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1. ต าแหน่งทางบริหาร  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศำสตรำจำรย์  ระดับ 9 

3. สังกัด  คณะเศรษฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

4. ที่อยู่  ที่บ้าน : 23/48 ซ.1 ม.เปรมประชำ, ถ.วิภำวดี-รังสิต แขวงสีกัน             
เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ   10210 

 ที่ท างาน : สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์             
50 ถ.งำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
Tel/Fax : 02-940-6300 Mobile: 081-801-9142 
E-mail address: fecojup.ku@gmail.com  

5. คุณวุฒิการศึกษา  B.S. (Ag.Econ.), Kasetsart University (2521) 
 M.A. (Coop.Econ.), Kasetsart University (2528) 

6. ประวัติการท างาน  ผู้ทรงคุณวุฒิภำควิชำสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(2559 – ปัจจุบัน) 

 อำจำรย์ประจ ำภำควิชำสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2529 – 2559) 

 อำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล : วิทยำเขตเกษตรปทุมธำนี 
(2521-2528) 

 เจ้ำหน้ำที่วิจัยโครงกำรพัฒนำชำยฝั่งทะเลตะวันออก ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ (2521) 
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7. ประวัติการบริหาร  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2549-
ปัจจุบัน) 

 คณะกรรมกำรประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ (2556-ปัจจุบัน) 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2547-2550) 
 ผูช้่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2546-2547) 
 รองคณบดีฝ่ำยประสำนกิจ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

(2543-2546) 
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ (2541-2543) 
 เลขำนุกำรภำควิชำสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

(2536-2539) 

8. ความเชี่ยวชาญ  วิทยำกร-ที่ปรึกษำ และนักวิจัยด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
 สหกรณ์ 
 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 
 ไมโครไฟแนนซ์ 
 กำรพัฒนำสตรี  
 กำรพัฒนำชนบท 
 กำรตลำดสินค้ำเกษตร 
 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน 
 กำรสร้ำงแบรนด์ 

 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 
 

9. ประวัติการท างานที่เกี่ยวข้อง  กรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(2557-2560) 

 อนุกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตร (2558-2560) 
 รองประธำนคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเศรษฐกิจกำรเกษตรแบบ

ก้ำวหน้ำ (Modern Farming) (2558-2560) 
 อนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรจัดตั้งธนำคำรสหกรณ์ คณะกรรมกำรพัฒนำกำร

สหกรณ์แห่งชำติ (2559-ปัจจุบัน) 
 ผู้ประสำนงำนชุดโครงกำรวิจัยด้ำนสหกรณ์ภำยใต้กำรสนับสนุนของ

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (2546-ปัจจุบัน) 
 Research Committee of ICA-AP. ( ก.พ. 2560-ปัจจุบัน) 
 กรรมกำรมูลนิธิสังคมสุขใจ (2556-ปัจจุบัน) 
 บรรณำธิกำรวำรสำรฅนสหกรณ์ (2550-ปัจจุบัน) 
 กรรมกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้ำว (2552-ปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (2544-ปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 



16 
 

(2539-2544)  
 ที่ปรึกษำชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ำกัด (2543-ปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษำสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (2543-2553) 
 ที่ปรึกษำสหกรณ์ออมทรัพย์กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จ ำกัด: 

สหกรณ์ออมทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (2549-ปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษำสหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จ ำกัด : สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถำน

ประกอบกำรขนำดเล็กที่สุด (2549-ปัจจุบัน) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ (2545-2552) 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

(2547-2550) 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2547-

2550) 
 คณะท ำงำนพิจำรณำศึกษำและผลักดันให้สหกรณ์เป็นวำระแห่งชำติ ในคณะ

อนุกรรมำธิกำรกำรสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร ค ำสั่งคณะกรรมำธิกำร
กำรเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภำ (2551)  

 อนุกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำโครงสร้ำง องค์ประกอบ และอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ คณะกรรมกำรบริหำร กพส. 
และนำยทะเบียนสหกรณ์  ประกำศคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ (2551) 

 ทีมที่ปรึกษำยกร่ำงแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ ฉบับที่ 1 และฉบับที ่2 (2546-2550) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรตรวจบทควำมทำงวิชำกำร วำรสำรเทคโนโลยีสุรนำรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (2550-ปัจจุบัน) 
 ทีมที่ปรึกษำโครงกำรกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2546) 
 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมประจ ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร (2546) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม สำขำสังคมศำสตร์ ในวิทยำสำร

เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2545) 
 คณะกรรมกำรสตรี ICA (ประเทศไทย) (2539-2545) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นต่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 

“ประสิทธิผลของโครงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่”ของสกว.(2556) 
 กรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี (2555-2556) 
 กรรมกำรด ำเนินงำนศูนย์กิจกำรนำนำชำติ คณะเศรษฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2556-ปัจจุบัน) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นต่องำนวิจัยด้ำนไม้ผลเชิงพื้นที่ ของสกว.และมทร.

