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  นับต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานรัฐและขบวนการสหกรณ์ได้ร่วมมือกันสานต่อ
นโยบายตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2550-2554) โดยมุ่งเน้นไปท่ีการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์
ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการนําคุณค่าสหกรณ์ไปใช้ในวิถีนักสหกรณ์และวิถี
การดําเนินงานสหกรณ์จึงได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนา
วิชาการเป็นประจําทุกปี ในปี 2558 ได้จัดข้ึนเม่ือวันศุกร์ท่ี 11 กันยายน 
พ .ศ .  2558 ณ  ห้องสุธรรม อารีกุล  ชั้น  1 อาคารสารนิ เทศ  50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซ่ึงมีคนเข้าร่วมงานจํานวน 440 คน 
 โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ ในปีนี้มี
ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า 3 ท่านได้แก่ นายแพทย์
นรเทพ อัศวะพัชระ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ระนอง จํากัด, คุณบุญลภ ไชยหล่อ ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนบ้านคลองใหญ่ จํากัด, คุณสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
ลําพระเพลิง จํากัด โดยท้ัง 3 ท่านได้มีส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนการ
สหกรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดของคณะกรรมการสรรหาสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์ท่ีมีคุณค่ามีสหกรณ์ท่ีได้รับโล่ประกาศมี 5 
สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด ,สหกรณ์นิคมแม่สอด จํากัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด, ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลําปาง จํากัด 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จํากัด 
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 สําหรับการจัดเสวนาวิชาการในคร้ังนี้จัดข้ึนโดยความร่วมมือระหว่าง 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, ภาควิชาสหกรณ์, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.), สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) และภาคีเครือข่าย 
 ในงานยังมีบู๊ทนิทรรศการแสดงผลลัพธ์งานวิจัยและจําหน่ายสินค้า
จากภาคีเครือข่ายได้แก่ คือ เครือข่ายข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญ นําข้าวหอม
มะลิอํานาจเจริญ และผักพ้ืนบ้านปลอดสารของเครือข่ายมาให้ได้เลือกซ้ือ
,ตลาดสุขใจนําผักผลไม้ปลอดสารพิษมาจําหน่าย อาทิ ส้มโอ ผัก,  Farmer 
shop by ส.ป.ก. นําเสนอผลลัพธ์การนําร้าน Farmer shop ไปขยายผลในพ้ืนท่ี 
ส.ป.ก.อย่างบูรณาการกับการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร, Farmer shop by มทร.
ธัญบุรี นําผลผลิตจากนักศึกษามาจําหน่าย อาทิ ไส้กรอก ไข่ไก่ นมแพะ, 
Farmer shop by สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากัด นําผลิตภัณฑ์นมแปรรูปมา
จําหน่าย, Farmer shop  by ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นําผลิตภัณฑ์ผักปลอดสาร 
อาทิ เบบี้แคร๊อท กระหล่ําปลีสีม่วง มาให้เลือกซ้ือ, สหกรณ์การเกษตรพิมาย 
จํากัด นําผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์มานําเสนอ, 
สหกรณ์การเกษตรลําพระเพลิง จํากัด นําผลิตภัณฑ์เส้นหม่ีแปรรูป และข้าว
ไรท์เบอร์ร่ีมาจําหน่าย , นอกจากนี้บู๊ทกาแฟกระบี่ยังได้แจกฟรีกาแฟ และชา 
300 แก้วแรกแก่ผู้ร่วมงาน, บู๊ทวารสารฅนสหกรณ์ ทําการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครสมาชิกวารสาร และบู๊ทฝ่ายสื่อสารสังคม สกว. เผยแพร่ผลงานวิจัย
ภายใต้เครือข่าย สกว.  
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 ภายหลังพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นเวทีเสวนาในหัวข้อ ”ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน” วิทยากรร่วมเสวนา 
คือคุณบริสุทธ์ิ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, คุณลดาวัลย์  คําภา รองเลขาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รศ.ดร.พีรเดช ทอง
อําไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
, ดร.ธนภัท แสงอรุณ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์ดําเนินการเสวนาโดยคุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ 
 

ภารกิจเชื่อมโยงเครือข่ายและบริการวิชาการ 

ในภาคบ่ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ Smart officers ท่ีผ่าน
หลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ปีท่ี 2 
ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. 13 ราย โดย ผศ.ดร.นุชนาถ ม่ังคั่ง คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลังจากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างนักวิชาการ นัก
สหกรณ์ นักวิจัย เกษตรกร และเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ในหัวข้อ“การเรียนรู้
ยกสมรรถนะ Smart  Officers” นําการอภิปรายโดย คุณวิทเอก สว่างจิตร 
ท่ีปรึกษา ส.ป.ก., รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์, ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา อาจารย์ประจําสาขาวิชาพืชสวน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยา
เขตชุมพร, อาจารย์สุกิจ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงราย, และอาจารย์เอกชัย ยุทธชัยวรกุล อาจารย์จาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  
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