สารจากประธานกรรมการประจาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รายงานประจาปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสถาบันฯในรอบปี
พ.ศ. 2559 ที่แสดงให้เห็นบริบทการดาเนินงานของสถาบันฯในฐานะหน่วยงานภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจ
ทั้งด้านการวิจัย บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาองค์กร ซึง่ ในรอบปีทผี่ ่านมานั้น มีกจิ กรรม
ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ นานาชาติ และประเทศเพื่อนบ้านดังปรากฏในเล่ม
ในฐานะประธานกรรมการประจาสถาบันใคร่ขอขอบคุณท่านกรรมการประจาสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ช่วยให้คาแนะนาและสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ ขอชื่นชมและให้กาลังใจผู้อานวยการและทีมงานทุกคนที่
ทุ่มเทในการทางาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังที่ปรากฏในเล่ม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการประจาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

สารจากผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รายงานประจาปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปเรื่องราวสาคัญที่ชี้ให้เห็นผลการ
ดาเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯในรอบปี พ.ศ. 2559
ในรอบปีที่ผ่านมา สกว.ได้ม อบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ปี 2558 แก่สถาบันฯ และได้มีโ อกาสนาชุด
ความรู้และนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่เป็นผลงานวิจัยไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้จัดงานเฉลิม
ฉลองในวาระครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคี 7 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 850 คน สาหรับ
การจัดกิจกรรมตามแผนงานในปี 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 135 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการวิจัย การให้บริการ
วิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาทีมงาน
สาระในเล่ม ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นผลงานของทีมงานและภาคีเครือข่ายของสถาบันฯ ที่มาร่วมมือ
กันสร้างสรรค์คุณค่าสหกรณ์ในการยกระดับการทางานของสหกรณ์/องค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรอบปีที่
ผ่านมา ใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการประจาสถาบันฯ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาคีนักวิจัย และทีมงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ จนการดาเนินงานของสถาบันฯ
สาเร็จสมความตั้งใจ

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท)
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
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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
:
:

:

1.
2.
3.
4.
:

1.

/

2.

3.
4.
(Coaching)
:
2

แผนที่กลยุทธ์
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่
กาหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึ งได้มีการจั ดทาแผนที่กลยุทธ์ เพื่อให้ เห็ นความเชื่อมโยงของกระบวนการทางานที่
ชี้ให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
มุมมองด้านคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1

:

รูปที่ 1 แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
3

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 และพัฒนาไปเป็นเครือข่าย
ฯ 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 เพื่อการเผยแพร่อย่าง
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
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2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ของประชาคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
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

ที่ปรึกษาสถาบัน

ที่ปรึกษาผู้อานวยการ

9

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย

10

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

11

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน
บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันฯมีบุคลากรจานวน 9 คน เป็นทีมงานของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

12

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 2559
ผลการดาเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปี งบประมาณ 2559 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามแผนงานการวิจัย
1.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการวิจัยในรอบปีงบประมาณ 2559 มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนจานวน
8 โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 5,114,831 บาท มีนักวิจัยจานวน 67 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชุด
โครงการ จานวน 5,921 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการวิจัย

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 8
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
แข่งขันตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันภายใต้กลไกหน่วยงานรัฐ
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรราย
ย่อย
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
โครงการวิจัย Enhancing the capacity of stakeholders to improve
the Tilapia value chain in Thailand
รวม

ผลการดาเนินงาน
ตามแผน

จานวน
นักวิจัย

จานวนผู้เข้ามา
มีส่วนร่วม

1,751,000

10

1,949



946,000

4

2,730



166,666

20

223



166,666

7

268



166,666

6

240



237,500

5

350



208,333
1,472,000

4
11

128
33




5,114,831

67

5,921

งบประมาณ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1.2 ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรเครือข่าย ชุมชน มี
จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล และ Farmer Shop
1.3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จานวน 1
เรื่อง ได้แก่ Agricultural Cooperatives Development in Thailand ในเวที ASEAN Learning Route on Agricultural
Cooperatives : “Strengthening the Role of Agricultural Cooperatives to Address the Challenges and
Opportunities of the ASEAN Economic Community for the Benefit of the Smallholder Farmers”. ภายใต้
องค์กร Procasur, IFAD และภาคีพันธมิตร
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1.4 ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล มีจานวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจาปี 2558 ภายใต้
ชื่อผลงาน “ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
2. ผลการดาเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ (การสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อยกระดับ
การนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)
2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรอบปีงบประมาณ 2559 เป็นไปตามแผนงานจานวน 8 โครงการ และมีเพิ่มเติมอีก 7 โครงการ ภายใต้
งบประมาณทั้งสิ้น 1,675,798 บาท มีจานวนผู้เข้ามามีส่วนร่วม จานวน 12,924 ราย
ลาดับ

1

ชื่อโครงการ

โครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
 เว็บไซต์

จานวน
ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม
2,730
2,177

ค่าใช้จา่ ย
(บาท)
ใช้งบประมาณ
โครงการวิจัย

วารสารฅนสหกรณ์
 เอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
โครงการฝึกอบรม “การยกระดับขีดความสามารถของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศไทย”

553
23

194,937

3

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องธนาคารสหกรณ์จาเป็นจริงหรือ ?

29

11,965

4

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ รุ่นที่ 17(28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2559)
โครงการเส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรใน
อาเซียน (28 มี.ค. 59)

82

576,000

70

49,000

หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออนุญาตเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน
โครงการเปิดหน้าต่างความรู้ เปิดประตูสู่ชุมชน
(18-20 ธ.ค. 58)

20

-

180

73,500

300

-



2

5

6
7

8

นาเสนอ “แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ในเวที
ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (18 ธ.ค. 58)

เอกสารเผยแพร่

ผลการประเมิน

บทความเผยแพร่ 365 บทความ
รายงานวิจัยเผยแพร่ 99 รายการ
สื่อสิง่ พิมพ์เผยแพร่ 113 รายการ
สื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ 20 รายการ
ชุดความรู้/นวัตกรรม 12 รายการ
วารสารฅนสหกรณ์เผยแพร่ 4 ฉบับ
เอกสารและสื่อสิง่ พิมพ์ 11 รายการ
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง “การยกระดับ
สมรรถนะผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ภายใต้โซ่อุปทานปลานิล”
สมุดปกขาว “ธนาคารสหกรณ์จาเป็นจริง
หรือ?”, ข้อเสนอการจัดตั้งธนาคาร
สหกรณ์, แนวทางการจัดการด้าน
การเงินสหกรณ์, ปัจจัยที่สง่ ผลต่อวิกฤติ
ธนาคารสหกรณ์ในอังกฤษ
คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ

ดีมาก
ดี

บทความวิชาการ “AGRICULTURAL
COOPERATIVES DEVELOPMENT IN
THAILAND”, ตัวแบบคิชฌกูฎโมเดล
เผยแพร่ผลงานวิจัยและการเชื่อมโยงไปสู่
การบริการวิชาการของสถาบันฯ

NA

เผยแพร่ตัวแบบผลงานวิจัยและชุดความรู้
ภายใต้ชุดโครงการ DC&F ได้แก่
Farmer Shop, เครือข่ายฯข้าวสัจ
ธรรมอานาจเจริญ, สจล.โมเดล,
คิชฌกูฎโมเดล, สามพรานโมเดล
กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลา
ก้าวสูศ่ ตวรรษที่ 2

NA

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

NA

NA

15

ลาดับ

ชื่อโครงการ

9

เผยแพร่ผลลัพธ์งานวิจัยในเวทีประชุมข้าวไทยปี 2558
(14 ธ.ค. 58)

10

เวทีประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า และ
เวทีเสวนาวิชาการ “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์
ไทยในศตวรรษที่สอง” ประจาปี 2559 (16 ก.ย. 2559)
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร

11

12
13
14

15

จานวน
ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม
60

ค่าใช้จา่ ย
(บาท)
-

659

375,000

1,544

181,446

เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันฯและภาคีเครือข่าย ในงานประกาศ
เกียรติคุณฯและเสวนาวิชาการประจาปี 2559 (16 กันยายน 2559)
เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ในงานเสวนาวิชาการ ภาควิชาสหกรณ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการช่วยคิด ช่วยทา ไทยทีวีสีช่อง 3
(9 พ.ค. 59)

659

13,950

4
2

-

ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ, ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ,
ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop, ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนมือ
อาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่), ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ

3,832

200,000

12,924

1,675,798

รวม

เอกสารเผยแพร่

ผลการประเมิน

เผยแพร่ผลลัพธ์งานวิจัย: ข้าวเกิดบุญ,
ข้าวคุณธรรม, ข้าวสัจธรรม
อานาจเจริญ
วารสารฅนสหกรณ์, ผลลัพธ์การวิจัย/
นวัตกรรม

NA

จาหน่าย“ข้าวและผักอินทรีย”์ ให้แก่
ประชาคมมก.ภายใต้ความร่วมมือ
ของภาคีพันธมิตร
บู๊ทนิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัยและ
เครือข่ายพันธมิตร จานวน 15 บู๊ท,

ดี

เผยแพร่สอื่ สิง่ พิมพ์สถาบันฯ
เผยแพร่ตัวแบบสามพรานโมเดล
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม และ
เครือข่ายฯข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ
โบชัวร์ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต

ดี

ดีมาก
NA
NA

ดีมาก

2.2 เวทีเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2559 มีจานวน 15 เวที มี
ภาคีเข้ามามีส่วนร่วม 167 องค์กร มีผู้เข้ามามีส่วนร่วม 12,924 ราย
2.3 ผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ มีจานวน 1,281 ราย
2.4 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 มีจานวน 813 ราย
2.5 มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ จานวน 43 รายการ
2.6 มีผู้สนใจเข้ามาสืบค้นข้อมูล เดือนละ 2,400 ราย
2.7 มีสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเผยแพร่ในนามสถาบัน จานวน 11 รายการ
3. ผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
3.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย ในรอบปีงบประมาณ 2559 มีการดาเนินงาน
เครือข่ายจานวน 10 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่าย
ธุรกิจฐานสังคม เครือข่ายการเรียนรู้ฯ เครือข่ายสังคมออนไลน์ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเกษตร คณะทางานจัดทาข้อเสนอปฏิรูประบบบริหารจัดการและกากับดูแลสอ.และสค. คณะทางานจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการเพิ่มมูลค่าสหกรณ์ และเครือข่ายภาคีต่างประเทศ มีจานวน
ภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วม จานวน 12,237 ราย
16

ลาดับ

กิจกรรม

จานวนหน่วยงาน
ภาคี/ผู้ที่เข้ามา
มีส่วนร่วม

1

เครือข่ายสังคมออนไลน์

10,502

2

เครือข่ายด้านการวิจยั

67

3

เครือข่ายการเรียนรู้และ
พัฒนาคลังความรู้

145

ผลการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย






เครือข่ายผู้ตรวจสอบฯ, เครือข่าย
นักวิจยั , เครือข่ายFarmer Shop
เครือข่ายพันธมิตรสถาบันฯ และ
ผู้สนใจสืบค้นข้อมูล
นักวิจยั ภายใต้ชุดโครงการฯ
ผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า, ผู้
ตรวจสอบกิจการฯ, เครือข่าย
ผู้บริโภค, นักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่า, ผู้จัดการสหกรณ์
การเกษตร, Smart Officers,
Smart Students, Smart
Entrepreneurs

ผลลัพธ์ที่ได้














4

เครือข่ายธุรกิจฐาน
สังคม

1,004



กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน,
ผู้ประกอบการ Farmer Shop,
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม,
เครือข่ายคุณค่าผลไม้, เครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย,
สภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม,
เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์อานาจเจริญ, เครือข่าย
กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่















ในแผน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบฯ,
Farmer Shop,นักวิจัย ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วม
ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง



มีนักวิจยั จานวน 67 ราย ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การยกระดับ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการเพิ่ม
มูลค่าสหกรณ์ เข้ามามีสว่ นร่วมในเครือข่าย
จานวน 30 ราย
ผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า 9 ราย เข้ามามีส่วนร่วม
ในเครือข่าย
ผู้ตรวจสอบกิจการฯ จานวน 82 ราย เข้ามามี
ส่วนร่วมในเครือข่าย
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 9 ราย/
สหกรณ์ เข้ามาร่วมในเครือข่าย
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร จานวน 15 ราย เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน จานวน 63 ราย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 27 องค์กร เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่นาตัวแบบธุรกิจไปใช้ประโยชน์ 4
หน่วยงาน ได้แก่ สปก. มทร. สจล. และสปท.
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จานวน
465 เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย
เครือข่ายคุณค่าผลไม้ 54 สหกรณ์ / ทายาท
เกษตรกร 12 ราย เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
เครือข่าย Smart Officers 13 ราย มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายอย่างต่อเนือ่ ง
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ 16 สหกรณ์ ที่มี
การขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง
เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
อานาจเจริญ 350 คน ที่มีการดาเนินกิจกรรม
ของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง



นอกแผน
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ลาดับ

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

จานวนหน่วยงาน
ภาคี/ผู้ที่เข้ามา
มีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย

5

เครือข่ายวารสารฅน
สหกรณ์

420



6

เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ

21



7

คณะอนุกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนด้านการปฏิรูป
เศรษฐกิจการเกษตร

15



8

คณะทางานจัดทา
ข้อเสนอปฏิรูประบบ
บริหารจัดการและกากับ
ดูแลสอ.และสค.
คณะทางานจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การยกระดับ
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและการเพิ่ม
มูลค่าสหกรณ์
เครือข่ายภาคี
ต่างประเทศ
รวม

23



34



6



9

10

ผู้นาสหกรณ์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในขบวนการสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ภายใต้ชุด
โครงการฯ
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
ด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเกษตร/คณะทางาน Modern
Farming
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายใน
ขบวนการสหกรณ์

หน่วยงานและภาคีเครือข่ายใน
ขบวนการสหกรณ์

IDACA, ICA-AP, Procasur, FAO,
CIRAD, Tractus Asia Ltd.

