูตรการตรวจสอบกจิการ
สหกรณ์ออมทรัพยอ์ย่างช านาญการ รุ่นที่ 18” วันที่ 20-25 มี.ค. 60 

  ด ี ลงทะเบียนอบรม 

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2 ระหวา่งวันที่ 
27 ก.ค.-22 ส.ค. 60 

  ดีมาก กรมส่งเสริมสหกรณ์
ใช้ชุดความรู้ 

Capacity Building 
Framework 

3 วารสารฅนสหกรณ์ 2 ฉบับ   ดีมาก สิ้นสุดโครงการ ปรับ
เป็นเผยแพร่ผ่าน

กลไก Application 

4 โครงการศูนย์สารสนเทศ 
 เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
 การให้ค าปรึกษาแนะน า 63 คน 

  ด ี สว.สก. 

5 บู๊ทนิทรรศการข้าวคุณธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เร่ือง “KU ตามรอยพอ่: พระบิดาแห่งการวิจยั 
และพัฒนาขา้วไทย” เมื่อ 20 เม.ย. 2560 

  ด ี สวพ. 

6 บู๊ทนิทรรศการข้าวสัจธรรมและสามพรานโมเดลในงาน 25 ปี สกว. เมื่อ 25-26 
ส.ค. 60 

  ด ี สกว. 

7 หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอ
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานตัวแบบผลลัพธง์านวิจัย เมื่อ 23 ก.พ. 60 

  ดีมาก มข. 

8 โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร   ด ี มก. 
9 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 ศูนย์   ดีมาก สว.สก.-ชุมชน 

10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ตัวแบบธุรกิจขา้ว    สกว.เปิดโครงการ 
กับผู้ว่าฯฉช. 

 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
3.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ 2560 เป็นไปตามแผนงาน

ทั้งสิ้น 11 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่าย
ผู้ตรวจสอบกิจการ เครือข่ายนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง เครือข่ายข้าวสัจ
ธรรม เครือข่ายชาวนามืออาชีพ เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร เครือข่าย Smart Officers เครือข่าย Smart 
Entrepreneurs และเพ่ิมภาคีเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศ ประกอบด้วย ICA-AP (สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) IDACA (สถาบันเพ่ือการพัฒนาความร่วมมือภาคเกษตรแห่งเอเชีย) JA Zenchu (ขบวนการสหกรณ์
การเกษตรประเทศญี่ปุ่น) Co-operative College of Malaysia (วิทยาลัยการสหกรณ์มาเลเซีย) ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายในรอบปีงบประมาณ 2560 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผน นอกแผน จ านวน (คน) 

1 เครือข่ายนักวจิัย   605 
2 เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ   100 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผน นอกแผน จ านวน (คน) 

3 เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์   465 
4 เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ   938 
5 เครือข่ายนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า   54 
6 เครือข่ายนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง   50 
7 เครือข่ายข้าวสัจธรรม   300 
8 เครือข่ายชาวนามืออาชีพ   50 
9 เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์เกษตร   75 
10 เครือข่าย Smart Officers   72 
11 เครือข่าย Smart Entrepreneurs   19 
12 ภาคีเครือข่ายต่างประเทศ    
  ICA-AP   40 
  IDACA   8 
  JA Zenchu   2 
  Co-operative College of Malaysia   10 

 

 4. ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร 
4.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร ในรอบปีงบประมาณ 2560 เป็นไปตามแผนงาน 5 

กิจกรรม และท่ีด าเนินงานนอกแผนงานจ านวน 1 กิจกรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาองค์กรในรอบปีงบประมาณ 2560 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผน นอกแผน งบประมาณ (บท)  
1 การเข้ารับการฝึกอบรมการคิดค่าภาระงานประกอบการพิจารณาผลงาน 2 คน   - 
2 การเข้าร่วมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 5 คน   140,440 บ. 
3 การศึกษาดูงานศูนยเ์รียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพกลุ่มเกษตรกรบา้น

คลองใหญ่ จ.ชัยนาท 
  7,600 

4 การศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรยี์ ณ ศูนย์ปฏิบตัิการโครงการสรา้งและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหมล่าดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

  - 

5 ศึกษาดูงานและสัมมนางานวันสังคมสุขใจ   5,949 
6 การน าเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 

- น าเสนอบทความเรื่อง “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
จ านวน 54 ราย จาก 12 ประเทศ เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

- JA Zenchu และ IDACA เชิญให้น าเสนอบทความเรื่อง 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. ให้กับผู้น าสหกรณ์ เจ้าหน้าที่รัฐ
ระดับสูงของกระทรวงเกษตรใน 10 ประเทศอาเซียน จ านวน 70 คน ระหว่างวันที่ 23-28 
เมษายน 2560 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

- Coop College of Malaysia เชิญให้น าเสนอบทความเรื่อง 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  

  96,979 
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งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2560 

 รายรับ 
 

ในรอบปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 3,416,392 บาท แยกเป็นรายรับจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าจ้างบุคลากร จ านวน 636,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 และรายรับจากงบประมาณเงิน
รายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ส าหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จ านวน 315,160 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 9 และรายรับจากโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม จ านวน 2,464,752 บาท คิดเป็นร้อยละ 72 ดังรูปที่ 1 
 

 
 
 

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

ในรอบปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 3,416,392 บาท จ าแนกตามหมวด
รายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จ านวน 951,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ค่าพัฒนาวิชาการ จ านวน 255,038 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 7 และงบด าเนินงานโครงการต่างๆ 2,209,714 คิดเป็นร้อยละ 65 ของค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังรูปที่ 2 
 

 รายจ่ายจ าแนกตามหมวด 
 
 

 
 

รายจ่ายรวม 3,416,392 บาท 
 

รูปที่ 4 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 
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รายงานฐานะการเงินประจ าปีงบประมาณ 2560 
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ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2559 
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 

กรกฎาคม 2560) โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินคุณภาพฯ ซึ่งสถาบันฯมีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑด์ีมาก  

 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ประเมิน 
ปี 2559 

ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.31 ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 5 องค์ประกอบ 4.66 ดีมาก 
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แผนงานและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สถาบันจัดท าแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

และก าหนดกรอบการท างานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดส าหรับหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดแผนงาน
จ าแนกตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานสร้างเครือข่ายฯ และแผนงานพัฒนาองค์กร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,778,220 บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณด้านการวิจัยและสร้างเครือข่าย รวม 5,766,220 บาท งบประมาณ
ตามแผนบริการวิชาการ จ านวน 2,932,000 บาท งบประมาณตามแผนพัฒนาองค์กร จ านวน 80,000 บาท ดังนี้ 

 

1. แผนงานวิจัย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.60-ก.ย. 61) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
แหล่งทุน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1 โครงการวจิัย “พัฒนาธุรกิจแบบมีสว่นร่วม
เพื่อสรา้งสมดุลทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม: กรณีศึกษาธรุกจิข้าวสหกรณ์และ
วิสาหกิจชมุชน ปีที่ 1” 

รายงานวิจัย/บทความ
เผยแพร่/ตวัแบบใหม ่

 1,366,220 สกว. 

1.2 โครงการวจิัย “พัฒนาธุรกิจแบบมีสว่นร่วม
เพื่อสรา้งสมดุลทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม: กรณีศึกษาธรุกจิข้าวสหกรณ์และ
วิสาหกิจชมุชน ปีที่ 2” 

รายงานวิจัย/บทความ
เผยแพร่/ตวัแบบใหม ่

 2,400,000  

1.2 โครงการ Research University Network รายงานวิจัย  2,000,000 มก. 
รวมงบประมาณ 5,766,220  

2. แผนงานบริการวิชาการ 
จ/นครั้ง-จ/น 

ผู้เข้าอบรม-จ/น 
ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 

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

2.1 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ 60 คน/รุ่น             432,000 เก็บค่าลงทะเบียน 
2.2 หลักสูตรอบรมร่วมกับกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 50 คน             400,000 กสส. 
2.3 หลักสูตรอบรม Smart Farmers  250 คน             1,750,000 มก. 
2.4 เวทเีผยแพร่ความรู้สูส่าธารณะ 1 ครั้ง             150,000 สกว. 
2.5 การจดันทิรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 ครั้ง             50,000 โครงการวจิัย 
2.6 การจดัท าเอกสารสือ่สิ่งพิมพ ์และApplication 4 รายการ             150,000 โครงการวจิัย 

รวมงบประมาณ 2,932,000  

3. แผนงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนา 
ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระยะเวลา (ต.ค.60-ก.ย. 61) งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
แหล่งทุน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

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

จ านวนสมาชกิลงทะเบียน
เครือข่าย 1,000 คน 

 

           งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

สกว. 