ผลลัพธ์ที่ได้












สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ที่เห็นคุณค่าของ
การเป็นสมาชิกเครือข่ายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องจานวน 420 ราย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 21 ราย ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและสนับสนุนงานอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบ
ก้าวหน้าด้วย Civil State Smile Shop

ในแผน

นอกแผน






(ร่าง) ข้อเสนอปฏิรูประบบบริหารจัดการและ
กากับดูแลสอ.และสค.



(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การยกระดับการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายและการเพิ่มมูลค่า
สหกรณ์



ความร่วมมือทางวิชาการและการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ใช้ประโยชน์และเผยแพร่



12,237

3.2 ผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้า
ที่เป็นธรรมในรอบปี 2559 มีจานวน 12,237 คน 189 องค์กร
3.3 มีตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของ
ประชาคมที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม จานวน 3 ตัวแบบ ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล และ Farmer
Shop
3.4 มีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม จานวน
3 เรื่อง ได้แก่ วีดีทัศน์ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรมโบชัวร์ วีดีทัศน์ The Researcher ตอน สหกรณ์คุณค่าแห่งคน และโบชัวร์ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
3.5 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม จานวน 3 รายการ
ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล และ Farmer Shop
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร
4.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร ในรอบปีงบประมาณ 2559 เป็นไปตามแผนงานทั้ง 4
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมงานให้ยึดมั่นในค่านิยมร่วม “ทางานอย่างมีน้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และ
มององค์รวม” และเผยแพร่ผลงานในเวทีวิชาการต่าง ๆ ดังรายละเอียดในตาราง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้

1

โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ประจาปี 2559 “ทีมงานอัจฉริยะ” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
2559
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานจากงานประจาของบุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ”
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

• บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางและ
แผนการดาเนินงานทั้ง 4 ภารกิจ เพื่อการเตรียมการการยกระดับทีมงานสถาบันฯ สู่การ
เป็นทีมงานอัจฉริยะ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจิตสานึกรัก
องค์กรและการสร้างจิตมุ่งบริการ”
 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx
 เข้าร่วมเวทีวจ
ิ ัย/บริการวิชาการ/เสวนาวิชาการของ
สถาบันฯ
โครงการนาเสนอบทความวิชาการ/ศึกษาดูงานและเจรจา
ธุรกิจ
 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจาปี 2016 เรื่อง
“Sustaining Community Change: Building Local
Capacity to Sustain Community Development
Initiatives” จัดโดย CDS และ IACD ระหว่างวันที่ 2427 July, 2016 ณ เมือง Bloomington รัฐมินิโซต้า
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการพัฒนาทีมกลยุทธ์ (Coaching)


3

4

• บุคลากร 2 คน ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตาแหน่งนักวิจัยมีความรู้ ทักษะ
ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
• บุคลากร 1 คน ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
AEC
• บุคลากร 1 คน ได้รับความรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเองและการสร้างทัศนคติที่ดีใน
การทางาน
• บุคลากร 1 คน ได้รับความรู้เรื่อง EdPEx เพื่อนามาใช้ในการทางาน
• บุคลากรสถาบันฯ จานวน 9 คน ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั และบริการ
วิชาการจากการปฏิบัติงานจริง

• บุคลากร 1 คน ได้เรียนรู้ร่วมกันในชุมชนคนวิจัยที่สนใจการสร้างขีดความสามารถแก่
ท้อ งถิ่ น ในการสร้ า ง สรรค์ ก ารพั ฒ นาชุ มชนอย่ า งยั่ งยื น ” ซึ่ง มี ผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุ มจาก
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประกอบด้ว ย นักวิช าการมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ และนักพัฒนา
ชุมชนกว่า 300 คน มีการนาเสนอบทความวิชาการจานวนทั้งสิ้น 121 บทความ

• บุคลากรสถาบันฯทุกคนเข้าร่วมเวที Team Building Forum เพื่อการยกระดับทีมงาน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

4.2 สถาบันฯได้รับการยอมรับในการเป็นแกนนาการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ จานวน 7 องค์กร ได้แก่ IDACA, ICA-AP, Procasur, FAO, CIRAD, Tractus
Asia Ltd., สสท.
4.3 ทีมงานวิจัยมีผลงานวิจัยออกสู่สังคม จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม, การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ประเทศ และโครงการวิจัย Enhancing the capacity of stakeholders to improve the Tilapia value chain in Thailand
4.4 บุคลากรของสถาบันฯมีภารกิจเป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาแก่หน่วยงานพันธมิตร จานวน 4 องค์กร ได้แก่
สสท., สปก., ชสอ., สอ.กฟผ.
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559
 รายรับ
ในรอบปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 6,904,654 บาท แยกเป็นรายรับจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิ นสาหรับค่าจ้างบุคลากร จานวน 613,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 และรายรับจากงบประมาณเงิน
รายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สาหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จานวน 352,200 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 6 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม จานวน 5,938,614 บาท คิดเป็นร้อยละ 85 ดังรูปที่ 1

งบประมาณเงิน
รายได้สถาบัน
352,200 บาท
6%

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
613,840 บาท
9%

งบประมาณเงิน
รายได้จากชุด
โครงการวิจัยและ
โครงการฝึกอบรม
จานวน
5,938,614 บาท
85%

รายรับรวม 6,904,654 บาท
รูปที่ 3 รายรับปีงบประมาณ 2559
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 รายจ่าย
ในรอบปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 6,904,654 บาท จาแนกตามหมวด
รายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จานวน 966,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ค่าพัฒนาวิชาการ จานวน 212,501 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 3 และงบดาเนินงานโครงการต่างๆ 5,726,113 คิดเป็นร้อยละ 83 ของค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 ดังรูปที่ 2

รายจ่ายจาแนกตามหมวด
หมวดบุคลากร
จานวน 966,040
บาท
14%
งบดาเนินงานต่างๆ
(ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย,วัสดุ,
สาธารณูปโภค )
จานวน 5,726,113
บาท
83%

ค่าพัฒนาวิชาการ
จานวน 212,501
บาท
3%

รายจ่ายรวม 6,904,654 บาท

รูปที่ 4 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559
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รายงานฐานะการเงินประจาปีงบประมาณ 2559
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ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 - 31
กรกฎาคม 2559) โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินคุณภาพฯ ซึ่งสถาบันฯมีการดาเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จานวน 11 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

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 2558
5.00
4.52
5.00
4.76
4.66
4.66

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในรอบปี พ.ศ. 2559
ในปี พ.ศ. 2559 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โดยมี รศ.จุฑาทิพย์
ภั ท ราวาท ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น
สกว.ประจาปี 2558 ภายใต้ผลงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม” ประเภทผลงานวิ จั ย ด้ า นสาธารณะ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ
โจทย์วิจัยที่ท้าทายสาหรับชุดโครงการฯ: คือ การศึกษารูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณค่า “สหกรณ์” ที่
สามารถทาหน้าที่เป็นกลไกและทางเลือกของประชาชน ในการแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้าไม่เป็นธรรม อันมี
สาเหตุมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมในบริบทโลกใหม่
กระบวนการวิ จั ย :
เป็ น ไปในรู ป แบบของการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้
กับภาคีวิจัย โดยกลุ่มเป้าหมายการวิจัยจะเน้นไปที่สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร
และชุมชน และครอบคลุมพืชเศรษฐกิจสาคัญ ๆ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มัน
สาปะหลัง กาแฟ ผลไม้ ผักอินทรีย์ และสินค้าชุมชน โดยการขับเคลื่อนการ
วิจัยเป็นไปตามแผนงานการวิจัย ที่ได้วางตาแหน่งทีมประสานงานเป็นทีมกล
ยุทธ์ ทาหน้าที่ประสานงานการให้การสนับสนุ น ติดตามผลและการผลักดัน
ให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการสร้างกลไกสะสมความรู้ จัดทาคลัง
ความรู้ พั ฒ นาสื่ อ เรี ย นรู้ รู ป แบบต่ า ง ๆเพื่ อ การเผยแพร่ ผ่ า นเวที ป ระชุ ม
วิชาการ วารสาร และเว็ปไซด์
จุ ดเด่ นของงานวิจั ย: ข้อค้น พบจากการวิ จัยส าหรับแนว
ทางการยกระดับคุณค่า “สหกรณ์” โดยใช้กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) ซึ่งมีกระบวนการดาเนินการเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 3 ประการ คือ การยกระดับสมรรถนะคน องค์กร
และเครือข่าย โดยมีผลลัพธ์การวิจัยในรูปแบบของนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเชิง
คุณค่าต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมบนหลักการพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบและแนวทางดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นอย่าง
ยิ่งในการน าไปใช้ขับ เคลื่อนยุ ทธศาสตร์ ประเทศที่มุ่งเน้น “ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง”
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ผลงานเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทั้งในรูปแบบงานวิจัยและนวัตกรรมได้ถูกนาไปเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาคีในการสนับสนุนในรอบปี 2559 มีผลงานเด่นดังนี้

ผลการวิจัยได้นาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (สปท.)
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ ด้าน
การเกษตรจากประธานกรรมาธิก ารขับ เคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้า น
เศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทางแผน วิธีการปฏิรูปการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตร
ทั้งระบบให้สัมฤทธิ์ผล
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ด้ า น
การเกษตร ได้ มีก ารประชุมขั บ เคลื่ อ นอย่ างต่อ เนื่ อ งตั้ งแต่ พฤศจิ ก ายน
2558 จนถึงปัจจุบัน จานวน 25 ครั้ง โดยผู้อานวยการได้นาเสนอชุด
ความรู้ทั้งในเรื่อง Global Value Chain, Value Network, ตัวแบบ
เครื อ ข่ า ยคุณ ค่ า ข้ า วหอมมะลิ ส หกรณ์ ไ ทย และตั ว แบบธุ ร กิ จ Farmer
Shop ซึ่งคณะทางาน Modern Farming ในคณะอนุกรรมาธิการ
ขับ เคลื่ อนการปฏิรู ป เศรษฐกิจ ด้ านการเกษตรได้น าไปพัฒ นาเป็ น ร้ า น
รอยยิ้มชุมชน (Civil State Smile Shop: C3S) เพื่อลดช่องว่างของโซ่
อุปทานที่เป็ น อยู่ และเพื่อสร้ างสรรค์ร ะบบธุร กิจ ร้านค้าปลี กทางเลื อก
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่ งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งได้นาเสนอในที่ประชุมคณะคณะอนุกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร เมื่อ 2 สิงหาคม 2559