3.2 การสร้างเครือข่ายด้านการวจิัย จ านวนนกัวิจัย/องค์กร 
ที่เข้ามามีส่วนรว่ม  
200 คน 30 องค์กร 

            
งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

3.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพฒันา
คลังความรู ้

จ านวนคน/องคก์ร 
ที่เข้ามามีส่วนรว่ม  
500 คน 30 องค์กร 

 

           
งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

3.4 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต, CLP จ านวนสมาชกิ 300 คน/
คอลัมนน์ิสต์ 10 คน 

 

           งบประมาณ 
โครงการวิจัย 

3.5 การสร้างเครือข่ายผูท้รงคุณวุฒิ  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 50 คน 

 

           งบประมาณ 
โครงการวิจัย 
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4. แผนงานพัฒนาองค์กรสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา (ต.ค.60-ก.ย. 61) งบประมาณที่ตั้งไว้ แหล่งทุน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.1 โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี จ/นคนเข้าร่วม/จ/นเวที 
สัมมนาท่ีเข้าร่วม/งบประมาณ 

            
30,000 สว.สก. 

4.2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางแก่บุคลากร 

จ/นบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามแผน 

            
20,000 สกว. 

4.3 โครงการน าเสนอตัวแบบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน จ/นบทความ 
จ/นบุคลากรที่เข้าร่วม 

            
โครงการวจิัย สกว. 

4.4 โครงการพัฒนาทีม Coaching จ/นคนเข้าร่วม/ 
จ/นเวทีเรียนรู้ที่เข้าร่วม/

งบประมาณ 

            

30,000 สกว. 

รวมงบประมาณ 80,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,778,220  
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ผลงานเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทั้งในรูปแบบงานวิจัยและนวัตกรรมได้ถูกน าไปเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาคีในการสนับสนุนในรอบปี 2560 มีผลงานเด่นดังนี้ 

 

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยถวายพระองค์ “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา”  
 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ร่วมกันแถลงผลการวิจัยแนวทางขับเคลื่อน แนว
พระราชด าริเพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อ 
“ร่วมวิจัยถวายพระองค์” เพ่ือสืบสานแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการ
จัดการครัวเรือน ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ ณ สยามสมาคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560   

ผลวิ จั ย เ รื่ อ ง  “จากสหกรณ์  สู่ ทฤษฎี ให ม่
ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา” ของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลให้เกิด “ต้นแบบธุรกิจและธุรกิจชุมชน” เช่น สามพรานโมเดล 
ทีเ่ป็นตัวอย่างที่ดีของรูปแบบธุรกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงภาคีและเครือข่ายทั้งใน ระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้ความส าคัญ

กับแนวทางการค้าทีเ่ป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และคิชฌกูฏโมเดล เป็นต้น
แบบของการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ า ที่สามารถ
สร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจแนวใหม่ ใส่ใจการค้าที่เป็นธรรม เปิดให้เกษตรกรราย
ย่อยเข้ามามีส่วนร่วม น าไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

ทั้งนี้ผลการศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้เสนอแนวทาง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปพัฒนา ขยายผล ตลอดจนสร้างความ

เข้มแข็งให้กับคนในชุมชน ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาว
ไทยสืบไป  
 

ข่าวทีเ่กี่ยวข้อง  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 

 

https://www.thairath.co.th/content/1100377
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/299197
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม ่ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน”  
 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้อ านวยการ (รศ.จุฑาทิพย์ 
ภัทราวาท) เผยแพร่ผลงานวิจัย “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ 
ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ในรายการ Hardcore ข่าว ททบ.5 ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2560 เวลา 18.20 น.  

 
ภายใต้โจทย์วิจัยท าอย่างไรจึงจะท าให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแก้ปัญหาความ

ยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เริ่มจากการเชื่อมโยงสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดและสหกรณ์ภาคประชาชน ท าให้พบว่า การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต้องเริ่มจากการท าให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน จึงได้ก าหนดโจทย์วิจัยใหม่ที่จะยกระดับสหกรณ์ก้าว
สู่ทฤษฎีใหม่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย ได้แก่ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐใน
พ้ืนที่ ผู้น าสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ในขั้นแรก เริ่มจากวิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่ก่อน โดยน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณค่าสหกรณ์ เพ่ือปลุกจิตส านึกให้มีการพ่ึงพาร่วมมือกัน โดยเริ่มจากต้นจากตัวเองภายใต้ความร่วมมือของ

นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคี ลงไปช่วยให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ในขั้นที่สอง ท าหน้าที่เป็นโค้ชช่วยยกระดับ
การบริหารจัดการสหกรณ์ให้เข้มแข็งและเป็นธรรมาภิบาลให้กับผู้น าสหกรณ์ 
และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอน อาทิ หลักสูตร 
Smart Officers, การพัฒนาผู้น าเข้มแข็ง และสอนให้เกษตรกรวางแผน
ร่วมกัน การเจรจาต่อรอง เป็นการท างานแบบมีแบบแผน สอนให้เกษตรกร
รู้จักวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่การผลิตจนถึงตลาดเป้าหมาย และในขั้นตอนที่

สาม สอนให้มองเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ต้องมีการเจรจากับผู้ส่งออก หรือการท า Contract farming เป็นต้น ดังตัว
แบบที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล และสามพรานโมเดล เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
25 

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวที “สานต่อ แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน”  
 
ร่วมเสวนาในเวที “สานต่อ แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” เพ่ือถวายความอาลัย น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และสานต่อภารกิจของสื่อสาธารณะในการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ และแรงบันดาลใจน าไปสู่การสานพลังของคนไทยกลุ่ม
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชน ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
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บทความวิจัยได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ในหนังสือครบรอบ 85 ปี ส านักนายกรัฐในตรี 
 
เนื่องในโอกาสส านักนายกรัฐมนตรีครบรอบ 85 ปี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ “85 

ปี ส านักนายกรัฐมนตรี” เพ่ือเผยแพร่ โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (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 

การจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ 1) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและการพัฒนาสินค้า
เกษตร 2) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ของคุณค่า
อาหารให้กับเกษตรกรรายย่อยจากผลการสัมมนาครั้งล่าสุด 3) เพ่ือท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและวิธีการทางการตลาดใน
ประเทศญี่ปุ่นผ่านทางสหกรณ์การเกษตร จากมุมมองความต้องการของ
ผู้บริโภคและตัวอย่างของห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหารที่พัฒนาในอาเซียน
โดยบริษัทเอกชน และสหกรณ์ผู้บริโภคของญี่ปุ่น 4) ให้การสนับสนุนรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมความร่วมมือจาก
บริษัทเอกชนญี่ปุ่นในประเทศสมาชิกอาเซียน และ 5) เพ่ือเป็นโอกาสในการพิจารณามาตรการการเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุง
การตลาดสินค้าเกษตรและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหารในประเทศสมาชิกอาเซียน   

โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้น า เสนอ
ประสบการณ์จากงานวิจัยที่เป็นตัวแบบที่ประสบความส าเร็จ
เกี่ยวกับการพัฒนาโซ่อุปทานทางด้านการเกษตรของกลุ่ม
เกษตรกรในประเทศไทยไปเผยแพร่และร่วม Shared vision 
5 กรณี ได้แก่ คิชฌกูฏโมเดล สามพรานโมเดล โซ่อุปทานปลา
นิล Farmer Shop และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด  
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ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 
 
การวิจัยส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูป

การเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ในที่นี้มีเจตนารมณ์ส าคัญในการสังเคราะห์ชุด
ความรู้ภายใต้ชุดโครงการวิจัยฯและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตาม Logical 
Framework ของแผนการวิจัยให้ได้ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การเกษตรที่สอดรับกับสภาวะการณ์ในบริบทโลกที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการยกระดับ
การพัฒนาประเทศในแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Value Based Economy)  

 

ข้อเสนอส าหรับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตร 
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ในห้วงเวลา 1 ทศวรรษ (2559 -2568) ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ แนวทางเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น 25 แนวทาง พร้อมทั้ง
แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรและได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ,สปช. (รูปที่ 5)  

 

 

รูปที่ 5 ข้อเสนอกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ (ปี 2559-2568) 
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กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ฯและรายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดให้มีการด าเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 
1. การวิจัยและพัฒนา ประเด็นสาระการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร-ผู้เกี่ยวข้อง 
2. การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 
3. การด าเนินการระบบส่งเสรมิสมรรถนะผ่านภาคีเครือข่ายสถาบัน/องค์กรเพื่อการเข้าถึงและเพิ่มพูนสมรรถนะ 
4. การด าเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: วางกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบ มองความเป็นองค์รวม 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีนวัตกรรมส าหรับตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ ให้ลดช่องว่าง/ข้อจ ากัดของเกษตรกร และผู้ประกอบการ