ระบบธุรกิจร้านรอยยิ้มประชารัฐ
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กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
กฎหมายเพื่อปฏิรูประบบบริหารจัดการและกากับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยให้ เ ร่ ง ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน (ภายในวันที่ 14
กั น ยายน 2559)
ซึ่ ง กระทรวงการคลั ง โดย
ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ได้ ห ารื อ ร่ ว มกั น กั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเสนอร่ า ง
กฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1.1 จัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อส่งเสริมและกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี ยน รวมถึงผู้ให้
บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)
1.2 มีคณะกรรมการกากับและส่งเสริมกิจการทางการเงิน ทาหน้าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแล
และหลักเกณฑ์ของกองทุนคุ้มครองสมาชิกสหกรณ์
1.3 มีกองทุนคุ้มครองสมาชิก เพื่อคุ้มครองเงินฝากและค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์
ในวงเงินที่กาหนดเพื่อเพิ่มความมั่นใจของสมาชิกและประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพในระบบสหกรณ์
1.4 เกณฑ์การกากับดูแลตามลาดับชั้น โดยแบ่งตามขนาดสินทรัพย์และความซับซ้อนทางธุรกรรม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาข้อเสนอปฏิรูประบบบริหารจัดการและ
กากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย น โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เป็นหนึ่งในคณะทางานดังกล่าว และได้
นาเสนอแนวคิดในการปฏิรูป 5 ประการ ประกอบด้วย
2.1 ปรับปรุงหน่วยงานและระบบการกากับดูแล
2.2 ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
2.3 ปฏิรูปการพัฒนาบุคลากร
2.4 ปฏิรูประบบความคุ้มครองสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์
2.5 ปฏิรูปกฎหมายสหกรณ์
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การยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ มีนโยบายในการจัดทากรอบ
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ในห้วงเวลาปี พ.ศ.2560-2564 เพื่อนาไปใช้เป็นแนวนโยบายในการขับเคลื่อนสหกรณ์สู่การบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน โดยมอบหมายให้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ยกร่างกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว สาหรับใช้ใน
การระดมความคิ ด เห็ น จากภาคี เพื่ อ หา
ข้ อ สรุ ป และจั ด ท าเป็ น นโยบาย การ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ ไ ทย
ต่อไป
ภายใต้ ก ระบวนการจั ด ท า
ข้ อ เ ส น อ เ ชิ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ในครั้งนี้
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ดาเนินการ
โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางแนวโน้ ม
ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Key Trends) และ
การวิเคราะห์ช่องว่าง (GAPs Analysis)
ได้นามาซึ่งการกาหนดเป้าหมายเชิงนโยบายการพัฒนาสหกรณ์และประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ
เป้าหมายเชิงนโยบาย (Goal) : จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของระบบสหกรณ์เพื่อเป็นกลไกในการลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์จะ
ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่สาคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีสหกรณ์เพื่อความเข้มแข็งเป็น
ปึกแผ่น 2) กาหนด Agenda และ Road Map และ Platform การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ 3) ปฏิรูปโครงสร้าง
ขบวนการสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 4) นานวัตกรรม PPP มาใช้ในการบูรณา
การการทางานร่วมกันเพื่อมุ่งเป้าไปที่สหกรณ์ในการนาประโยชน์สู่สมาชิก 5) สร้างกลไกในการยกระดับสมรรถนะสมาชิก
ผู้นา ฝ่ายจัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6) พัฒนาเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ (Co-ops to Co-ops Business)
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ สหกรณ์ 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
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพในระบบสหกรณ์
ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์ที่สาคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงมีเสถียรภาพ 2)
สร้างความเข้าใจแก่คนในสังคมและผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียในบริบทของ
สหกรณ์ในด้านการเงิน 3) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพเพื่อ
ประกันความมั่นคงในระบบสหกรณ์ภายใต้การกากับดูแลของสมาชิก
4) สร้างกลไกการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้พื้นฐานการเงินที่เข้าถึงและ
สร้างความเข้าใจแก่สมาชิกและ Stakeholder 5) ส่งเสริมให้สหกรณ์
เป็นสถาบันการเงินของประชาชนในการสร้างวินัยให้ความรู้พื้นฐาน
และการเข้าถึงบริการการเงินอย่างเป็นธรรม 6) จัดทา Agenda และ
Road Map การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ในแนวทางการพึ่งพาและร่วมมือกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การปฏิรูประบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้วย แนวทาง กลยุทธ์ที่
สาคัญ 6 แนวทาง ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก 2) กาหนด Agenda และ Road Map
การพัฒนาระบบสนับสนุนฯ 3) ปฏิรูประบบงบประมาณสาหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ใ ห้มีเอกภาพ
และมีกลไกติดตาม-ประเมินผล 4) ปฏิรูปกฎหมาย/ข้อบังคับและกลไกการกากับดูแล 5) พัฒนาระบบ ICT เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงธุรกิจของระบบสหกรณ์ควบคู่กับการตรวจสอบ 6) สร้างกลไกการจัดการความรู้แก่เยาวชนและ Stakeholder ให้
เข้าถึงและเข้าใจ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์อย่างเหมาะสม

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
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การเผยแพร่ผลงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
(1) การจัดเวทีเส้นทางการเรียนรู้สาหรับสหกรณ์การเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ PROCASUR
และภาคีหน่วยงานระหว่างประเทศ 7 องค์กร ได้แก่ AFA,
LVC, AF, EU, IFAD, and SDC ซึ่งเป็นองค์กร NGOs
ท างานด้ า นการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ ได้ จั ด โครงการ
เส้นทางการเรียนรู้สาหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ในหัวข้อ
“สิ่งท้าทายสาหรับบทบาทของสหกรณ์การเกษตรในอาเซียน
ที่ส่งผลดีต่อเกษตรกรรายย่อย (ASEAN Learning Route on
Agricultural Cooperatives: Strengthening the Role of
Agricultural Cooperatives to Address the Challenges
and Opportunities of the ASEAN Economic Community
for the Benefit of the Smallholder Farmers)” ระหว่าง
วันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ และศูน ย์ เรี ย นรู้ มีชีวิตคิช ฌกูฎ
โมเดล จ.จันทบุรี และประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้แทนกระทรวง
เกษตรและขบวนการสหกรณ์ใน 10 ประเทศในอาเซียนและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมรวม 50 คน
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(2) การเผยแพร่ผลงานกับตัวแทนจาก Asian Institute of Technology and CIRAD Scholl of Environment
Dr.Nicolas Faysse จาก Asian Institute of Technology and
CIRAD Scholl of Environment สนใจศึกษาผลงานวิจัย ตัวแบบธุรกิจ และ
นวัตกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และมีแนวทางความร่วมมือการ
วิจัยเรื่องสหกรณ์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
(3) การเผยแพร่ผลงานวิจัยกับนักวิจัย จาก Tractus Asia Ltd
Mr.Daniel Bellefleur และ Mr.Antonio Sequeros นักวิจัยจาก Tractus Asia Ltd. ขอเข้าพบผู้อานวยการ
เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโซ่คุณค่าในสินค้าเกษตรของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมีผู้อานวยการ
และกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
Mr.Daniel Bellefleur และ Mr.Antonio
Sequeros ทางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงห่วง
โซคุ ณ ค่ า ในอาเซี ย น ภายใต้ น โยบายของกระทรวง
ต่ า งประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาวิ จั ย แนวทางการ
เชื่อมโยงโซ่คุณค่าระหว่างทวีปเอเชีย และละตินอเมริกา
โดยได้ มี ก ารค้ น คว้ า งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า สถาบั น
วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ มี ผ ลงานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาโซ่คุณค่าในสินค้าเกษตรกร จึงได้ติดต่อขอสัมภาษณ์
โดยมีประเด็นที่สนใจ ได้แก่ 1) ทาอย่างไรที่เราจะเชื่อมโยงโซ่ คุณค่าระหว่างกลุ่ม SMEs, OTOP และอะไรคือกระบวนการที่
นาไปสู่ความสาเร็จ 2) สถาบันฯให้ความสาคัญกับ Global Value Chain มากน้อยแค่ไหน ผู้อานวยการสถาบันฯ (รศ.จุฑา
ทิพย์ ภัทราวาท) และกรรมการสถาบันฯ (รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน) ได้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยของเครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรมและตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ พัฒนาโซ่คุณค่าในกลุ่มเกษตรกรและปัจจัย
สาคัญต่อความสาเร็จในการพัฒนา value chain ในระดับสากล (Global Value Chain)
ข้อสังเกตของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ก็คือว่าแล้วประเทศไทย จะทาอย่างไรในเรื่องของการวางแผนพัฒนา
ที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันธุร กิจด้านการเกษตรในฐานะที่เราเป็นประเทศผู้ส่งออก ทาอย่างไรที่เราจะ
สามารถเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนาตลาดฐานการผลิตเดียว (Single Market) ในอาเซียน และมี
ข้อสังเกตว่าญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งโดยให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางในอาเซียน โครงการทั้งหลายไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องงานวิจัยหรือการพัฒนาก็จะใช้กลไกที่มีฐานสาคัญอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสถาบันจะได้ติดตามเรื่องราวและ
นาเสนอในเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
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โครงการฝึกอบรม “การยกระดับสมรรถนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่าปลานิล”
โครงการฝึกอบรม “การยกระดับสมรรถนะผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสียภายใต้โซ่คุณค่าปลานิล ” เป็นส่ว นหนึ่งของ
โครงการการยกระดับสมรรถนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่าปลานิลใน
ประเทศไทย ซึ่งดาเนินการโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (CAI) ภายใต้การ
สนั บสนุ น ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO) มี
วัตถุประสงค์ เป็นไปเพื่อการยกะดับสมรรถนะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่
คุ ณ ค่ า ปลานิ ล ของกลุ่ ม เกษตรกรผู้ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ต าบลโพพระ จั ง หวั ด
เพชรบุรี ที่ถูกเลือกเป็นกรณีศึกษา โดยคาดหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการ
ยกระดับสมรรถนะใน 3 มิติ ประกอบด้วย 1) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 2) การ
ปรับกระบวนทัศน์ 3) การเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลานิล และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
ข้อจากัดในด้านการผลิต และการเข้าถึงตลาด โดยใช้กลไกการสร้างกลุ่มเข้มแข็ง
และการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภั ณฑ์ปลานิล อย่าง
ยั่งยืนต่อไป ได้ดาเนินการในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเค.ยู.
โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และมีการศึกษาดูงานจานวน 1 วัน ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ต.บางหัก อ.
พานทอง จ.ชลบุรี และบริษัท ป.เจริญฟาร์ม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี
โครงการอบรม มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจานวนทั้งสิ้น 23 คน จากประเทศไทย จานวน 20 คน จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 3 คน มีทีมวิทยากร จานวน 6 คน
ทีมงานสนับสนุน จานวน 6 คน สาหรับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศไทย
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่าของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตาบล
โพพระ จังหวัดเพชรบุรี จานวน 20 คน ประกอบด้วย เกษตรกรจานวน 11 คน
ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จากัด จานวน 1 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จานวน 2 คน เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืด จังหวัดเพชรบุรี จานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรม
ประมง จานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกรมประมง จานวน 2 คน
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยทางผู้เข้ารับการอบรมที่เป็น
เกษตรกรจะได้ น าความรู้ และแผนธุ รกิ จที่ ได้ จั ดท าขึ้ นในระหว่ างฝึ กอบรมไป
ดาเนินการภายใต้ภารกิจของกลุ่มเกษตรกรฯโพพระ ส่วนผู้แทนจากสปป.ลาวได้
ขอให้ FAO และ CAI สนับสนุนสาหรับโครงการขยายผลไปฝึกอบรมแก่เกษตรกรในสปป.ลาว เพราะเป็นหลักสูตรที่สอนให้ “รู้
จริง รู้ถ่องแท้ และสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริง”
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน: Living Learning Center
การดาเนินการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และ
การค้าที่เป็นธรรมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ผลผลิตการวิจัยเป็นชุด
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดกลไกการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาที่กว้างขวางขึ้น สว.สก. สกว. และภาคี
เครือข่าย จึงได้ร่วมกันพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” จานวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้
คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)
และศูนย์เรียนรูเ้ ครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ รายละเอียดดังนี้

1) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม
ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม มีกิจกรรมการให้บริการการผลิตปุ๋ย
เม็ดอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม การ
ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และผักผลไม้อินทรีย์ กิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ และ
กิจกรรมการสปาบ้านทุ่ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรมได้นาเอาแนวคิดการจัดการโซ่
อุปทานมาส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ /ทักษะในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม ในแนวทาง
การลดต้น ทุน เพิ่มผลิตภาพการผลิ ต และการสร้ างแบรนด์ การเชื่อมโยงภาคี
พันธมิตรในการวางแผนจาหน่าย มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
จานวน 981 ราย 27 องค์กร
2) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ มีกิจกรรมการให้บริการการผลิตผลไม้คุณภาพ การบริหาร
จัดการฟาร์ม ความสาคัญของการจัดการข้อมูลการผลิต การสร้างทายาทเกษตรกร และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
เกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจานวน 286 ราย 32 องค์กร
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3) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ
“ตลาดสุขใจ” เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่เกษตรกร และผู้บริโภคที่เห็นคุณค่า ในเรื่องอาหารปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย์ มีกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้วถิ ีเกษตรอินทรีย์ การให้บริการความรู้การจัดการตลาดเกษตรกร และ
การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจานวน 1,800 ราย 50
องค์กร

4) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต Farmer Shop
ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ได้ดาเนินการเผยแพร่ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมตัว แบบธุรกิจแนว
ใหม่ ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรมนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยปลุกจิตสานึกผู้บริโภคในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย
การพัฒนาทักษะแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้ ทีม Coach ของชุดโครงการฯ ปัจจุบันสจล. ได้นาไปขยายผล รวมทั้ง
คณะทางานการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตรแบบก้าวหน้าได้นาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ไปพัฒนาเป็นร้านรอยยิ้มประชา
รัฐ (C3S) เพื่อลดช่องว่างของโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของผู้ประกอบการรายย่อย นาไปสู่การสร้างทางเลือกใหม่ของ
ผู้ประกอบการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจนาสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมมาจาหน่ ายแก่ผู้บริโภคในชุมชน และผู้บริโภคใน
ชุมชนก็สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยตอบโจทย์การขับเคลื่อนการปรับกระบวนทัศน์สู่
การเกษตรแบบก้าวหน้า และช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรในระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล และได้มีการนาเสนอคณะอนุ
กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
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5) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จานวน
ประมาณ 130 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง
ได้แก่การปลูกพืช (พืชหลักส่วนใหญ่ คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ) และการเลี้ยง
สัตว์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกส่ วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่มีพื้นที่ทากิน
เป็นของตนเอง การขาดแคลนน้าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้นทุน
การผลิตสูง ขาดแคลนเงินลงทุน ราคาผลผลิตตกต่า ฯลฯส่งผลให้เกษตรกรมี
รายจ่ายมากกว่ารายได้ เกิดภาวะมีหนี้สิน ได้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
และร่ วมหาทางออกของปั ญหา โดยมี เป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มรายได้
การลดต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเป็นสาคัญ
ปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่มี สมาชิก 465 คน มี
หน้าที่ 1.ย้ายหนี้ เข้าสู่กองทุน ฟื้น ฟูและพัฒนาเกษตรกร 2.โครงการฟื้นฟู
เกษตรกร ผลผลิตที่มีคุณค่า ผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี การทาเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ขณะนี้กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากกรม
ปศุสั ตว์ ในลั กษณะของโครงการวิ จั ย ต้ น แบบของเกษตรทฤษฏี ใหม่ ฝึ กให้
เกษตรกรวางแผน และทาตามแผนที่วางไว้ พร้อมกับ จดบันทึก กรมปศุสัตว์
เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด หมู วัว และปลูกหม่อนเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะ
หมูเมื่อกินใบหม่อนเป็นอาหารทาให้มูล มูลของหมูที่เลี้ยงไว้ไม่มีกลิ่น ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบวัวเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่
ผ่านมา
6) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ผู้สนใจมา
เรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว ผัก ผลไม้อินทรีย์ แบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันในกลุ่ม และการแก้ปัญหาโดยการร่วมมือกันบนการ
พึ่งพา มีผู้สนใจใช้บริการทั้งสิ้น 565 คน 6 องค์กร
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กิจกรรมเด่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีกิจกรรมร่วมกันภาคีรวมทั้งสิ้น 136 กิจกรรม
โดยมีกิจกรรมเด่นดังต่อไปนี้

โครงการประกาศเกียรติคุณฯ ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องสุธรรมอารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และภาคีเครือข่ายหน่วยงานรัฐและขบวนการสหกรณ์
ได้ร่วมมือกันสานต่อนโยบายตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การประกาศ
เกียรติคุณแก่นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนาคุณค่าสหกรณ์ไปใช้ในวิถีผู้นาสหกรณ์และวิถีการดาเนินงานของ
สหกรณ์ โดยความหวังให้คนในขบวนการสหกรณ์และคนในสังคมได้นาไปเป็นแบบอย่าง
โดยการดาเนินการเป็นไปภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีท่านอ.เชิญ บารุงวงศ์ เป็นประธาน
ท่านอาจารย์วรเทพ ไวยาวิโรจน์ ท่านอาจารย์สุรจิตต์ แก้วชิงดวง คุณลดาวัลย์ คาภา ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร เป็นกรรมการ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เป็นกรรมการและเลขานุการ
การจัดเวทีประกาศเกียรติคุณในปีนี้มีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน ทั้ง
หน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงานสหกรณ์จังหวัด ชุม นุมสหกรณ์ และสหกรณ์ต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อสหกรณ์เข้าร่วม
การคัดเลือกทั้งสิ้นจานวน 40 สหกรณ์ นักสหกรณ์จานวน 40 คน ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรให้
มีการประกาศเกียรติคุณแก่นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2559 จานวน 6 ท่าน ได้แก่ 1.) นายสุระ พาขุนทด 2.) นางณัฐ
ติกานต์ พัฒนราช 3.) นายจักรกฤต
แก้วทอง 4.) นายแพทย์ชัชวาล ก่อ
สกุล 5.) นายน้อง จันทร์ประไพ 6.)
นายมงคล เทือกสุบรรณ และประกาศ
เกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี
พ.ศ. 2559 จานวน 5 สหกรณ์
ประกอบด้วย 1.) สหกรณ์การเกษตร
สูงเนิน จากัด 2.) สหกรณ์ผู้ใช้น้า
หนองเตียน จากัด 3.) สหกรณ์เดินรถ
เพชรบูรณ์ จากัด 4.) สหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จากัด 5.) สหกรณ์เครดิตยูเนียนศูนย์กลางเทวา จากัด มีผู้เข้าร่วมงานจานวน 659 คน
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เวทีเสวนาวิชาการประจาปี พ.ศ. 2559 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปีการสหกรณ์ไทย
เนื่องในวาระ ที่ปี 2559 เป็นปีครบรอบหนึ่งศตวรรษของการสหกรณ์ไทย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ
หน่วยงานภาคี ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะได้จัดงานเสวนาวิชาการภายใต้เรื่อง "เดินเครื่อง
ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในประเด็นเสาหลักยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยในระหว่างผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็น
กรอบการอภิปราย และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในปี 2559 มาเผยแพร่ แก่
สาธารณชนและผู้สนใจ
ภาคเช้า: เวทีเสวนาเรื่อง “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง”
วิทยากร: ดร.กอบศักดิ์
ภูตระกูล
ดร.วิณะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข
รศ.ดร.ปัทมาวดี
โพชนุกูล
ดร.ก๊ก
ดอนสาราญ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ภาคบ่าย: เวทีเสวนาเรื่อง “ตัวชี้วัดความสาเร็จสหกรณ์ : อะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่”
วิทยากร: ดร.ปรีชา
คุณวินัย
คุณศิริชัย
คุณสุภาพ
พลโท ดร.วีระ
อ.วรเทพ

สิทธิกรณ์ไกร
เมฆดา
ออสุวรรณ
จันทร์ภิรมย์
วงศ์สวรรค์
ไวทยาวิโรจน์

จากการรวบรวมแบบประเมินความคิดเห็นในงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าและงาน
เสวนาวิชาการ ประจาปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” เมื่อวันศุกร์
ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลประเมินอยู่ในระดับ "ดีมาก"
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การจัดบู๊ทนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัยในงานประกาศเกียรติคุณและเสวนาวิชาการประจาปี 2559
1) ซุ้มประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2559
นักสหกรณ์ได้รับรางวัล 6 ท่าน และสหกรณ์ได้รับ
รางวัล Co-ops of the year จานวน 5 สหกรณ์ จัดเพื่อประกาศเกียรติ
คุณแก่ผู้ได้รับรางวัล เชิญถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสาหรับวันแห่ง
ประวัติศาสตร์

2) บู๊ทกลอน “ร้อยปีสหกรณ์ ร้อยบทกลอนปริทรรศน์”
บทกวีเล่าเรื่องราวของการสหกรณ์ไทย จานวน 100 บทกลอน แต่งโดยท่านอาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
นักสหกรณ์แห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

3) บู๊ทวารสารฅนสหกรณ์
ทีมงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เปิดบู๊ทเพื่อเผยแพร่วารสาร ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 33 และรณรงค์สมาชิก
วารสารอยู่ ทราบว่าถ้าวันนี้ใครสมัครสมาชิก 3 ปี และ Check in Facebook วารสารฅน สหกรณ์ มีของสมนาคุณให้
มากมาย อาทิ เสื้อโปโล Farmer Shop กระเป๋า คุณบุญซื่อ และหนังสือการ์ตูน
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4) บู๊ทสื่อสิ่งพิมพ์สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
บู๊ทสิ่งพิมพ์ สกว. มีเอกสาร สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับงานวิจัยมากมาย ลองแวะไปดู วันนี้ทีมงานสกว.มาให้บริการแก่
ประชาคมเอง

5) บู๊ท สจล.โมเดล
บู๊ทภาคีเครือข่ายวิจัย ส.ป.ก. โชว์ผลงาน สจล.โมเดลที่นาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ไปขยายผลเชื่อมโยง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยนาผลผลิตผักผลไม้อินทรีย์มาจาหน่ายในงาน

6) บู๊ทเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี (คิชฌกูฎโมเดล)
เป็นหนึ่งในงานวิจัยเครือข่ายคุณค่าของชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม มีกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จนได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ รางวัลองค์กรที่มีคุณค่า
สหกรณ์แห่งปี 2556 และรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2557 วันนี้นาผลไม้คุณภาพมาจาหน่าย อาทิ ลองกอง สละ และ
เงาะโรงเรียน (หลงฤดู)
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7) บู๊ทข้าวหอมอานาจเจริญ ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าว อินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
กลุ่มชาวนาภายใต้เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาอานาจเจริญ เอาข้าวแบรนด์ข้าวหอมอานาจเจริญมาจาหน่ายถึง
ที่ มีชาวนามาร่วมเรียนรู้ 12 ชีวิต เครือข่ายมีการเชื่อมโยงกับตลาดประสบความสาเร็จได้อย่างน่าสนใจ

8) บู๊ทสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด (สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557)
เป็นสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าเมื่อปี 2557 และได้นาโมเดลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ไป
ใช้ในธุรกิจสหกรณ์ ได้นาผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์มาให้เราได้ชิมกัน

9) บู๊ทสินค้าสหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด: สินค้าหมี่โคราช (สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558)
นาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์มาจาหน่าย โดยเฉพาะ “หมี่โคราช”
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10) บู๊ทสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จากัด
ประธานกรรมการสหกรณ์ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 ขอนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และ
กลุ่มสตรีสหกรณ์มาร่วมโชว์และจาหน่าย

11) บู๊ทสหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด
ปีนี้สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 สหกรณ์ร่วมนาผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจาหน่าย

12) กรมส่งเสริมสหกรณ์
นาเสนอยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้คนในขบวนการสหกรณ์ได้ทราบทิศทางการ
พัฒนาการสหกรณ์ไทยในอนาคต ร่วมเรียนรู้การช่วยเหลือสมาชิกปลดหนี้ของสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จากัด จ.
สุพรรณบุรี และร่วมชื่นชมกับรางวัลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับในปี 2559

40

13) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
นาเสนอตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ที่ชุมนุมเป็นแม่ข่ายในการนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรมา
จาหน่ายในรูปของ E-commerce

14) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นองค์การกลางสหกรณ์แห่งประเทศไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดบูทนาเสนอ
ประวัติบิดาสหกรณ์ไทย และจาหน่ายแสตมป์ที่ระลึกร้อยปีสหกรณ์ไทย

15) กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนประกันเงินออม ออมอย่างไรให้ฉลาด มีเงินใช้บั้นปลายอย่างยั่งยืน

16) บู๊ทกาแฟกระบี่
มีกาแฟมาบริการฟรี โดยคุณถนัด เบิกนา ภาคีเครือข่ายวิจัย Farmer Shop
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หลักสูตร “เปาบุ้นจิ้น รุ่นที่ 17”
หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชานาญการ เป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งของสถาบันฯที่
นาชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่ผ่านโครงการฝึกอบรม
โดยนามายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการและจัดทาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ภายใต้คณะทางานหลักสูตร เพื่อให้ได้ตัวแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถยกระดับการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการ
พัฒนาสหกรณ์ในทิศทางของการนาคุณค่าสู่สมาชิกและชุมชน และ
การเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง ซึ่งสถาบันฯ ได้สร้างกลไกให้เกิดเป็น
เครือข่ายผู้นาการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ใน
อนาคตที่จะเป็นเสาหลักทางความคิดแก่สังคมต่อไป หลักสูตรผู้ตรวจ
สอบกิจการสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูน วิสั ยทัศน์ ความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจ
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการ
เสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจ สอบกิจการ
เทคนิคด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และ
การจัดทารายงานการตรวจสอบกิ จการ การใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อการถ่ายทอด ทักษะ
ประสบการณ์ ระหว่ า งผู้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม และวิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศเป็น
กัน เอง อั น จะท าให้ ผู้ เ ข้า ร่ ว มการฝึ กอบรม ได้ ทั้ งความรู้ และ
ความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือเป็นสังคมฐานความรู้
ต่อไปในอนาคต
หลักสูตรอบรมการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ ช านาญการ เป็นหลั กสู ตรที่มีการจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550
จนถึงปัจจุบัน รวม 17 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจานวน 885 คน เกิด
เป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (เปาบุ้นจิ้น) โดยในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดอบรม 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจานวน
80 คน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ ห้อง
พันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) ดาเนินการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันหน่วยงานรัฐ ปีที่ 2 และโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ เวลา 07.30 - 14.00 น.
ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 - กันยายน 2559 จัดขึ้นทั้งหมด 30 ครั้ง
โดยทีมงานเกษตรกรรุ่นใหม่ได้นาผักอินทรีย์ จานวน 37 ชนิด ได้แก่ กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักโขมแดง ผักโขมเขียว คะน้า
บ็อกฉ่อย มะเขือม่วง มะเขือเล็ก ผักบุ้ง วอเตอร์เครสเขียว วอเตอร์เครสแดง ฮ่องเต้ ผักสลัด เบบี้แครอท ถั่วฝักยาว ถั่วพลู
ม่วง ต้น อ่อนทานตะวัน หัวไชเท้า พริกขี้หนู เห็ด สายบัว จิงจูฉ่าย แก่นตะวัน
คะน้าเห็ ดหอม คะน้ าเม็กซิโ ก ปวยเล็ ง ผั กหวาน มะนาว ดอกแค มะเขือยาว
มะเขือเปาะ เห็ดนางฟ้า พริกหยวก เมล่อน กล้วย มะละกอ และเสาวรส และ
ข้าวอินทรีย์แบรนด์ “ข้าวหอมอานาจเจริญ” มาจาหน่าย
โครงการ CSA มีผู้สนใจซื้อสินค้า รวมจานวน 1,544 ราย มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 224 ราย มีผู้ซื้อเฉลี่ย 48 ราย มีผู้ขาย 2 ราย ผลการ
ประเมินในภาพรวมเฉลี่ย มีความคิดเห็นในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 4.20 ความ
คิดเห็นในด้านการให้บริการของกลุ่มเกษตรกรผู้ขายสินค้า,ความสด-สะอาด,ความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัย,ความเหมาะสมด้านราคา, ความเหมาะสมด้านสถานที่,
ความเหมาะสมในเวลาที่จัดจาหน่าย,บรรจุภัณฑ์และความหลากหลายเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ มากคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.31,4.29,4.29,4.24,4.22,4.21,4.11และ3.94
ตามลาดับ สาหรับยอดจาหน่ายผักอินทรีย์จานวน 141,881 บาทและข้าวอินทรีย์
จานวน 27,500 บาท รวมยอดจาหน่ายทั้งสิ้นจานวน 143,425 บาท
การดาเนินโครงการที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่เกษตรกรจะสามารถวาง
แผนการผลิตและเพิ่มอุปสงค์ในการผลิตเท่านั้น แต่เมื่อให้เกษตรกรได้มาพบเจอ
กับผู้บริโภคจะส่งผลให้เกษตรกร รับรู้ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค สามารถ
วางแผนการผลิ ตเพื่อให้ ได้ผ ลผลิ ตที่มี คุณภาพและปริมาณเพียงพอที่ผู้ บริโ ภค
ต้ อ งการ และยั ง เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการฝึ ก ให้ เ กษตรกรสามารถเป็ น
ผู้ประกอบการ สามารถวางแผนการผลิ ต วางแผนการขนส่ง การตั้งราคา การ
จัดเก็บ การจัดวางสินค้า และเกษตรกรได้มีพัฒนาการในการปรับปรุงรูปแบบการออกบู๊ทขายสินค้าเพื่อเพิ่มความจูงใจและ
ความเชื่อมั่นกับลูกค้า เช่น ป้ายกระดานดาเพื่อนามาเขียนราคาขายของข้าวและผักแต่ละชนิดและเตรียมการจัดวางสินค้าให้
ดูน่าสนใจมากขึ้น
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สาหรับลูกค้าทั่วไป ได้ให้ความสนใจเข้ามาสอบถาม
ข้อมู ล ของโครงการฯ และเมื่อ ได้ พูด คุย กับ เกษตรกรผู้ ข ายและ
ทราบว่าเป็นข้าวและผักอินทรีย์ ก็ทาให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ากลับไป
บางคนก็ ช วนเพื่ อ นหรื อ ผู้ ที่ ส นใจกลั บ มาซื้ อด้ ว ย จนในปั จจุ บั น
โครงการมีลู ก ค้าประจ าที่มารอซื้อ ข้าวและผั ก และในบางวัน ที่
เกษตรกรเปิ ด จ าหน่ ายช้ ากว่ าปกติ จะมี ลู ก ค้ ามาเฝ้ า รอเพื่อ ซื้ อ
สินค้าอยู่ก่อนแล้ว และผู้บริโภคในโครงการไม่ได้มีเพียงแต่เป็นผู้ที่
อยู่ในวัยกลางคนเท่านั้น แต่ยังมีผู้ที่เป็นวัยทางาน รวมทั้งนิสิตก็ให้
ความสนใจ ทาให้เห็นว่ากระแสการรักษ์สุขภาพ ไม่ใช่เพียงแต่วัยกลางคนเท่านั้น มีหลายคนหลายวัยและไม่ได้มีเพียงแต่
ผู้หญิงเท่านั้นที่ให้ความสนใจ มีผู้บริโภคที่เป็นผู้ชายไม่น้อยที่เป็นลูกค้าประจาของโครงการฯ

รูปที่ 5 ยอดขายข้าวและผักอินทรีย์ ระหว่างมิถุนายน 2558-กันยายน 2559
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธนาคารสหกรณ์จาเป็นจริงหรือ ?
ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกสาหรับการพัฒนาระบบการเงิน
สหกรณ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ (คพช.) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ส าหรั บ การตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายดั ง กล่ า ว
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ จึ ง ได้
จัดการประชุมเชิงปฏิบั ติการ “ธนาคารสหกรณ์ส าคัญ
จริงหรือ?” ขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยได้
เชิญ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ นั กสหกรณ์ และผู้ แทนหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจานวน 30 คน มาร่วมกันระดมความคิดสาหรับรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการมีข้อสรุปว่า แนวทางในการยกระดับชุมนุมสหกรณ์ให้ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ของสหกรณ์มีความเหมาะสมมากที่สุด ที่เราเห็นชัดมีอยู่ 3 ชุมนุม คือ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด แต่ต้องพิจารณาว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เปิด
โอกาสในการยกระดับชุมนุมเป็นศูนย์กลางทางการเงิน หากเราต้องการให้มี
การคุ้มครองเงินฝาก พัฒนาส่งเสริมธุรกิจ ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางทาง
การเงินก็สามารถดาเนินการได้ ก็จะกลายเป็นธนาคารสหกรณ์ที่มีความ
ยืดหยุ่นมาก เพราะแท้จริงแล้วเราต้องการให้เป็นธนาคารของประชาชนที่
เป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมจัดการและร่วมใช้บริการ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ
เราต้องร่วมมือกันในการสร้างความเข้าใจว่า สหกรณ์ไม่ได้ทาเรื่องธุรกิจแต่
เป็ นเครื่ องมื อของประชาชนในการส่ งเสริ มการออม การสร้ างวิ นัยทาง
การเงิน การสร้างเสริมประสบการณ์ทางธุรกิจแก่ประชาชน บนหลักการ
พึ่งพาตนเอง การแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และการสร้างสวัสดิการแก่
สมาชิกและชุมชน เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่านั้นก็คือ การสร้างทักษะประสบการณ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง การกาหนด
กฎระเบียบ เงื่อนไข การกากับดูแลของหน่วยกากับดูแล อาทิเช่น กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรกาหนด กรอบจรรยาบรรณ
สาหรับผู้นาทีน่ าไปสู่ระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรมภิบาล ต้องให้คนเชื่อมั่นไว้วางใจในระบบสหกรณ์
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คลังความรู้/ สื่อเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เจตนารมณ์ของการจัดทาและเผยแพร่/คลังความรู้ของสถาบันฯเป็นไปเพื่อนาชุดความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย
มาจัดทาในรูปของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจัดทาในหลายรูปแบบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและสาธารณชน ได้เข้าถึงเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

วารสารฅนสหกรณ์และบทความ
วารสารฅนสหกรณ์เป็นวารสารรายไตรมาส ภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาสหกรณ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ทุก ๆ 3 เดือน มีจุดมุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์เพื่อเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิดสังคมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้นาสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแห่งการพึ่งพาและร่วมมือกันก่อ
เกิดเป็นสังคมแห่งปัญญาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยรวบรวมเอาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการ ข้อสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย ผลลัพธ์งานวิจัย
และข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่ผู้นาสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาให้เท่าทัน
ต่อภาวะการณ์ปัจจุบัน จาแนกเป็น 6 คอลัมน์ที่น่าสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล
เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวใน แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ
ปัจจุบัน วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่รวม 33 ฉบับ มีบทความนาเสนอทั้งสิ้น 412
บทความ จาแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่า
สู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ
ในรอบปีงบประมาณ 2559 วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่จานวน 4 ฉบับ มีบทความ
นาเสนอทั้งหมด 43 บทความ จาแนกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มีบทความ
นาเสนอทั้งหมด 7 บทความ อาทิ กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าว
สู่ศตวรรษที่ 2 และธนาคารสหกรณ์สาคัญจริงหรือ ? คอลัมน์มุมมองจากคนแดนไกลมีความนาเสนอ
ทั้งหมด 4 บทความ อาทิ คุยกันเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับ Tropentag ณ เมืองเบอร์ลิน และสหกรณ์
ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น คอลัมน์เติมความรู้มีบทความนาเสนอทั้งหมด 14 บทความ อาทิ อินโดนีเซียกับ
นโยบายพึ่งพิงตนเองเรื่องข้าว และเดินเครื่องยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการสหกรณ์ ไทยในศตวรรษที่สอง
คอลัมน์เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัยมีบทความนาเสนอทั้งหมด 9 บทความ อาทิ ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่
อาเซียน และรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจาปี 2558 คอลัมน์ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา
การสหกรณ์มีบทความนาเสนอทั้งหมด 3 บทความ อาทิ ตามรอย: วาระปฏิรูปกับกฎหมายสาหรับสหกรณ์
และสหกรณ์ในรัฐธรรมนูญไทย และคอลัมน์นานาสาระ มีบทความนาเสนอทั้งหมด 6 บทความ คือ เขาว่า
อย่างนั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง
ปัจจุบันวารสารฅนสหกรณ์มีสมาชิกเข้ามาเป็นเครือข่ายสังคมข้อมูลข่าวสารจานวน 420
ราย และเผยแพร่ในสถาบันการศึกษา และห้องสมุด จานวน 4 แห่ง
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เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ในรอบปี พ.ศ. 2559 สถาบันฯ ได้เผยแพร่คู่มื อการเรียนรู้และ Pocket Book และสื่อวีดีทั ศน์ ที่น่าสนใจ
จานวน 11 รายการ ดังนี้
1) กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2
กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้รับมอบจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อยกร่างสาหรับใช้ในการระดมความเห็นจากภาคี
เพื่อหาข้อสรุปและจัดทาเป็นนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ไทย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบใน
หลักการในที่ประชุมใหญ่ส ามัญประจาปีสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่ ง
ปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และภาคีขบวนการสหกรณ์ได้นาไปใช้ในการระดมความคิดเพื่อ
จัดทาเป็นข้อสรุปสาหรับนโยบายและแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ โดยได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
ข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกากับดูแลสหกรณ์อ อมทรัพย์และเครดิตยูเนียน

2) แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย (Civil State Smile Shop: C3S)
แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย C3S พัฒนาและปรับปรุงจากตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop โดยเล็งเห็นว่า C3S จะช่วยลดช่องว่างของโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของ
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยระบบธุรกิจของ C3S จะนาไปสู่การสร้างทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการร้าน
C3S ที่จะเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อนาสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมมาจาหน่ายแก่ผู้บริโภคในชุมชน ใน
ขณะเดียวกันผู้บริโภคในชุมชนก็สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม โดยคณะทางาน
เชื่อมั่นว่า C3S จะช่วยตอบโจทย์การขับเคลื่อนการปรับกระบวนทัศน์สู่การเกษตรแบบก้าวหน้า และช่วย
แก้ปัญหาเกษตรกรในระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้นาเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559

3) การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
คู่มือการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ใช้ชุดความรู้“การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ ”
ซึ่ง เป็ นชุ ด ความรู้ ที่ ไ ด้ นาไปทดลองใช้ ในการส่ ง เสริมแก่ กลุ่ มเป้ าหมายการวิ จัย ภายใต้ ชุ ด โครงการการ
ขับเคลื่ อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้ าที่เป็นธรรม ในห้วงเวลาทศวรรษที่ผ่านมาซึ่ง ได้ผลลั พธ์เป็ น
ระบบธุรกิจทางเลือกสาหรับเกษตรกรรายย่อยที่ใช้กลไกสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ในการสร้างระบบธุรกิจ
ร่วมกั บ ภาคี พั นธมิ ต ร เพื่ อลดข้ อจากั ด และเพิ่ มโอกาสในการเข้ าถึ งแหล่ ง ปั จจั ย การผลิ ต เข้ าถึ ง ตลาด
ตลอดจนการสร้างอานาจการต่อรอง โดยมีสาระสาคัญ ชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการดาเนินการที่ สาคัญ 9
ขั้นตอนซึ่ ง จะนาไปสู่ การเชื่ อมโยงธุ ร กิ จร่วมกั บ ภาคี พั นธมิ ต ร มี การวางกรอบธุ ร กิจสู่ เ ป้ าหมายร่ วม มี
กระบวนการบริหารจัดการภายใต้แผนธุรกิจซึ่งได้วางระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคีพันธมิตร
ธุรกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งให้ความสาคัญกับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (สากล)
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4) ขบวนการสหกรณ์
หนังสือ “ขบวนการสหกรณ์ ” มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึงกรอบคิด กรอบแนวทางการ
ดาเนิ นงานของสหกรณ์ การเชื่ อมโยงความร่ วมมื อกั นเป็ นขบวนการสหกรณ์ภ ายใต้ เ ครื อข่ ายของ
สัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ บริบทของสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในฐานะ
ที่ เ ป็ น กลไกการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ตามปรั ช ญาแนวคิ ด และหลั กการสหกรณ์
นอกจากนั้นยังกล่าวถึงกรณีศึกษาสาหรับสหกรณ์ที่น่าสนใจในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ผู้บริโภค
สหกรณ์ การเกษตร สหกรณ์ เ ครดิ ต ตลอดจนนโยบายรั ฐ ที่ เ หมาะสมในการสนั บ สนุ นการพั ฒ นา
ขบวนการสหกรณ์

5) การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
เอกสารการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานและวัตถุประสงค์ใน
การจัด การโซ่อุปทานของธุรกิ จ ที่ชี้ใ ห้เห็นหลักการ กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัด การโซ่
อุป ทาน บทบาทการด าเนิ นงานของธุ ร กิ จสหกรณ์ ใ นฐานะการเป็นองค์ กรพึ่ ง พาและร่ วมมื อกั นของ
ประชาชน โดยนาเสนอข้ อมู ลเชิ งวิ เคราะห์ ที่ ชี้ใ ห้เห็ นข้ อจากัด และโอกาสที่ท้ าทายของธุ รกิ จสหกรณ์
ตลอดจนกรอบคิดเชิงยุทธศาสตร์สาหรับการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ โดยได้นาเอาตัวแบบและ
แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาสาหรับการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ที่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

6) การสร้างสรรค์นวัตกรรมนาคุณค่าสหกรณ์
Pocket book "การสร้างสรรค์นวัตกรรม: นาคุณค่าสหกรณ์" จัดทาขึ้นในวาระการเฉลิมฉลองครบ
ร้อยปีการสหกรณ์ไทย โดยนาเอาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ
ภาคี เครื อข่ายการวิ จัย ภายใต้ การสนับ สนุนของส านั กงานกองทุนสนับ สนุ นการวิจัย ได้ ร่ วมมื อกั น
พัฒนาในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2550-2559) ที่ผ่านมา ตลอดจนชุดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมานาเสนอ ซึ่งบทความต่าง ๆ ในเล่มสะท้อนให้เห็น วิธี
คิด และวิธีการทางานของคนที่ตระหนักในคุณค่าสหกรณ์ และนาเอาความรู้ที่เป็นสหวิทยาการมาใช้
อย่างมีแบบแผนเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ เพื่อสร้างทางเลือกแก่
ประชาชนและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพ
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7) ธนาคารสหกรณ์สาคัญจริงหรือ?
เอกสารธนาคารสหกรณ์ ส าคั ญ จริ ง หรื อ ? เป็ น ขอสรุ ป จากเวที ป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ “ธนาคารสหกรณ์สาคัญจริงหรือ ?” เมื่อ 12 พ.ค. 59 เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์สาหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ โดย
ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 30 คน มาร่วมกันระดม
ความคิดสาหรับรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์

8) คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ
คู่มือ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ” เป็นคู่มือที่จัดทา
ขึ้นสาหรับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่การเป็นผู้ชานาญการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออทรัพย์ เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยชุดความรู้ทั้งด้านการพัฒนาความคิด
เชิง บูรณาการ การพั ฒนาทักษะ และประสบการณ์ ที่จะได้รั บจากวิ ทยากร ได้แ ก่ บริบท การ
ดาเนิ นงานสหกรณ์ออมทรั พย์ ใ นการสร้ างคุ ณค่าแก่ สมาชิ กอย่ างยั่ งยื น บทบาทหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบและ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ความรู้พื้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรู้ กระบวนการตรวจสอบกิ จการและรายงานการตรวจสอบกิจการ เทคนิ คการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบ
ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการความรู้ (KM) สาหรับผู้ตรวจสอบกิจการ

9) คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิลสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่ม
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง “การพั ฒนาโซ่คุณค่าผลิตภั ณฑ์ป ลานิ ลสู่การยกระดับมู ลค่าเพิ่ม ”
เป็นไปภายใต้ เจตนารมณ์เ พื่อการยกระดับขี ดความสามารถของเกษตรกรและผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
ภายใต้โซ่คุณค่า ให้มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ การออกแบบระบบธุรกิจด้ว ยการ
จัดการความสัมพันธ์ใหม่ ระหว่างภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า เพื่อลดช่องว่าง (GAPs) และ
เปิ ด โอกาส (Opportunities) ในการเข้ าถึ ง ตลาดเป้ าหมายอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 หน่วยเรียน ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดและกรอบ
แนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ 2) การจัดการระบบการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 3) การวางแผนทางการเงินเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปลานิลสู่มาตรฐานคุณภาพ 5) การจัดทาแผนธุรกิจสู่เป้าหมายความสาเร็จ
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10) 100 ปีสหกรณ์ บทกลอนปริทรรศน์
หนังสือ 100 ปีสหกรณ์ บทกลอนปริทรรศน์ เป็นหนังสือนาเสนอเรื่องราวของสหกรณ์เนื่องใน
วาระครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทยในรูปของกลอน 100 บท ซึ่งประพันธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ (อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์)

11) วีดีทัศน์ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม
เนื้อหาของวีดีทัศน์เป็นการนาเสนอให้เห็นการเชื่อมโยงของปัญหาและการแก้ปัญหาโดย
การวิจัย โดยเริ่มจากปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่คนเราทุกคนต้องเผชิญในโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ ง และความจริ ง ที่ไ ด้ รั บ การยืนยั นจากผลการวิ จัยที่ ส ถาบั นวิช าการด้ าน
สหกรณ์ ได้ลงไปวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วมกับ กลุ่มคนที่
เป็นกาลังสาคัญของประเทศอย่างเกษตรกร ในตลอด 16 ปีที่ผ่านมา โดยการสนับสนุน
ของสกว.
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คลังข้อมูลทางเว็บไซต์สถาบันฯ (www.cai.ku.ac.th)
สถาบันฯจัดทาเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงเครือข่าย จัดทาหน้าต่างความรู้ 8
บาน ในการรวมบทความและองค์ความรู้ที่น่าสนใจ
ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ นวั ต กรรมน าคุ ณ ค่ า สหกรณ์
การเงิ น การเรี ยนรู้ และข้อ มู ล ข่ า วสาร ข้ าวและ
ชาวนา เกษตรอินทรีย์ ธุรกิ จฐานสัง คมและชุมชน
และเรื่องราวจากภาคีเครือข่าย, คลังความรู้เกี่ยวกับ
ผลงานวิ จั ย , บทความวิ ช าการ, E-Magazine,
Facebook เครือข่ายนักวิจัย, Facebook เครือข่าย
ผู้ตรวจสอบ, Facebook โครงการร้าน Farmer
Shop, Facebook วารสารฅนสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้
มี ชี วิต 6 ศู นย์ เ รี ยนรู้ ก่ อ เกิ ด เป็ นเครื อ ข่ ายสัง คม
อ อ น ไ ล น์ เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม โ อ ก า ส ก า ร เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจมากขึ้น
ในส่ ว นของการเผยแพร่ เ นื้ อ หาใน
เว็บไซต์มีจานวนเมนูหลักทั้งหมด 25 เมนู และเมนู
ย่อย 66 เมนู มีจานวนบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
จานวน 375 บทความ รายงานวิจัยจานวน 99 เล่ม
E-Magazine จานวน 33 เล่ม ข่าวและกิจกรรมของ
สถาบันฯจานวน 1,104 ข่าว ชุดความรู้นวัตกรรม
จานวน 20 ชุด วีดีทัศน์จานวน 37 จานวนสมาชิก
Facebook เครือข่ายนักวิจัย 1,014 คน, Facebook เครือข่ายผู้ตรวจสอบ จานวน 1,509 คน, Facebook โครงการร้าน
Farmer Shop จานวน 3,754 คน, Facebook วารสารฅนสหกรณ์ จานวน 2,091 คน
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สื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่น ๆ
ในรอบปี พ.ศ. 2559 สถาบันฯได้มีการดาเนินการจัดทาเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่เป็นคลังความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ รายงานวิจัย บทความวิจัย สิ่งพิมพ์ พ็อคเก็ตบุ๊ค สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านรายการทีวี
หนังสือพิมพ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน 58 รายการ ดังนี้

1.รายงานความกาวหน้า
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้า
ที่เป็นธรรม ระยะที่ 8”

2.รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขัน

3.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ”

4.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร”
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5.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา”

6.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์
ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”

7.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย ”การยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์
ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”

8. A Review Study on Tilapia value chain in Thailand (Thai Language)

9. A Review Study on Tilapia value chain in Thailand
under the project " Enhancing the Capacity of Stakeholders to Improve
the Tilapia value chain in Thailand "

10. คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องการพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิลสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่ม

under the project " Enhancing the Capacity of Stakeholders to Improve
the Tilapia value chain in Thailand "
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11. Self-Learning Handbook
Development of Tilapia Value Chain to Enhance Value Added

12. รายงานสรุปการดาเนินการ
โครงการฝึกอบรม “การยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
โซ่คุณค่าปลานิลในประเทศไทย”

13. Summary Performance Report: Training Project Enhancing the Capacity
of Stakeholders to Improve the Tilapia value chain in Thailand

14. Recommendations for project upscaling and dissemination

15. Recommendations for project upscaling and dissemination
(English Language)

16. Final Narrative Report: Project “Enhancing the Capacity of
Stakeholders to Improve the Tilapia value chain in Thailand”

(Thai Language)
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17. รายงานประจาปี 2558

18. รายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2558

19. กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2

20. แนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรแบบก้าวหน้าด้วย
(Civil State Smile Shop: C3S)

21. การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

22. ขบวนการสหกรณ์
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23. การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์

24. การสร้างสรรค์นวัตกรรม นาคุณค่าสหกรณ์

25. ธนาคารสหกรณ์สาคัญจริงหรือ?