ธุรกิจเกษตร และยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน 
 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจการเกษตร 
2. การจัดท า Feasibility Study ส าหรับโครงการลงทุนและการจัดท าแผนธุรกิจระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 
3. การจัดการความรู้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวแบบธุรกิจและสมัครใจเข้ามามี

ส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: วางกรอบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเกษตร 
วัตถุประสงค:์ เพื่อจัดให้มีกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการปฏิรูปการเกษตร 
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 
1. วางกรอบการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลงที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเกษตร 
2. วางกรอบการจัดตั้งและด าเนินงานกองทุนเพื่อการปฏิรูปการเกษตรที่เช่ือมโยงกับสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งสินเช่ือ

การเกษตรให้รองรับนโยบายตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร 
3. วางกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการตัดสินใจด้านธุรกิจการเกษตรตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร 
4. วางกรอบการจัดสรรการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการเกษตร 
5. วางกรอบการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต และการรับรองมาตรฐานการผลิต 
6. วางกรอบการส่งเสริมระบบการจัดหาและจัดสรรปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการเกษตร ลดช่องว่าง 

ข้อจ ากัด ในการเข้าถึงของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 
7. วางกรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อกรอบการปฏิรูปการเกษตร 
8. วางกรอบการประกันภัยพืชผลเกษตร 
9. วางกรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเกษตร 
10. วางกรอบการพัฒนาระบบชลประทาน-การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร 
11. วางกรอบแนวทางการจัดสวัสดิการแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
12. วางกรอบแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดตั้งสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SMEs ด้านอาหารที่สอดคล้อง

กับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: วางกรอบการบูรณาการภารกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเกษตรเพ่ือลดช่องว่าง/

ข้อจ ากัดและเอื้อต่อการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อลดช่องว่างการท างานซ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการ

ส่งเสริมการเกษตรตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ โดยการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์: 
1. ออกแบบระบบ/กลไกการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานรัฐที่พึงประสงค์ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ 
2. ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และกรอบภารกิจใหม่ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
3. ถ่ายโอนภารกิจให้สถาบันเกษตร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ 
 
4. ปฏิรูปตัวช้ีวัดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยราชการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
5. ปฏิรูประบบงบประมาณของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
6. จัดให้มีกลไก Steering Committee ในการท าหน้าที่บริหารนโยบายให้เกิดการบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน : Logical 
Framework 

วัตถุประสงค์: เพื่อก าหนดนโยบายและแผนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใช้กลไกของตัวแบบ
ธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ ภายใต้ระบบส่งเสริมสนับสนุนตามกรอบการปฏิรูปฯ 

 

แนวทางเชิงกลยุทธ์: 
1. ประกาศเป็นทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ (ปี พ.ศ. 2559-2568)  
2. ใช้กลไก Steering Committee ในการติดตาม ก ากับ แนะน าการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติตามกรอบแนวทางการปฏิรูป

การเกษตรแนวใหม่และให้ข้อมูลป้อนกลับรัฐบาล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่จ าแนกตามพืช/ปศุสัตว์ ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปฯ 
4. การใช้กลไกสถาบัน หน่วยเช่ียวชาญเฉพาะทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรสู่

ความส าเร็จ 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษท่ีสอง 
 
กระบวนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการสหกรณ์ในครั้งนี้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มปัจจัยสภาพแวดล้อม (Key Trends) และการวิเคราะห์
ช่องว่าง (GAPs Analysis) ได้น ามาซึ่งการก าหนดเป้าหมายเชิงนโยบายการพัฒนา
สหกรณ์และประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ 

เป้าหมายเชิงนโยบาย (Goal) : จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของ
ระบบสหกรณ์เพ่ือเป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเพ่ือการพัฒนาความ

เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์จะประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ 6 แนวทาง 
ได้แก่ 1) ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีสหกรณ์เพ่ือความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 2) 
ก าหนด Agenda และ Road Map และ Platform การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ 
3) ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 4) น านวัตกรรม PPP มาใช้ในการบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือมุ่งเป้าไปที่สหกรณ์ในการน า
ประโยชน์สู่สมาชิก 5) สร้างกลไกในการยกระดับสมรรถนะสมาชิก ผู้น า ฝ่ายจัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6) พัฒนา
เครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ (Co-ops to Co-ops Business) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์สหกรณ์ โดยใช้กลไก Moving Up Value Chain 
ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) ยกระดับมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ 2) ก าหนด 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) จัดตั้งและด าเนินงานหน่วยส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ภายใต้กรอบการยกระดับมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอ้ือต่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพในระบบสหกรณ์ 
ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอ้ือต่อความมั่นคงมีเสถียรภาพ 2) 
สร้างความเข้าใจแก่คนในสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริบทของสหกรณ์ในด้านการเงิน 3) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
เสถียรภาพเพ่ือประกันความมั่นคงในระบบสหกรณ์ภายใต้การก ากับดูแลของสมาชิก 4) สร้างกลไกการจัดการเรียนรู้ด้าน
ความรู้พ้ืนฐานการเงินที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกและ Stakeholder 5) ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน
ของประชาชนในการสร้างวินัยให้ความรู้พ้ืนฐานและการเข้าถึงบริการการเงินอย่างเป็นธรรม 6) จัดท า Agenda และ Road 
Map การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ในแนวทางการพึ่งพาและร่วมมือกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การปฏิรูประบบสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย แนวทาง  กลยุทธ์ที่ส าคัญ 

6 แนวทาง ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) ก าหนด Agenda และ Road Map การ
พัฒนาระบบสนับสนุนฯ 3) ปฏิรูประบบงบประมาณส าหรับหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีเอกภาพและมี
กลไกติดตาม-ประเมินผล 4) ปฏิรูปกฎหมาย/ข้อบังคับและกลไกการก ากับดูแล 5) พัฒนาระบบ ICT เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
ธุรกิจของระบบสหกรณ์ควบคู่กับการตรวจสอบ 6) สร้างกลไกการจัดการความรู้แก่เยาวชนและ Stakeholder ให้เข้าถึงและ
เข้าใจ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์อย่างเหมาะสม 

 
 

 
 

รูปที่ 6 ข้อเสนอจากการวิจัย: กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่ศตวรรษท่ีสอง 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” (CPD Executive Officers) ที่ด าเนินการในครั้ง

นี้ เป็นรุ่นที่สองภายใต้สัญญาจ้างด าเนินการเลขที่ 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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งได้ด าเนินการรวมทั้งสิ้น 27 วัน ระหว่าง
วันที่ 27 กรกฎาคม-22 สิงหาคม 2560 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป
ในระดับอาวุโส ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากคณะกรรมการโครงการฯ ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 

แนวทางการจัดหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแนวทางปรัชญาหลักสูตร “มุ่ง
ยกระดับสมรรถนะข้าราชการที่จะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งบริหารระดับสูงให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่มีจริยธรรม มีกระบวนการ
คิด(Mind set) และมีความรู้ -ทักษะและมีความพร้อมที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติภารกิจในการน า

นโยบายสู่การปฏิบัติ ได้มีประสิทธิผลเพื่อการสานต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” โดยการจัดหลักสูตร
ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ประสบการณ์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือบูรณาการกับชุดความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ และทิศทางการ
พัฒนาการสหกรณ์ในบริบทโลกใหม่ที่ใส่ใจการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด

กระบวนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจะครอบคลุม ทั้งการปรับทัศนคติ การปรับวิธีคิด และเพ่ิมพูนความรู้ -ทักษะที่จะก่อให้เกิด
ความสามารถในการน าองค์กรและการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับการส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสาระการเรียนรู้ทั้งสิ้น 29 รายวิชา 
วิทยากรรวมทั้งสิ้น 34 คน ใช้เวลาฝึกอบรมรวม 162 ชั่วโมง และใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบการบรรยาย -
อภิปราย เวทีจัดการความรู้และสรุปบทเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  และกิจกรรมเสริมทักษะคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 42.59, 25.93 และ 31.48 ของระยะเวลาฝึกอบรมตามล าดับ 
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ผลจากการจัดอบรม สถาบันฯได้จัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการยกระดับสมรรถนะนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการสานต่อนโยบาย Thailand 4.0 และภารกิจกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถของสหกรณ์ ประกอบด้วย 

1. การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนแม่บทพัฒนาบุคลากร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้ห้วงเวลายุทธศาสตร์ชาติ20 ปี ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการก้าวสู่ต าแหน่งของบุคลากร 

2. การแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงโครงการหลักสูตรฝึกอบรม
นักการบริหารการสหกรณ์ระดับสูง ส าหรับสาระการเรียนรู้ แนวทางการ
จัดหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการติดตามประเมินผลเพ่ือให้มี
ความสอดรับกับปัจจัยสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ และ
โอกาสท้าทายที่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องเผชิญ 

3. การเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้แนวใหม่ เพ่ือยกระดับสมรรถนะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม แก่บุคลากรที่จะก้าวสู่ต าแหน่งนักบริหารฯ อาทิเช่น ใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม การจัดให้มีหน่วยนวัตกรรม สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการสร้างภาคีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง   

4. การสร้างเวทีการจัดการความรู้และคลังความรู้ เพ่ือการฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะ
แก่บุคลากร โดยใช้กรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงในสหกรณ์ ทั้งท่ีประสบความส าเร็จ และล้มเหลว 

5. การก าหนดนโยบายส าหรับการจัดโครงการหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูงให้ทัดเทียมกับหลักสูตร
ของกระทรวง เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นแก่นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง 

6. ควรจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ ทักษะด้าน
ประกอบการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมน าคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ 

7. การส่งเสริมให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพ่ือ
การสะสมทุนความรู้ การถ่ายโอนความรู้ สู่การยกระดับสมรรถนะบุคลากรโดยชุดความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน : Living Learning Center 
 
1) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร 

เป็นตัวแบบความส าเร็จที่น าเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน
มาส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้/ทักษะในการยกระดับมูลค่าเพ่ิม ในแนวทางการ
ลดต้นทุน เพ่ิมผลิตภาพการผลิต การสร้างแบรนด์ และการเชื่อมโยงภาคี
พันธมิตร เพ่ือยกระดับมูลค่าเพ่ิมให้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการแก้ไข
ปัญหาราคาตกต่ าจนเป็นผลส าเร็จ ปัจจุบันกลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถ
แก้ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ 
(Product upgrading) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process upgrading) 
ด้วยการสร้างภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้เป้าหมายร่วม และการยกระดับไปสู่
กิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น (Functional upgrading) ได้แก่ การสร้างแบรนด์ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จนท าให้กลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถจ าหน่ายผลผลิต
ได้สูงถึงเกวียนละ 50,000 บาท มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ไปสู่การจัด
สวัสดิการและการสะสมทุนภายใต้กลไกกองบุญหนุนเกื้อ และการด าเนินงาน
ศูนย์วิจัยไทบ้านเพ่ือพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนับตั้งแต่ปี 
2549 จนถึงปัจจุบัน รวม 11 ปี ที่แบรนด์ข้าวคุณธรรมยังคงอยู่คู่เกษตรกร  มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
เฉลี่ยปีละ 981 ราย 

 

2) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี 
ผลงานวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาโซ่คุณค่าผลไม้คุณภาพที่รู้จักกันในนามคิชฌกูฎโมเดล ปัจจุบันเป็นตัว

แบบของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด 
จังหวัดจันทบุรี ที่มีแนวปฏิบัติในด้านของการพัฒนาสวนผลไม้คุณภาพผ่านกลไก
กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ การพัฒนาแผนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรที่มีการ
เชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตรในหลายช่องทางการตลาด เพ่ือน าผลไม้จ าหน่ายสู่
ตลาดเป้ าหมายทั้ งตลาดส่ งออก (ตลาดเจียงหนาน มณฑลกวางโจว ) 
ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์มาเก็ต เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ 
ในห้วงเวลาตั้งแต่เริ่มวิจัยในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐและผู้น า
รัฐบาล เกษตรกร ผู้น าสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศไปเรียนรู้ในระบบธุรกิจ 
“คิชฌกูฎโมเดล” เฉลี่ยปีละ 1,286 คน ล่าสุด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ไปเยี่ยมที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด เมื่อ 7 
มิถุนายน 2560 
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3) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ จ.ชัยนาท 

เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรบ้าน
คลองใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จ านวนประมาณ 130 ครัวเรือนที่
ประสบปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่การปลูกพืช (พืช
หลักส่วนใหญ่ คือ  ข้าว  อ้อย ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่มีพ้ืนที่ท ากินเป็นของตนเอง 
การขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ต้นทุนการผลิตสูง ขาด
แคลนเงินลงทุน ราคาผลผลิตตกต่ า ฯลฯส่งผลให้เกษตรกรมีรายจ่าย
มากกว่ารายได้ เกิดภาวะมีหนี้สิน  ได้มีศูนย์เรียนรู้เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันและ
ร่วมหาทางออกของปัญหา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเพ่ิมรายได้ การลด
ต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเป็นส าคัญ ซึ่งได้ตัวแบบจาก
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม และน ามาปรับใช้กับอาชีพ
เกษตรกรรมของตนเอง  ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 465 คน ที่เข้ามาเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ 

 
4) ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กรุงเทพฯ 

ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมการให้บริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านห้องสมุด ที่มีหนังสือให้บริการกว่า 2,000 เล่ม และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ที่มีคลังความรู้ให้สืบค้นกว่า 500 
รายการ และการให้ค าปรึกษาเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม การพัฒนาโซ่คุณค่า มีการเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณะผ่านโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) และเชลฟ์ Farmer Shop ณ สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูล เฉลี่ยเดือนละ 200 ราย 
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5) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ 
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเผยแพร่ชุดความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ IFOAM การจัดการ

ธุรกิจภายใต้กลไกการบริหารจัดการโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับมูลค่าเพ่ิม ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจ
ธรรมอ านาจเจริญ มีสมาชิกจ านวน 320 คน ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยมีกลไกการบริหารจัดการความ
ร่วมมือระหว่างกันเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นถึงวิธีคิด และวิธีการท างานร่วมกัน ในการ
จัดการทรัพยากรทั้งท่ีเป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงินที่มีอยู่อย่างมีเอกลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ จ.นครปฐม, ตลาดสุขใจสัญจร  
เป็นตัวแบบของตลาดเกษตรกร (Famers’ Market) ที่น าโครงสร้างการบริหารจัดการบนหลักการสหกรณ์ 

ซึ่งเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดสุขใจ มีเกษตรกรเข้ามา เป็นผู้ค้า 
(Traders) จ านวน 50 ราย มีพันธมิตรธุรกิจผู้จ าหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนและ
ต้นแบบส าหรับ Farmers’ Market ที่หน่วยงานรัฐและชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปใช้เป็นต้นแบบการจัดตั้ง
ด าเนินงานในหลายพ้ืนที่ 
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กิจกรรมเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ (เปาบุ้นจ้ิน) รุ่นที่ 18” 
 

หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างช านาญการ เป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่
น าชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่ผ่านโครงการฝึกอบรม โดยน ามายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการและ
จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ภายใต้คณะท างานหลักสูตร 
เพ่ือให้ได้ตัวแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถยกระดับการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีความ
พร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ในทิศทางของการ
น าคุณค่าสู่สมาชิกและชุมชน และการเป็นองค์การพ่ึงพาตนเอง  

สถาบันฯ  ได้สร้างกลไกให้เกิดเป็นเครือข่ายผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ในอนาคตที่จะ
เป็นเสาหลักทางความคิดแก่สังคมต่อไป หลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูน วิสัยทัศน์ ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติ
ภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรม
ในการตรวจ  สอบกิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบการเงิน การ
บัญชี การบริหารจัดการ และการจัดท ารายงานการตรวจสอบ
กิจการ การใช้กระบวนการจั ดการความรู้  (Knowledge 
Management) เพ่ือการถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง อันจะท าให้ 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ทั้งความรู้ และความสัมพันธ์อันดี ซึ่ง
จะน าไปสู่ความร่วมมือเป็นสังคมฐานความรู้ต่อไปในอนาคต 

หลักสูตรอบรมการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ เป็นหลักสูตรที่มีการจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2550 จนถึงปัจจุบัน รวม 18 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 944 คน เกิดเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (เปาบุ้นจิ้น) 
โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดอบรม 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ านวน 55 คน ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2560 
ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) 
 

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) ด าเนินการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันหน่วยงานรัฐ ปีที่ 2 และโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพ่ิมข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ เวลา 07.30 - 14.00 น.  
ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ในรอบปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 มีการจัดจ าหน่ายทั้งหมด 20 ครั้ง 
โดยทีมงานเกษตรกรรุ่นใหม่ได้น าผักอินทรีย์มาจ าหน่ายรวม 
จ านวน 47 ชนิด ได้แก่ กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักโขมแดง ผักโขม
เขียว ผักบุ้ง วอเตอร์เควทเขียว วอเตอร์เควทแดง ฮ่องเต้ ผักสลัด 
เบบี้แครอท คะน้า บ็อกฉ่อย มะเขือม่วง มะเขือม่วงเล็ก กล้วย 
เสาวรส ถั่วฝักยาวม่วง ถั่วพูม่วง ต้นอ่อนทานตะวัน หัวไชเท้า 
พริกขี้หนู เห็ด สายบัว จิงจูฉ่าย มะละกอ แก่นตะวัน คะน้า
เห็ดหอม คะน้าเม็กซิโก โปยเล้ง เมล่อน ผักหวาน มะนาว ไข่ไก่ 
ดอกแค มะเขือยาว มะเขือเปาะ เห็ดนางฟ้า พริกหยวก กุยช่าย 
ชะอม ตะไคร้ ผักกาดหอม คึ่นช่าย แตงกวา ผักชี บวบ และ
น้ าเต้า 

โครงการ CSA ครั้งท่ี 31-50 มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 150 ราย มีผู้ขาย 1 ราย และมีผู้ตอบประเมินแบบสอบถาม
เฉลี่ยท้ังหมด 8 ราย ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ย มีความ
คิดเห็นในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 4.20 ความคิดเห็นในด้านการ
ให้บริการของกลุ่มเกษตรกรผู้ขายสินค้า,ความสด-สะอาด,ความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัย,ความเหมาะสมด้านราคา, ความเหมาะสม
ด้านสถานท่ี, ความเหมาะสมในเวลาท่ีจัดจ าหน่าย,บรรจุภัณฑ์และ
ความหลากหลายเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 4.14, 4.01, 
3.84 , 4.05 , 4.00 , 3.91 , 3.97 และ 4.15 ตามล าดับ มียอด
จ าหน่ายผักอินทรีย์รวมจ านวน 100,685 บาท จากกราฟ พบว่า
ยอดขายผักอินทรีย์ครั้งที่ 35-45 ยอดขายลดลงไม่ใช่เป็นเพราะ
ยอดซื้อจากลูกค้าลดลง แต่เป็นเพราะปริมาณผลผลิตผักอินทรีย์
ออกมาในช่วงนี้มีปริมาณน้อย จึงส่งผลให้ยอดขายในช่วงเวลา
ดังกล่าวลดลง 
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การด า เนิน โครงการที่ ผ่ านมา ท า ให้

เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตของตนเองและ
เครือข่าย และการที่เกษตรกรเกษตรกรได้มาพบเจอกับ
ผู้บริโภคโดยตรงท าให้เกษตรกร รับรู้ข้อมูลความต้องการ
ของผู้บริโภค สามารถวางแผนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่ผู้บริโภคต้องการ และยัง
เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการฝึกให้เกษตรกรสามารถเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถวางแผนการผลิต วางแผนการขนส่ง 
การตั้งราคา การจัดเก็บ การจัดวางสินค้า และเกษตรกรได้มี
พัฒนาการในการปรับปรุงรูปแบบการออกบู๊ทขายสินค้าเพ่ือ เ พ่ิ ม ค ว า มจู ง ใ จ แ ล ะ
ความเชื่อมั่นกับลูกค้า เช่น โปสเตอร์โครงการ ป้ายราคาขายของผักแต่ละชนิดและเการจัดวางสินค้าให้ดูน่าสนใจมากข้ึน  
 ลูกค้าทั่วไปได้ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลของโครงการฯ และได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้ขายเมื่อทราบว่า
เป็นผักอินทรีย์ ก็ท าให้ลูกค้าสนใจและซื้อสินค้ากลับไป ผู้บริโภคในโครงการไม่ได้มีเพียงแต่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนเท่านั้น 
แต่ยังมีผู้ที่เป็นวัยท างาน รวมทั้งนิสิตก็ให้ความสนใจ ท าให้เห็นว่ากระแสการรักษ์สุขภาพ ไม่ใช่เพียงแต่วัยกลางคนเท่านั้น มี
หลายคนหลายวัยและไม่ได้มีเพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ให้ความสนใจ มีผู้บริโภคที่เป็นผู้ชายไม่น้อยที่เป็นลูกค้าประจ าของ
โครงการฯ  
 

 
 
 

รูปที่ 7 ยอดขายผักอินทรีย์ ระหว่างตุลาคม 2559-กันยายน 2560  
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   ยอดขายข้าวและผักอินทรีย์ ปี 2560 
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร 

ผักอินทรีย์ 
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เผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์น าผลงานวิจัย “สามพราน
โมเดล” และ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ”ร่วม
น าเสนอในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยการจัดงานในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือโชว์ศักยภาพงานวิจัยที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันหรือต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่า มีคุณค่า และราคาไม่สูง ที่ผ่านมา สกว.ได้สร้างคน 
คือ นักวิจัยมาแล้วหกหมื่นกว่าคนจากงานวิจัย   กว่า สองหมื่นโครงการและ
การสร้างความรู้จากงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพ่ือมุ่ง
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ในงานครบรอบ 25 ปีสกว.ครั้งนี้ จึงเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 
2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน 

 

“สามพรานโมเดล”  กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานหรือที่รู้จักกันในนามของ “สามพรานโมเดล” เป็น
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่มาจากการริเริ่มของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และภาคี ในปี 2551 ในสภาวการณ์ที่คนในชุมชน

อ าเภอสามพรานต้องเผชิญหน้ากับปัญหามลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาด้วยการใช้
กลไกและกระบวนการวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
น าคุณค่าของการพ่ึงพาและร่วมมือกัน โดยมีทีมวิจัย
ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เป็นที่ปรึกษา 

“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ” ปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินวิถีชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท าการเกษตรอินทรีย์แบบ
พ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันในกลุ่ม ประสบปัญหาเรื่อง
ราคาผลผลิตต าต่ า ขาดอ านาจต่อรอง ไม่มีแหล่งรับซื้อ
ข้าวอินทรีย์เป็นการเฉพาะ จึงริเริ่มหาทางออกจาก
ปัญหาโดยจัดตั้ง “กลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ” โดย
น าแบบอย่างการพัฒนามากจาก “กลุ่มข้าวคุณธรรม” 
จ.ยโสธร 
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คลังความรู้/ สื่อเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เจตนารมณ์ของการจัดท าและเผยแพร่/คลังความรู้ของสถาบันฯเป็นไปเพ่ือน าชุดความรู้และนวัตกรรมจากการ
วิจัยมาจัดท าในรูปของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจัดท าในหลายรูปแบบเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและสาธารณชน ได้เข้าถึงเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

 

วารสารฅนสหกรณ์ในรูปแบบของ E-magazine 
 

วารสารฅนสหกรณ์ภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนาสหกรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประมวลความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการสหกรณ์เพ่ือเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิด
สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น าสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาบนวิถีแห่งการพึ่งพาและร่วมมือกันก่อเกิดเป็นสังคมแห่งปัญญาเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยรวบรวมเอาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
นักวิชาการ ข้อสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ  ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของนักวิจัย ผลลัพธ์งานวิจัย และข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่ผู้น าสหกรณ์
และผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาให้เท่าทันต่อภาวะการณ์
ปัจจุบัน จ าแนกเป็น 6 คอลัมน์ที่น่าสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ์  มุมมอง
จากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหว
ใน แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ มีการจัดพิมพ์เผยแพร่รวม 34 
ฉบับ มีบทความน าเสนอทั้งสิ้น 419 บทความ จ าแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ 
คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจาก
คนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจาก
งานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ  

ใ น ร อ บ ปี ง บ ป ร ะม า ณ 
2560 วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่
จ านวน 2 ฉบับ และได้มีการปรับเปลี่ยน
การเผยแพร่ วารสารฅนสหกรณ์ ใน
รูปแบบของ E-magazine เพ่ือการ
เผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป  
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 
 

  
ในรอบปี พ.ศ. 2560 สถาบันฯได้เผยแพร่คู่มือการเรียนรู้ Pocket Book และวีดีทัศน์ที่น่าสนใจจ านวน 14

รายการ ดังนี้ 
 

1. สหกรณ์....สู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 
 

สหกรณ์...สู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม เป็นการสังเคราะห์ผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ของหนังสือการบริหารจัดการ
งานวิจัย ฉบับที่ 2 ที่จัดพิมพ์โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยที่มีหลายรูปแบบ อาทิ กรอบการสร้างสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณคา่ 
(Capacity Building Framework) กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่า (Value chain 
Development Framework) แบรนด์เชิงคุณค่าที่เป็นผลงานสร้างสรรค์จากการวิจัย เช่น 
ข้าวคุณธรรม ข้าวเกิดบุญ  ผลไม้คุณภาพคิชฌกูฏ ตลาดสุขใจ นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเชิง
คุณค่าที่เกิดการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์โดยใช้กลไก
สหกรณ์/กลุ่ม ตลอดจนข้อค้นพบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ และข้อเสนอแนวนโยบาย
และสาธารณะที่น่าสนใจ 

 
 

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์: การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 
 