26. คู่มือหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ

27. 100 ปีสหกรณ์ บทกลอนปริทรรศน์

28. Internation Paper Between 2007-2016
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29. วารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 30

30. วารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 31

31. วารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 32

32. วารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 33

33. โบชัวร์ เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ในศตวรรษที่สอง

34. โบชัวร์ การประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าประจาปี 2559

35. โบชัวร์ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รุ่นที่ 17

36. เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th
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37. วีดีทัศน์ ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

38. วีดีทัศน์ The Researcher ตอน สหกรณ์คุณค่าแห่งคน ผลิตโดยสกว.
ออกอากาศช่อง Nation TV

39. ผลงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
www.ku.ac.th วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

40.งานวิจัยดีเด่น
หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

41.อาจารย์ มก.รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

42. สกว.มอบรางวัล 21 ผลงานวิจัยเด่น ประจาปี 2558 หวังเป็นต้นแบบของงานวิจัย
สร้างประโยชน์ต่อสังคมในทุกมิติ www.dailynews.co.th วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

43.สกว.มอบรางวัล 21 ผลงานวิจัยเด่น เร่งสร้างองค์ความรู้ลดความเหลื่อมล้า
www.trf.or.th วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

44.สสท.จัดเสวนา "แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2" ครั้งที่ 2
หนังสือพิมพ์โคออป นิวส์ วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559
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45.ทีเส็บ ผนึก 13 พันธมิตร เปิดโครงการ Farm to Function
ชูไทยเดสติเนชั่นการจัดงานยั่งยืน www.matichon.co.th วันที่ 3 มีนาคม 2559

46. อรุษ นวราช ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 7 มีนาคม 2559

47.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะทีมงาน รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจาปี พ.ศ. 2558 www.rdi.ku.ac.th วันที่ 8 มีนาคม 2559

48. เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทย
ในศตวรรษที่ 2" www.cpd.go.th วันที่ 16 กันยายน 2559
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49.รัฐบาลไฟเขียว ‘ธนาคารสหกรณ์’ เร่งเดินเครื่องปฏิรูปสหกรณ์ไทย
ในศตวรรษที่ 2 www.trf.or.th วันที่ 19 กันยายน 2559

50.ช.ส.ค. เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 www.cultthai.coop วันที่ 20 กันยายน 2559

51.งานประกาศเกียรติคณ
ุ และเวทีเสวนาวิชาการ ประจาปี 2559
www.clt.or.th วันที่ 20 กันยายน 2559

52. เผยแพร่ผ่านสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการช่วยคิด ช่วยทา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

53. ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม

54. ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ
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55. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ

56. ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop

57. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ

58. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ

61

ตารางกิจกรรม สถาบันในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดาเนินการกิจกรรมทั้งสิ้น 135 กิจกรรม
ดังรายละเอียด
ลาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

วัน/เดือน/ปี

รายการ

1
ตุลาคม
2558
6
ตุลาคม
2558
6
ตุลาคม
2558
7
ตุลาคม
2558

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรราย
ย่อย ปีที่ 2
การประชุมหารือการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
และสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร ปีที่ 2
การประชุมหารือการจัดเวทีของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในโอกาส
ครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก. ณ โรง
อาหารกลาง 2
การประชุมหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนสหกรณ์
เพื่อสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้าของคนในชาติ

12
ตุลาคม
2558
12
ตุลาคม
2558
21
ตุลาคม
2558
27
ตุลาคม
2558

การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การยกระดับขีด
ความสามารถของการสหกรณ์ไทย ”
การประชุมรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2

จานวน
ผู้เข้าร่วม
5

สถานที่
ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

5

ห้องประชุมสานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราช
ดาเนินนอก กรุงเทพฯ
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

7

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

5

ณ โรงอาหารกลาง 2 มก.
98

7

29

7

ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ถ.ราชบพิธ
เขตพระนครกทม.
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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ลาดับ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

วัน/เดือน/ปี
29-30
ตุลาคม
2558
3
พฤศจิกายน
2558
4
พฤศจิกายน
2558

รายการ

การประชุมวางแผนกรอบการดาเนินงานกลุ่มเกษตรกร
โครงสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่
อ.วังน้าเขียว
ผู้อานวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเสวนา การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยการจัดตั้งเครือข่ายที่
เหมาะสมกับบริบท จากการเชิญจาก สกว. ฝ่ายเกษตร
การถ่ายทอดความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและ
ระบบธุรกิจร้าน Farmer shop ให้กับนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมและ
6-7
พัฒนาอาชีพเกษตรกรสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต
พฤศจิกายน
(farmer shop)ในพื้นที่รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่
2558
จังหวัดภูเก็ต
10
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ Logistic ของกลุ่มเครือข่าย
พฤศจิกายน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญในกรส่งมอบ
2558
ข้าวกับกลุ่มสามพรานโมเดล
13
การประชุมหารือการจัดเวทีของสสท.ร่วมกับสว.สก.ใน
พฤศจิกายน โอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ครั้งที่ 2
2558
16
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
พฤศจิกายน ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
2558
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.
ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้ร่วมถ่ายถอดความรู้ในโครงการ
24
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเชิงธุรกิจแบบครบวงจรแก่
พฤศจิกายน
เกษตรกรกลุ่มนิคมการเกษตรข้าวในเขตปฎิรูปที่ดิน ต.สิง
2558
หนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
25
การประชุมหารือการนาผลงานวิจัยโครงการวิจัยการ
พฤศจิกายน ยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
2558
ปีที่ 2 เพื่อนาเสนอในงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ เข้าพบ ผู้อานวยการสถาบัน
27
วิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอคาปรึกษาการจัดประชุมเชิง
พฤศจิกายน
ปฏิบัติการการจัดทาแผนกลยุทธ์ สหกรณ์สวนป่า
2558
ภาคเอกชน นาร่อง

จานวน
ผู้เข้าร่วม
35

19

30

50

สถานที่
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้าเขียว
จ.นครราชสีมา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอส
เอ็มทาวเวอร์ พญาไท กทม.
ห้องประชุมวิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ปทุมธานี
ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ภูเก็ต ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

7

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

11

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
โรงอาหารกลาง 2 มก.

80

60

นิคมการเกษตรข้าวในเขตปฎิรูป
ที่ดิน ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

6

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

3

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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ลาดับ

19

20

21

22

23

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

27
พฤศจิกายน
2558
30
พฤศจิกายน
2558
3
ธันวาคม
2558
3
ธันวาคม
2558
3
ธันวาคม
2558

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

30

โรงอาหารกลาง 2 มก.

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเกษตร

27

ห้อง 217 ชั้น2 อาคารรัฐสภา 2

600

ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

24

4
ธันวาคม
2558

25

8
ธันวาคม
2558

26

14
ธันวาคม
2558

27

28

14
ธันวาคม
2558
14
ธันวาคม
2558

เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เข้าร่วมในพิธี
ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของ
แผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
การประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐปีที่ 2
ทีมงานสื่อและถ่ายทาสารคดี สกว. เข้าพบผู้อานวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อขอสัมภาษณ์ข้อมูล
เบื้องต้นสาหรับการถ่ายทารายการ Researcher
การประชุมวางแผนระบบ Logistic ของกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ ในการทา
การเชื่อมโยงเครือข่ายติดต่อหาช่องทางการตลาดกับ
เครือข่ายโรงแรมสามพราน สามพรานริเวอร์ไซด์
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมการ
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเกษตร
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก. 80
โรงอาหารกลาง 2 มก.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ
"การปรับตัวด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC" ใน
การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558
สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าพบ
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ไทย

สถานที่

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

6

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

8

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

8

ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

70

โรงอาหารกลาง 2 มก.

400

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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ลาดับ

29

30

วัน/เดือน/ปี
14
ธันวาคม
2558
15
ธันวาคม
2558

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเข้าพบผู้อานวยการสถาบันฯ เพื่อ
สัมภาษณ์ข้อมูลสถานการณ์ขบวนการสหกรณ์ไทยใน
ปัจจุบัน

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเกษตร

36

ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

การหารือการจัดเวทีของสสท.ร่วมกับสว.สก.ในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ ครั้งที่ 3

10

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

31

16
ธันวาคม
2558

32

17
ธันวาคม
2558

33

18
ธันวาคม
2558

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญ
นาเสนอแนวคิด ในหัวข้อ “แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ ก้าวสู่
ศตวรรษที่ 2 ในงานเสวนาวิชาการ “แนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2”

50

34

18-20
ธันวาคม
2558

นิทรรศการ “เปิดหน้าต่าง ความรู้ เปิดประตูสู่ชุมชน” ใน
งานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2

3,000

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

35

19
ธันวาคม
2558

200

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

36

19
ธันวาคม
2558

30

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

37

20
ธันวาคม
2558

25

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมแสดง
ความยินดีในพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โคนมนคร
ปฐม จากัด

เสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “5 ปี การขับเคลื่อนโครงการสาม
พรานโมเดล”

การประชุม สัมมนาและถอดบทเรียน “แนวทางการ
ส่งเสริมการจัดตั้งและดาเนินงานร้าน Farmer shop
ชาวนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ ศึกษา
ดูงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2

300

ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
โคนมนครปฐม จากัด

ห้องประชุมรัชนี 4 ศูนย์ประชุมรัชนี
แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
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ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

38

20
ธันวาคม
2558

การประชุมสัมมนาและถอดบทเรียน “แนวทางการ
ส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ SMART Officers”

39

25
ธันวาคม
2558

ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ
ปีที่ 2

40

5
มกราคม
2559

41

6
มกราคม
2559

42

8
มกราคม
2559

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
ปีที่ 2 และการเตรียมนาเสนอ(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก. 80 โรง
อาหารกลาง 2 มก.

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

50

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

4

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

150

โรงอาหารกลาง 2 มก.

การประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลา
นิล

25

ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

43

11
มกราคม
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

35

โรงอาหารกลาง 2 มก.

44

12
มกราคม
2559

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมการ
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเกษตร

18

ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

45

13
มกราคม
2559

การประชุมกลุ่มเป้าหมายโครงการวิจัยการพัฒนาขีด
ความสามารถแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการยกระดับห่วงโซ่
คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิลในประเทศไทย

12

ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7
ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง

46

14
มกราคม
2559

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
ปีที่ 2

5

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนามก.
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ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

47

17-21
มกราคม
2559

รายการ
ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้เดินทางไปประชุมหารือภายใต้
หัวข้อ Assessing Creativity and Critical Thinking ร่วมกับ
คณาจารย์และนักวิจัย Institute of Psychology ,Paris

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

200

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Descarted University

48

25
มกราคม
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก. 80
โรงอาหารกลาง 2 มก.

120

โรงอาหารกลาง 2 มก.

49

25
มกราคม
2559

การประชุมทบทวนหลักสูตรการพัฒนาผู้นพการ
เปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Smart Officers)

10

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

50

26
มกราคม
2559

2

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

51

26
มกราคม
2559

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเกษตร

9

ห้อง 219 อาคารรัฐสภา

52

28
มกราคม
2559

ผู้อานวยการศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี
แก่ผู้อานวยการสถาบันฯ ในโอกาสที่สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจาปี 2558

2

ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

53

2
กุมภาพันธ์
2559

การประชุมการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตรแบบก้าวหน้า
ภายใต้คณะกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจด้าน
การเกษตร

9

ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

54

3
กุมภาพันธ์
2559

59

ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์

55

3
กุมภาพันธ์
2559

2

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

Dr.Nicolas Faysse จาก Asian Institute of Technology and
CIRAD Scholl of Environment ได้เข้าพบ ผู้อานวยการ

สถาบันฯ เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมทาบุญถวาย
ภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์จานวน 9 รูป
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ
73 ปี
มิสเตอร์แอเรียล ฮาร์เพิร์น ประธานบริหารมูลนิธิโพรคา
ซัวร์ เอเชียแอนด์แปซิฟิก เข้าพบ ผู้อานวยการสถาบันฯ
เพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรในประเทศ
ไทย

67

วัน/เดือน/ปี

56

3
กุมภาพันธ์
2559

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้ารับโล่เชิดชู
เกียรติในฐานะบุคลากรผู้ทาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

500

ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพ

57

8
กุมภาพันธ์
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก. 80
โรงอาหารกลาง 2 มก.

100

โรงอาหารกลาง 2 มก.