ส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตร
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ในที่นี้มีเจตนารมณ์ส าคัญในการสังเคราะห์ชุดความรู้ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยฯและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตาม Logical Framework ของแผนการ
วิจัยให้ได้ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรที่สอดรับกับ
สภาวะการณ์ในบริบทโลกที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการยกระดับการพัฒนาประเทศในแนวทางของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Value Based Economy) ซึ่งได้เสนอกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการเกษตร ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ ในห้วงเวลา 1 ทศวรรษ (2559 -2568) 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ แนวทางเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น 25 แนวทาง 
พร้อมทั้ งแผนการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการเกษตรและได้ น า เสนอในที่ ประชุม
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ,สปช. 
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3. ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์: การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง
ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ จะเป็นการยกระดับขีด
ความสามารถของระบบสหกรณ์เพ่ือเป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ
เป็นธรรมในสังคม และประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของ
สหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์สหกรณ์ โดยใช้กลไก 
Moving Up Value Chain ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่
เอ้ือต่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพในระบบสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่ 4: การ
ปฏิรูประบบสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
 

4. ขบวนการสหกรณ์ 
 

หนังสือ “ขบวนการสหกรณ์” มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึงกรอบคิด กรอบ
แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ การเชื่อมโยงความร่วมมือกันเป็นขบวนการสหกรณ์ภายใต้
เครือข่ายของสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ บริบทของสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์
ประเภทต่างๆ ในฐานะที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตามปรัชญาแนวคิด
และหลักการสหกรณ์ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงกรณีศึกษาส าหรับสหกรณ์ที่น่าสนใจในประเทศตา่ง 
ๆ ได้แก่ สหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิต ตลอดจนนโยบายรัฐที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์  

 
5. คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 

 
คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ใช้ชุดความรู้“การพัฒนาโซ่คุณค่า
ผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่ได้น าไปทดลองใช้ในการส่งเสริมแก่กลุ่มเป้าหมายการวิจัยภายใต้ชุด
โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ได้ผลลัพธ์เป็นระบบธุรกิจ
ทางเลือกส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่ใช้กลไกสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ในการสร้างระบบธุรกิจ
ร่วมกับภาคีพันธมิตร เพื่อลดข้อจ ากัดและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิต เข้าถึงตลาด 
ตลอดจนการสร้างอ านาจการต่อรอง โดยมีสาระส าคัญชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการด าเนินการที่
ส าคัญ 9 ขั้นตอนซึ่งจะน าไปสู่การเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตร มีการวางกรอบธุรกิจสู่
เป้าหมายร่วม มีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้แผนธุรกิจ  ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งให้ความส าคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (สากล) 
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6. คู่มือ “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2 
 

คู่มือส าหรับนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง (CPD Executive officers) ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้ความร่วมมือ
ในการอ านวยการหลักสูตรฝึกอบรมตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะก้าวขึ้น
สู่ต าแหน่งบริหารระดับสูง เนื้อหาสาระของหลักสูตร เน้นไปที่การเสริมสร้างสมรรถนะ
ใน 3 มิติ ได้แก่ การปรับทัศนคติ วิธีคิดการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์ในภารกิจการน าองค์กร สร้างสรรค์ระบบการท างาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนการยกระดับ
คุณค่า และมูลค่าเพ่ิมในการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
7. คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ 

 

คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ” เป็นคู่มือที่
จัดท าขึ้นส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่การเป็นผู้ช านาญการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออทรัพย์ เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยชุดความรู้ทั้งด้านการพัฒนา
ความคิดเชิงบูรณาการ การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ที่จะได้รับจากวิทยากร ได้แก่ บริบท
การด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างคุณค่าแก่สมาชิกอย่างยั่งยืน  บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ความรู้พื้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรู้ กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ เทคนิคการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบ
ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการความรู้ (KM) ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

8. คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิลสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่ม 
 

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง “การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิลสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่ม” เพื่อ
การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่า ให้มีความรู้และ
ทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ การออกแบบระบบธุรกิจด้วยการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ ระหว่าง
ภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า เพื่อลดช่องว่าง (GAPs) และเปิดโอกาส (Opportunities) ในการ
เข้าถึงตลาดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด้วยสาระการ
เรียนรู้ 5 หน่วยเรียน ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดและกรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ 2) การ
จัดการระบบการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 3) การวางแผนทางการเงิน
เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิลสู่มาตรฐานคุณภาพ 5) การจัดท าแผน
ธุรกิจสู่เป้าหมายความส าเร็จ 
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9. การสร้างสรรค์นวัตกรรมน าคุณค่าสหกรณ์ 
 

Pocket book "การสร้างสรรค์นวัตกรรม: น าคุณค่าสหกรณ์" จัดท าขึ้นในวาระการเฉลิม
ฉลองครบร้อยปีการสหกรณ์ไทย โดยน าเอาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยได้ร่วมมือกันพัฒนาในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2550-2559) ที่ผ่านมา ตลอดจนชุด
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาน าเสนอ ซึ่ง
บทความต่าง ๆ ในเล่มสะท้อนให้เห็น วิธีคิด และวิธีการท างานของคนที่ตระหนักในคุณค่า
สหกรณ์ และน าเอาความรู้ที่เป็นสหวิทยาการมาใช้อย่างมีแบบแผนเพื่อการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ เพื่อสร้างทางเลือกแก่ประชาชนและการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพ 

 
10. การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 

 
การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึงแนวคิด

พื้นฐานและวัตถุประสงค์ในการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจ ที่ชี้ให้เห็นหลักการ กระบวนการ และ
องค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทการด าเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ในฐานะการเป็น
องค์กรพึ่งพาและร่วมมือกันของประชาชน โดยน าเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่ชี้ให้เห็นข้อจ ากัดและ
โอกาสที่ท้าทายของธุรกิจสหกรณ์ตลอดจนกรอบคิดเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์ โดยได้น าเอาตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาส าหรับการจัดการโซ่อุปทาน
ในธุรกิจสหกรณ์ ที่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุน
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
11. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 

 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดท ารายงานประกันคุณภาพในช่วงเวลาการด าเนินงานของ
สถาบันฯในรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) เพ่ือสะท้อน
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานที่ได้มุ่งมั่นด าเนินงานในการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
การน าชุดความรู้จากการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยที่จะน าองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การชี้น าสังคมและการพัฒนาประเทศ  
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12. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม  

 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ

พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8” เป็นการรายงานการด าเนินการ
วิจัยที่ต่อยอดการวิจัยของชุดโครงการฯ ระยะที่ 7 มีการด าเนินการวิจัยใน 3 กลุ่ม
วิจัย ได้แก่ 1) กลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) กลุ่มวิจัยศึกษาการยกระดับ
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์ 3) กลุ่มวิจัยเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ มีผลผลิตการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบและข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ที่
น่าสนใจ 

 
 

13. วีดีทัศน์ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการ DC&F 
 

เนื้อหาของวีดีทัศน์เป็นการน าเสนอให้เห็นการเชื่อมโยงของปัญหาและการ
แก้ปัญหาโดยการวิจัย โดยเริ่มจากปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่คนเราทุกคน
ต้องเผชิญในโลกแห่งความเป็นจริง และความจริงที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัย
ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

 
14. วีดีทัศน์โครงการอบรมหลักสูตร X-CPD รุ่นที่ 2 

 
วีดีทัศน์น าเสนอกิจกรรมของโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร

การสหกรณ์รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย การบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
น าเสนอโครงงาน และกิจกรรมสันทนาการของผู้อบรม 
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คลังข้อมูลทางเว็บไซต์สถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th) 
 

สถาบันฯจัดท าเว็บไซต์เ พ่ือเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงเครือข่าย การจัดท าพ้ืนที่การ
เรียนรู้ (CAI Learning Platform: CLP) เพ่ือให้ภาคีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ที่มี ให้แก่กันเปรียบเสมือน
ห้องรับแขกส าหรับการพบปะพูดคุยกัน และท าหน้าที่เสมือน
เป็นห้องสมุดดิจิตอลให้ค้นคว้าดาวน์โหลด และเป็นที่เผยแพร่
ความรู้ นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย เช่น Inclusive Business 
สหกรณ์ การพัฒนาโซ่คุณฯค่า และการค้าที่เป็นธรรม จัดท า
หน้าต่างความรู้ 8 บาน ในการรวมบทความและองค์ความรู้ที่
น่าสนใจ ได้แก่ วารสารฅนสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมน า
คุณค่าสหกรณ์ การเงิน การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร ข้าว
ชาวนาและเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจฐานสังคมและชุมชน และ
เรื่องราวจากภาคีเครือข่าย, คลังความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัย , 
บทความวิชาการ, E-Magazine, Facebook เครือข่ายนักวิจัย, 
Facebook เครือข่ายผู้ตรวจสอบ, Facebook โครงการร้าน 
Farmer Shop, Facebook วารสารฅนสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิต 6 ศูนย์เรียนรู้ ก่อเกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจมากข้ึน  