58

9
กุมภาพันธ์
2559

การประชุมการทางานปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตรแบบ
ก้าวหน้า ภายใต้คณะกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจด้าน
การเกษตร

5

ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

59

10
กุมภาพันธ์
2559

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานได้เข้าพบผู้อานวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อขอคาแนะนาในการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม

3

ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

60

11
กุมภาพันธ์
2559

การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ แนวทางเชิงยุทธศาสตร์
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ครั้งที่ 2

30

ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุม
รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

61

12
กุมภาพันธ์
2559

การประชุมสัมมนาฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ประจาปี
2559 มองโจทย์สังคมไทยย้อนหลัง 2015

35

ห้องประชุมกมลพร โรงแรม เดอะสุ
โกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

32

16
กุมภาพันธ์
2559

7

ห้องประชุมกรรมาธิการ 208 ชั้น 2
อาคารรัฐสภา

20

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

6

ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ

63

18
กุมภาพันธ์
2559

64

18
กุมภาพันธ์
2559

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ลาดับ

ผู้อานวยการสถาบันฯ นาเสนอผลงานวิจัย “ตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop” ในที่ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตรแบบก้าวหน้า ( Modern

สถานที่

Farming)

จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการจัดการร้าน
Farmer shop เกษตรกรกลุ่มนิคมการเกษตรข้าวในเขตปฎิ
รูปที่ดิน ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง
จ.
พระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยละพัฒนาแห่งมก.(สวพ.)มอบ
กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อานวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัย
เด่นสกว.ประจาปี 2558

68

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

ผู้อานวยการสถาบันฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ
“บทเรียนในรอบ 100 ปี และแนวทางการดาเนินงานของ
ขบวนการสหกรณ์ไทยในรอบศตวรรษที่สองภายใต้
ประชาคมอาเซียน”

35

ห้องประชุมกันภัย ชั้น 1 อาคาร 1
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา
อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม

66

26
กุมภาพันธ์
2559

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรมได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจาปี 2558

850

ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง
เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

67

29
กุมภาพันธ์
2559

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนฯ นาผักอินทรีย์และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

80

โรงอาหารกลาง 2 มก.

68

1
มีนาคม
2559

ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเกษตรแบบก้าวหน้า ภายใต้คณะกรรมาธิการการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร

8

ห้องประชุมหมาย 219 อาคาร
รัฐสภา

69

1
มีนาคม
2559

การประชุมความร่วมมือระหว่าง กตส.-สว.สก. ในการ
ดาเนินโครงการยกระดับความรู้ผ่านกลไกบัญชี

6

ห้องประชุมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศน์

70

1
มีนาคม
2559

ประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร

15

ห้องประชุมหมาย 219 ชั้น 2 อาคาร
รัฐสภา 2

71

3
มีนาคม
2559

52

โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์

22

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

30

ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 14 สกว. อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

65

25
กุมภาพันธ์
2559

72

73

4
มีนาคม
2559
7
มีนาคม
2559

ผู้อานวยการสถาบันฯ ในฐานะผู้ประสสานงานชุด
โครงการวิจัยฯได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU
ผู้ประกอบการไมซ์ซื้อสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ
คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบท
หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการวิจัย

69

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

74

14
มีนาคม
2559

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

17
มีนาคม
2559
18
มีนาคม
2559
22
มีนาคม
2559
28
มีนาคม
2559
28 มี.ค.2 เม.ย.
2559
30
มีนาคม
2559
1
เมษายน
2559
1
เมษายน
2559
5
เมษายน
2559
5
เมษายน
2559

รายการ
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก. โรงอาหาร
กลาง 2 มก.
ประชุมหารือโครงการความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์และสถาบันฯในการดาเนินโครงการยกระดับ
ความรู้ผ่านกลไกบัญชี

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

85

โรงอาหารกลาง 2 มก.

6

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

2

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

50

ห้องประชุมหมาย 219 ชั้น 2 อาคาร
รัฐสภา 2

50

อาคารเค ยู โฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

79

ณ ห้องพันธุดิษยมณฑล ชั้น 2
อาคารเค ยู โฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การประชุมนาเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงาน
ฉบับสมบูรณ์

19

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ผู้อานวยการสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย

40

ณ ห้อง 5628 อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์

ประชุมหารือเตรียมการจัดเวทีเสวนาวิชาการ ASEAN
Learning Route on Agricultural Cooperatives

ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม
วิชาการเกษตรเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวและ
ปัญหาภัยแล้ง
โครงการเส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรใน
อาเซียนร่วมกับ Procasur Corporation และภาคี (ASEAN
Learning Route on Agricultural Cooperatives)

อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชานาญการ ” รุ่นที่ 17

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จากัด ขอเข้าพบ
และขอคาปรึกษาจากผู้อานวยการสถาบันฯ
ผู้อานวยการสถาบันฯเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง
ก้าวใหม่การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างระเบียบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบ
ก้าวหน้าภายใต้คณะกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจด้าน
การเกษตร

2

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

45

ณ ห้องประชุมฝึกอบรม 404 ชั้น 4
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6

ห้องประชุม 208 อาคารรัฐสภา 2
70

ลาดับ

85

86

87

88

89

วัน/เดือน/ปี
5
เมษายน
2559
11-12
เมษายน
2559
19
เมษายน
2559
25
เมษายน
2559
26
เมษายน
2559

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

ประชุมคณะกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร

ประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้
คุณภาพในอนาคต
การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาขีด
ความสามารถแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับห่วงโซ่
คุณค่าสาหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลในประเทศไทย
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร

14

ห้องประชุม 217 อาคารรัฐสภา 2

8

สกก.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี

3

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

50

โรงอาหารกลาง 2 มก.

23

ห้องประชุม 219 อาคารรัฐสภา 2

90

27
เมษายน
2559

ผู้อานวยการฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร “ผู้บริหารชุด
โครงการวิจัยและนวัตกรรม”

200

ณ ห้อง Executive Junction โรงแรม
ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

91

28
เมษายน
2559

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดพิธีทาบุญถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน 9 รูปเองในโอกาส
ปีใหม่ไทย

40

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

11

ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6
อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

2

สถานีไทยทีวีสีช่อง 3

34

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา

92

2
พฤษภาคม
2559

93

9
พฤษภาคม
2559

94

12
พฤษภาคม
2559

การประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะคู่มือการยกระดับ
สมรรถนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โซ่อุปทานปลานิล
โครงการ”การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสาหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลใน
ประเทศไทย”
ผู้อานวยการสถาบันฯได้เผยแพร่ผลลัพธ์การวิจัยผ่าน
รายการช่วยคิดช่วยทา”ส่งเสริมเกษตรกร”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธนาคารสหกรณ์จาเป็น
จริงหรือ ?

71

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

95

15
พฤษภาคม
2559

ผู้อานวยการสถาบันได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เรื่อง กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์
ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่สอง

200

ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคาร
นันทนาการ กฟผ.สานักงานใหญ่

96

16
พฤษภาคม
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

45

โรงอาหารกลาง 2 มก.

2

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

19

ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา ซอยชินเขต 1/19

2

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

สถานที่

Mr.Nicolas Dr.Nicolas Faysse จาก Asian Institute of

97

23
พฤษภาคม
2559

Technology and CIRAD Scholl of Environment ได้เข้าพบ

98

25
พฤษภาคม
2559

99

30
พฤษภาคม
2559

นักวิจัยจาก Tractus Asia Ltd ขอสัมภาษณ์ข้อมูลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาโซ่คุณค่าในสินค้าเกษตร

100

30
พฤษภาคม
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

30

101

3
มิถุนายน
2559

การประชุมเตรียมการโครงการ การยกระดับสมรรถนะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โซ่อุปทานปลานิลโครงการ”การ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับ
ห่วงโซ่คุณค่าสาหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลในประเทศไทย”

22

102

8
มิถุนายน
2559

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ไทย

6

103

10
มิถุนายน
2559

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรเพื่อการอบรม
“โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสาหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลใน
ประเทศไทย”

7

ผู้อานวยการสถาบันฯ เพื่อประชุมหารือแนวทางความ
ร่วมมือการวิจัยเรื่องสหกรณ์เพื่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ครั้งที่ 1/2559

โรงอาหารกลาง 2 มก.

ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จ.เพชรบุรี
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

72

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

104

13
มิถุนายน
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

105

16
มิถุนายน
2559

การประชุมคณะทางานวิเคราะห์ผลของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ครั้งที่ 1/2559

106

16
มิถุนายน
2559

107

21
มิถุนายน
2559

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคาร
สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559

108

23
มิถุนายน
2559

ประชุมเตรียมการสาหรับนาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่
เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วย “Civil State Smile Shop”

109

27
มิถุนายน
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

110

29
มิถุนายน
2559

สารวจพื้นที่โครงการการยกระดับขีดความสามารถของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศ
ไทย

111

4-7
กรกฎาคม
2559

โครงการฝึกอบรม “การยกระดับขีดความสามารถของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศ
ไทย”

112

11
กรกฎาคม
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

113

12
กรกฎาคม
2559

ผู้อานวยการได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมอภิปราย ในหัวข้อเรื่อง
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเท่าไหร่จึงจะเหมาะ

การประชุมหารือระหว่างสถาบันฯ ร่วมกับ BSCM
ดร.มนัส ชูผกา

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่
โรงอาหารกลาง 2 มก.

45
ณ ห้องประชุม 532 อาคาร 5
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4

63

4

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

ณ ห้องประชุม 115 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.
โรงอาหารกลาง 2 มก.

50

4

23

ณ พื้นที่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางหัก
จ.ชลบุรี
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3
อาคารเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงอาหารกลาง 2 มก.

55

80

ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2
อาคาร สอ.มก. 36 ปี
73

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

114

15
กรกฎาคม
2559

การประชุมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่าแห่งปี ประจาปี 2559

115

21
กรกฎาคม
2559

การประชุมสรุปการอบรมโครงการฯและปรับปรุงคู่มือการ
เรียนรู้โครงการ “การยกระดับขีดความสามารถของผู้มี
ส่วนได้เสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลประเทศไทย ”
เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Sustaining Community Change :

116

22-27
กรกฎาคม
2559

117

2
สิงหาคม
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

118

2
สิงหาคม
2559

ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบ
ก้าวหน้าภายใต้คณะกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจด้าน
การเกษตร

119

4
สิงหาคม
2559

การประชุมหารือการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

8

ห้องประชุม 201 ชั้น 2
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

120

6
สิงหาคม
2559

การร่วมระดมความเห็นเชิงวิพากษ์ประเด็น การ
พัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย

8

ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

121

8
สิงหาคม
2559

การประชุมหารือความร่วมมือการจัดเวทีเสวนาวิชาการ
ประจาปี 2559 ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

9

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

122

8
สิงหาคม
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

30

123

10
สิงหาคม
2559

การเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนางานวิชาการรับใช้สังคม

40

Building Local Capacity To Sustain Community
Development Initiatives”

6

สถานที่
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

7

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

3

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงอาหารกลาง 2 มก.

30
ห้องประชุม 219 อาคารรัฐสภา 2
9

โรงอาหารกลาง 2 มก.

ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุ
โกศล กรุงเทพฯ
74

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

124

22
สิงหาคม
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

125

23
สิงหาคม
2559

ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ขบวนการสหกรณ์ในประเทศ
ไทยและ food value chain system ร่วมกับคณะผู้บริหาร
DACA จากประเทศญี่ปุ่น

126

24
สิงหาคม
2559

ประชุมคณะกรรมการสรรหาสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มี
คุณค่า

127

26
สิงหาคม
2559

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่
โรงอาหารกลาง 2 มก.

30

5

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

8

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก.

ผู้อานวยการสถาบันฯได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ “การสหกรณ์
ไทยในศตวรรษใหม่

300

ณ ห้องสุธรรมอารีกุล และห้องธีระ
สูตะบุตร

128

28
สิงหาคม
2559

ผู้อานวยการสถาบันร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการและกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

200

ณ ห้องคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

129

5
กันยายน
2559

โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

20

โรงอาหารกลาง 2 มก.

130

6
กันยายน
2559

ประชุมหารือเตรียมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

9

131

16
กันยายน
2559

132

19
กันยายน
2559

งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
แห่งปี 2559 และการเสวนาวิชาการ “เดินเครื่อง
ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง”
โครงการร้าน Farmer shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับ ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นาผักอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัยมาจาหน่ายแก่ประชาคม มก.

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

659

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

25

โรงอาหารกลาง 2 มก.
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ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

133

21
กันยายน
2559

ประชุมแนวทางสาหรับการจัดตั้งการร่วมกลุ่มชาวบ้าน
หรือการจัดตั้งสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

134

22
กันยายน
2559

135

29
กันยายน
2559

จานวน
ผู้เข้าร่วม

สถานที่

4

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ประชุมเพื่อจัดทาข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการ
และกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน

30

ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตแห่งประเทสไทย

ประชุมจัดทาข้อเสนอการปฏิรุประบบบริหารจัดการและ
กากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

30

ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตแห่งประเทสไทย

76

77

78