ในส่วนของการเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์มีจ านวน
เมนูหลักทั้งหมด 25 เมนู และเมนูย่อย 66 เมนู มีจ านวน
บทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จ านวน 379 บทความ รายงาน
วิจัยจ านวน 99 เล่ม E-Magazine จ านวน 34 เล่ม ชุดความรู้
นวัตกรรม วีดีทัศน์จ านวน 37 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ตรวจสอบ 
โครงการร้าน Farmer Shop และวารสารฅนสหกรณ์ มีสมาชิก
เครือข่ายเฉลี่ยเครือข่ายละ จ านวน 2,095 คน/ปี มีผู้เข้ามาใช้
บริการเฉลี่ย 33,567 คน/ปี 
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สื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่อ่ืน ๆ 
 

ในรอบปี พ.ศ. 2560 สถาบันฯได้มีการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เป็นคลังความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงานวิจัย 
หนังสือ คู่มือ Pocketbook สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านรายการทีวี หนังสือพิมพ์ และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จ านวน 248 รายการ ดังนี้ 

 e-Books 
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 e-Manuals 
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 e-Reports 
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 e-Magazines 
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 วีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์และรายการชวนคิดชวนคุย 
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 การเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
 

“   
ศาสตร์พระราชา”รากฐานพัฒนาที่ยั่งยนื 

www.komchadluek.net วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
ชูผลวิจัย 3 มหาวิทยาลัยบันได 7 ขั้น ขบัเคลื่อนแนวพระราชด าร ิ

www.thairath.co.th วันที่ 17 ตุลาคม 2560 
  

  
ผลงานวิจัย “ร่วมวจิัยถวายพระองค์” 

www.khaosod.co.th วันที่ 17 ตุลาคม 2560 
จุฬาฯ-มธ.-มก. เผยงานวจิัยเจาะลึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
ใหม่ชี้ คือรากฐานสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืนwww.komkhao.com 16 ต.ค. 60 

 
  

  
3 สถาบันฯย้ า “แนวพระราชด าริเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

www.innnews.co.th วันที่ 16 ตุลาคม 2560 
3 สถาบันฯย้ า “แนวพระราชด าริเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

www.tnamcot.com วันที่ 16 ตุลาคม 2560 
  
  
  



 
 

 
57 

 

 

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 
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

  

  
สกว. ชู ‘สามพรานโมเดล’ เป็นงานวิจัยสืบสานพระราชปณิธาน ร.9 

www.trf.or.th วันที่ 29 มิถุนายน 2560 
ททท.ผนึกมูลนิธิสังคมสุขใจ-เครือข่าย จดัเที่ยวตามรอยพระบาท 

www.matichon.co.th วันที่ 2 ธันวาคม 2559 
  

http://www.trf.or.th/community-locality-society-news/10924-sam-phran-model-the-research-from-royal-wish-of-his-majesty-king-bhumibol-adulyadej


 
 

 
58 

“  
สหกรณ์และนวัตกรรม” ทางออกแก้ปญัหาข้าวไทยอย่างยั่งยืน www.trf.or.th วันที่ 21 ธันวาคม 2559 

 
 เผยแพร่ผ่านรายการทีวี  

 

  
  

เผยแพร่ผลงาน “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ ผลงานวิจยัตามศาสตร์พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านรายการ Hardcore ข่าว ททบ.5 
ออกอากาศในวันที ่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 

  

  
  

ศูนย์เรียนรูเ้ครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชพี 
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ตารางกิจกรรม สถาบันในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการด าเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 82 กิจกรรม ดัง
รายละเอียด 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

1 
14 ตุลาคม 

2559 
การประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

24 
ณ ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 
18 ตุลาคม 

2559 
ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์ 12 

ณ ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 
4 พฤศจิกายน

2559 
เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร ์

106 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

4 
8 พฤศจิกายน 

2559 
ประชุมหารือกรอบทิศทางการพัฒนา สปก.โมเดล 8 

ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

5 
10-11

พฤศจิกายน. 
2559 

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการดา้นสหกรณไ์ดร้ับเชิญจาก 
Cooperative College of Malaysia ให้เป็นวิทยากร
ในเวทีประชุมวิชาการ “Co-operative Empowering 
communities towards  Socio Sustainability” 

42 
ณ กรุ ง กั ว ล าลั ม เ ปอร์  ป ร ะ เทศ
มาเลเซีย 

6 
14-17 

พฤศจิกายน 
2559 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้รับเชญิจาก ICA Asia  Pacific เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 12nd  ICAและน าเสนอบทความวิจัย
เรื่อง “The New Challenges in the 2nd Century 
of Agricultural Cooperative Development in 
Thailand” 

54 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

7 
18 พฤศจิกายน

2559 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน รส.กฟผ. 19 ห้องประชุม 105 อาคาร ท.100 

8 
22 พฤศจิกายน 

2559 
สัมมนา “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ”์  ณ ห้องประชุมแจ่มจรัส สสท. 

9 
24 พฤศจิกายน 

2559 
สัมภาษณส์ื่อ TRUE 8: งานวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เปน็ธรรม 

 ช่องทรู 8 โรงแรงเอเซีย 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

10 
29 พฤศจิกายน 

2559 
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคาร
สหกรณ์ครั้งท่ี 2/2559 

52 
ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

11 
29 พฤศจิกายน

2559 
ประชุมคณะกรรมการ สอ. กฟผ. 26 ห้องประชุม สอ.กฟผ 

12 
2 ธันวาคม 

2559 
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 6 ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา 

13 
16 ธันวาคม 

2559 
เข้าร่วมงานสังคมสุขใจ ครั้งท่ี 4 7 

โรงแรมสวนสามพราน อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

14 
21 ธันวาคม 

2559 
เข้าร่วมประชุมเวทเีสวนา “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่าง
ยั่งยืน: สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก”(TRF Forum) 

120 ห้องกรกมล  โรงแรมเดอะสุโกศล 

15 
22 ธันวาคม 

2559 
ติดตามศูนย์เรียนรูม้ีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ
(กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่) 

60 กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท 

16 
28 ธันวาคม 

2559 
ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อรา่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

28 
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 15 สกว.  
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ์

17 
20 กุมภาพันธ ์

2560 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจการเกษตร 

24 อาคารรัฐสภา 2 

18 
22 กุมภาพันธ ์

2560 

เข้าร่วมการประชุม Partnership for Agricultural 
and inclusive Growth in Thailand : Business 
Consultation Meeting between Thai 
Government and Grow Asia 

240 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรุงเทพฯ 

19 
23 กุมภาพันธ ์

2560 

นักศึกษานานาชาติ หลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบ
ผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

12 
ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

20 
24 กุมภาพันธ ์

2560 

ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากดั และร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้โครงการส ารวจสถานการณ์กล้วยหอม
ทองปลอดสารพิษ 

7 
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  

21 
3 มีนาคม 

2560 

ได้รับเชิญจาก ICA-AP เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
Business Development Planning: The Value 
Chain Development Approach ให้กับผู้น าสหกรณ์
ในภูมิภาคอาเซียน 

15 
ณ ห้องประชุม 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

22 
10 มีนาคม 

2560 
ผู้อ านวยการฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลคณะเศรษฐศาสตร ์

19 ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ 

23 
14 มีนาคม 

2560 
ประชุมหารือหลักสูตรอบรมผู้บริหารสหกรณร์ะดบัสูง
ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ ์

5 
ห้องประชุมส านักพัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

24 
20-25 มีนาคม 

2560 
โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 18” 

55 
ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

25 
22 มีนาคม 

2560 
ผู้อ านวยการฯเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อร่าง
แผนยุทธศาสตร์ สกว. 

42 
ห้องกมลทิพย์  โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

26 
22 มีนาคม 

2560 
ผู้อ านวยการฯเข้าร่วม บรรยาย/อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์
สถานการณ์ สกต. ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

42 โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

27 
28 มีนาคม 

2560 

เวทนี าเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ชุดโครงการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 8” และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
“การพัฒนาธุรกิจแบบมสี่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจขา้ว
สหกรณ์และวิสาหกจิชุมชน” 

32 
ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

28 
3 เมษายน 

2560 

ประชุมทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมสี่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาธรุกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน” 

5 
ห้องประชุม 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

29 
4 เมษายน 

2560 
ผู้อ านวยการร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง
ภาควิชาสหกรณ์กับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

4 
ห้องประชุมภาควิชาสหกรณ์  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

30 
10 เมษายน 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

31 
19 เมษายน 

2560 
ผู้อ านวยการฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลคณะเศรษฐศาสตร ์

19 
ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

32 
19 เมษายน 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

33 
24-28 เมษายน 

2560 

ผู้อ านวยการฯด้รับเชิญจาก The Institute for the 
Development of Agricultural Cooperation in 
Asia (IDACA) ร่วมกับ The Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries (MAFF) เป็นวิทยากรน าเสนอ
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” 

87 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

34 
17 พฤษภาคม 

2560 

ผู้อ านวยการฯ ไดร้ับเชิญจาก สปก. เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะกรอบแนวทางการพัฒนาเกษตรกร 
สู่การเป็นผู้ประกอบการธรุกิจฐานชุมชน 

18 ห้องประชุมอาคาร KU HOME 

35 
24 พฤษภาคม 

2560 
ประชุมประเมินสถานการณ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนข้าวสัจ
ธรรมอ านาจเจรญิ 

6 
ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

36 
29 พฤษภาคม 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

37 
1 มิถุนายน 

2560 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหารือและวิเคราะหส์ถานการณ์
สหกรณ์ไทย และแนวทางการแกป้ัญหา การด าเนินการ
โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่าแห่งป ี

5 
ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

38 
2 มิถุนายน 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

39 
5 มิถุนายน 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

40 
8 มิถุนายน 

2560 
ประชุมให้ความคดิเห็นเรื่อง “ธุรกจิฐานสังคม”  4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

41 
13 มิถุนายน 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

42 
14 มิถุนายน 

2560 

ประชุมทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมสี่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาธรุกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน” 

5 
ห้องประชุม 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

43 
16 มิถุนายน 

2560 
ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมลูพื้นฐานของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

7 ห้องประชุมสกก.บ้านลาด จ ากัด 

44 
21 มิถุนายน 

2560 

ได้รับเชิญจากคณะเศรษฐศาสตร์ให้เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “สหกรณ์และการรวมกลุ่ม เพื่อการ
พัฒนาของชุมชนไทย” 

40 
ห้อง 5628 ช้ัน 6 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

45 
22 มิถุนายน 

2560 

ผู้อ านวยการฯได้รับเชิญจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อรา่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

22 
ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารเอส เอ็ม 
ทาวเวอร์ สกว. 

46 
22 มิถุนายน 

2560 

เข้าร่วมช้ีแจงรายละเอียดหน่วยงานเนื่องในโอกาสนายก
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ยีย่มและดูงาน
หน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร ์

24 
ห้องประชุม 5628 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

47 
22 มิถุนายน 

2560 
ประชุมทีมวิจัยเพื่อวางกรอบการบริหารงานวิจัยและวาง
โครงสร้าง Inception report 

3 
ห้องประชุม 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

48 
23 มิถุนายน 

2560 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะเศรษฐศาสตร ์

14 
ห้องประชุม 5628 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

49 
26 มิถุนายน 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

50 
27 มิถุนายน 

2560 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.กฟผ. 24 ห้องประชุม สอ.กฟผ. ช้ัน 3 

51 
28 

มิถุนายน 
2560 

ประชุมหารือโครงการหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง รุ่นท่ี 2” 

7 ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

52 
1-6 กรกฎาคม 

2560 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศเยอรมนีและ
เนเธอร์แลนด ์

32 
ประเทศเยอรมนี  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

53 
7 กรกฎาคม 

 2560 

ประชุมโครงการจดัท าหนังสือบริหารการจดัการงานวิจัย
เพื่อสร้างผลลัพธ์ เล่มที่ 2 เพื่อออกแบบการท างาน
ร่วมกันพร้อมน าเสนอ outline ของกรณีศึกษา 

26 ช้ัน 18 ตึก สกอ. ใหม่ 

54 
12 กรกฎาคม 

 2560 

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมลูและจัด Focus group 
โครงการ “การพัฒนาธรุกิจแบบมสี่วนร่วมเพื่อสร้าง
สมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาธรุกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน” 

12 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่ง
ทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

55 
14 กรกฎาคม 

 2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

56 
20 กรกฎาคม 

 2560 

ประชุมโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
สมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : 
กรณีศึกษาธรุกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน 

48 
ณ ห้องประชุมสกก.บ้านลาด จ ากัด  
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

57 
21 กรกฎาคม 

 2560 
ประชุมเวที “การแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน:
สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก” 

20 
ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยัล 
พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา 

58 
25 กรกฎาคม 

 2560 

ประชุมทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมสี่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาธรุกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน” 

5 
ห้องประชุม 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

59 
27 กรกฎาคม -
22 สิงหาคม 

 2560 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง รุ่นที่ 2” 

52 
ณ ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม. 

60 
5 สิงหาคม 

2560 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสรา้งสรรค์นวัตกรรม
เพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์ ในโครงการฝึกอบรม 
“นักบริหารการสหกรณร์ะดบัสูง รุ่นที่ 2” 

52 
ณ ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม. 

61 
7 สิงหาคม 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

62 
8-10 สิงหาคม 

2560 

การศึกษาดูงานแนวทางการปฏบิตัิที่ดีเพื่อยกระดับ
คุณค่าสหกรณ์ : กรณีศึกษาตัวแบบและแนวปฏิบตัิที่ดีที่
ประสบความส าเรจ็ในสหกรณ ์

60 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด 
และศูนยเ์รียนรู้มีชีวิตชาวสวนผลไม้
คุณภาพ จ.จันทบุรี  

63 
11 สิงหาคม 

2560 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาโซ่คณุค่าเพื่อ
ยกระดับมูลคา่เพิ่มในธุรกิจสหกรณ์ ในโครงการ
ฝึกอบรม “นักบริหารการสหกรณร์ะดับสูง รุ่นท่ี 2” 

52 
ณ ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม. 

64 
18 สิงหาคม 

2560 
เข้าร่วมประชุมโครงการจดัท าหนังสือ “บริหารจดัการ
งานวิจัย” ฉบับท่ี 2 

19 
ห้องประชุม 1 ช้ัน 15 อาคารเอสเอ็ม 
ทาวเวอร์ สกว. 

65 
21 สิงหาคม 

2560 

เวทีการน าเสนอ : โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการ
ส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบาย Thailand4.0 โครงการ
ฝึกอบรม “นักบริหารการสหกรณร์ะดับสูง รุ่นท่ี 2” 

62 
ณ ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม. 

66 
22 สิงหาคม 

2560 

ทดสอบความรู้ ประเมินผลปัจฉมินิเทศ , พิธีแจก
ประกาศนียบตัร โครงการฝึกอบรม “นักบริหารการ
สหกรณ์ระดับสูง รุ่นท่ี 2” 

54 
ณ ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กทม. 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

67 
23 สิงหาคม 

2560 
เข้าร่วมประชุมโครงการจดัท าหนังสือ “บริหารจดัการ
งานวิจัย” ฉบับท่ี 2 

19 
ห้องประชุม 1 ช้ัน 15  
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ สกว. 

68 
24 สิงหาคม 

2560 

ประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่
รัฐที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาธุรกจิแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
สร้างสมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : 
กรณีศึกษาธรุกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน 

40 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท์ุ่ง
ทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี

69 
25 สิงหาคม 

2560 

น าเสนอผลลัพธ์จากงานวิจัย: สามพรานโมเดล และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ ในงาน
ครบรอบ 25 ปี สกว. 

12 
รอยัลพารากอนฮอลล์ ช้ัน 2  
สยามพารากอน 

70 
28 สิงหาคม 

2560 

ประชุมทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมสี่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาธรุกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน” 

5 
ห้องประชุม 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

71 
28 สิงหาคม 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

72 
29 สิงหาคม 

2560 

ประชุมวางแผนกลยุทธ์และแผนธรุกิจภายใต้โครงการ
พัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม(IBM Inclusive 
Business Model) 

5 
ห้องประชุม 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

73 
4 กันยายน 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

74 
6 กันยายน 

2560 
ผู้บริหารส.ป.ก.ขอปรึกษาเรื่อง “ธุรกิจฐานสังคม” 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

75 
7 กันยายน 

2560 
ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 18 ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

76 
11 กันยายน 

2560 

ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการดา้นสหกรณไ์ดร้ับเชิญจาก
สถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้เขยีนและเข้าร่วมประชุม 
โครงการจดัท าหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัยฉบับที่ 2  

24 
ณ ห้องจามจุรี 1 ช้ัน M  
โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 

77 
18 กันยายน 

2560 
ประชุมทีมงานสารสนเทศสหกรณ ์ 4 

ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

78 
19 กันยายน 

2560 

ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมสี่วนร่วม 
เพื่อสร้างสมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
: กรณีศึกษาธุรกจิข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 

42 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด  
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานท่ี 

79 
21 กันยายน 

2560 

ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมสี่วนร่วม 
เพื่อสร้างสมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
: กรณีศึกษาธุรกจิข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 

28 
วิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืน  
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

80 
26 กันยายน 

2560 
ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ครั้งท่ี 1/2560 

10 
ณ ห้อง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

81 
26 กันยายน 

2560 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.กฟผ. 18 ห้องประชุม สอ.กฟผ. ช้ัน 3 

82 
27 กันยายน 

2560 
ร่วมงานเกษียณบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร ์ 84 ห้องประชุม 4205 คณะเศรษฐศาสตร์ 
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