ศรีวิชัย (2556) 
 คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลโครงกำรวิจัยและพัฒนำจัดสรรทุนวิจัย

ต่อเน่ืองปีที่ 2 ของสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. (2556) 
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 กรรมกำรพิจำรณำโครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ มก. 
ประจ ำปี 2556 

 กรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2556) 

 กรรมกำรบริหำรโครงกำรควำมร่วมมือ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กับมูลนิธิข้ำวไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (2554-ปัจจุบัน) 

 ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรกำรขับเคลื่อนวำระแห่งชำติด้ำนกำรสหกรณ์ 
 ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 

ประจ ำปี 2556 
 กรรมกำรตรวจสอบพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2556 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

10. ประสบการณ์การศึกษาดู
งานและประชุมใน
ต่างประเทศ 

 ได้รับเชิญจำกขบวนกำรสหกรณ์ประเทญี่ปุ่น ให้เป็นวิทยำกรน ำเสนอ
Formation of FVC and groups of small scale farmers in Thailand. 
ในที่ประชุมสัมมนำ The Seminar on Marketing of Agricultural 
Products for Small Scale Farmers in ASEAN. ประเทศญี่ปุ่น (2560).  

 เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 11th ICA Asia Pacific Regional Research 
Conference on Cooperatives and Sustainable Development และ
น ำเสนอ The New Challenges in The 2nd Century of Agricultural 
Cooperatives Development in Thailand. ประเทศอินเดยี (2559) 

 ได้รับเชิญจำก Cooperative College of Malaysia น ำเสนอ Community 
Development and Sustainability Via Co-op Model. ในที่
ประชุมสัมมนำ International Seminar 2016 “Cooperatives: 
Empowering Communities towards Socio-Economic 
Sustainability”. ประเทศมำเลเซีย (2559).  

 เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติประจ ำปี 2016 เรื่อง “Sustaining 
Community Change: Building Local Capacity to Sustain 
Community Development Initiatives” ประเทศอเมริกำ (2559) 

 เข้ำรว่มประชุมสัมมนำ เรื่อง “International Conference on Research on 
Food Security, Natural Resource management and Rural” ณ กรุง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี (2558) 

 ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษำจัดประชุมสัมมนำ เรื่อง “The Strategic 
Planning on The Co-operative Development of Lao PDR” ณ กรม
ส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว (2558) 

 ได้รับเชิญใหเ้ข้ำร่วมประชุมสัมมนำเรื่อง “Building up the Co-operative 
System in Laos และน ำเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop” ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว. (2557) 

 เข้ำร่วมประชุมสัมมนำวิชำกำร เรื่อง “Public, Social and Cooperative 
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Economy: Innovative Answers to Global Issues” ประเทศอำร์เจนติน่ำ 
(2557)  

 ได้รับเชิญใหเ้ข้ำร่วมประชุมสัมมนำเรื่อง “Cooperative to Cooperative 
Trade” และน ำเสนอแนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ประเทศ
มำเลเซีย. (2557)  

 เข้ำร่วมประชุมกลุ่ม BRICS และศึกษำดูงำน EXPOCOOP 2014 ประเทศบรำซิล 
(2557)  

 เข้ำร่วมประชุม IAU 2014 International Conference focusing on 
Blending Higher Education and Traditional Knowledge for 
Sustainable Development ประเทศสำธำรณรัฐเปรู. (2557) 

 ได้รับเชิญเข้ำร่วมประชุม Regional dialogue to improve Food Security 
Policy in Myanmar and South East Asia ประเทศพม่ำ (2556) 

 เข้ำร่วมประชุม CIRIEC International ครั้งที่ 4 “Social Economy on the 
move at the crossroads of structural change and regulation.            
ประเทศเบลเยีย่ม (2556) 

 เข้ำร่วมประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ “7th Fair Trade Town Conference: 
International Fairtrade-Towns Conference”. ประเทศนอร์เวย์ (2556) 

 ได้รับเชิญเข้ำร่วมประชุม Toward Excellence in Co-operative in Co-
operative trainings & Education in Asian. ประเทศมำเลเซีย (2556) 

 ศึกษำดูงำนและประชุมหำรือแนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (2556) 

 ศึกษำดูงำนและประชุมหำรือแนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย 
ประเทศอินโดนีเซีย (2556) 

 เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร Mainstreaming Co-operation: An Alternative for 
the 21th Century? และน ำเสนอผลงำนวิจัยเรื่อง “Value networks: a strong 
strategic intent for co-operatives’ development in Thailand. ประเทศ
อังกฤษ (2555) 

 น ำเสนอผลงำนวิจัยเรื่อง “Farmer Shop as a business model for 
sustainability. ประเทศแคนำดำ (2555) 

 เข้ำร่วมประชุม IFOAM Organic World Congress ครั้งที่ 17 Program 
Organic Urban Agricultural Pre-Conference ประเทศเกำหลี (2554) 

 ศึกษำดูงำนด้ำนสหกรณ์ Fairtrade และกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย ณ ประเทศ
อังกฤษ (2554) 

 ศึกษำดูงำน และเจรจำธุรกิจ Co-operative College, The FairTraders                    
Co-operative, ศึกษำดูงำนและร่วมสัมมนำ UK Aware 2011 ประเทศ
อังกฤษ (2554) 

 ศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทำงวิชำกำรสหกรณ์กับผู้บริหำรสหกรณ์ใน
ต่ำงประเทศ ประเทศเยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส 
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(2553) 
 น ำเสนอผลงำนวิจัยเรื่อง“Value Chain Management in Agricultural Co-

operatives, Thailand: Innovation for competiveness and fair-trade 
approaches” ในกำรประชุม ICA European Research Conference “Co-
operatives contributions to plural economy” ประเทศฝรั่งเศส (2553) 

 ศึกษำดูงำนเพื่อหำลู่ทำงกำรเชื่อมโยงอุปทำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย (2553) 

 เข้ำร่วมสัมมนำและศึกษำดูงำนกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ประเทศเวียดนำม (2553) 

 ศึกษำดูงำนเพื่อโอกำสส ำหรับแนวทำงกำรท ำธุรกิจยำงพำรำ ประเทศ
มำเลเซีย (2553) 

 ศึกษำดูงำนขบวนกำรสหกรณ์ ประเทศอังกฤษ (2552) 
 เจรจำธุรกิจโครงกำรยำงพำรำ ณ ACFSMC ประเทศจีน (2552) 
 ศึกษำดูงำนสหกรณ์ผู้บริโภค, ติดตำมข้อตกลง JETEPPA ระหว่ำงไทย-ญี่ปุ่น 

ณ IDACA, JCCU,N-Tour ประเทศญี่ปุ่น (2551) 
 เข้ำร่วมสัมมนำและดูงำน Expo ณ ประเทศโปรตเุกส (2551) 
 ศึกษำดูงำนขบวนกำรสหกรณ์ : ไม้เศรษฐกิจและกำรพัฒนำป่ำเอกชน 

ประเทศออสเตรเลีย (2550) 
 ศึกษำดูงำนขบวนกำรสหกรณ์ ประเทศลำว (2550) 
 น ำเสนอผลงำนวิชำกำรในเวทีประชุมวิชำกำร “1st International CIRIEC 

Research Conference on the Social Economy: Strengthening and 
Building Communities” ประเทศแคนำดำ (2550) 

 ศึกษำดูงำนประเทศกลุ่มสหกรณ์มอนดรำก้อน ประเทศสเปน (2550) 
 ศึกษำดูงำนขบวนกำรสหกรณ์ ประเทศออสเตรเลีย (2550) 
 ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับ Co-ops. College ประเทศ

อังกฤษ (2549) 
 ศึกษำดูงำนขบวนกำรสหกรณ์ ประเทศฟินแลนด์ (2549) 
 ศึกษำดูงำนขบวนกำรสหกรณ์ ประเทศนิวซีแลนด์ (2548) 
 ศึกษำดูงำนขบวนกำรสหกรณ์, มหำวิทยำลัยชั้นน ำ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

(2546) 
 ศึกษำดูงำนขบวนกำรสหกรณ์ ประเทศอิสรำเอล, อินเดีย และศรีลังกำ 

(2545) 
 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “Value chains in The Global Garment 

Industry after The MSA” ณ ประเทศแคนำดำ (2544) 
 กำรฝึกอบรมผู้น ำสหกรณ์ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง ICA และ 

IDACA ประเทศญี่ปุ่น (2544) 
 สัมมนำด้ำนไมโครไฟแนนซ์ภำยใต้โครงกำร ACCU ประเทศเนปำล (2543) 
 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “Financial management in Co-operatives” 
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โครงกำร GTZ ประเทศศรีลังกำ (2542) 
 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรของ ICA “Women committee” ประเทศญี่ปุ่น

(2540) 
 เข้ำกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรของ ICA “Gender Integration in                

Co-operatives” ประเทศญี่ปุ่น (2539) 
 ประชุมเพื่อกำรวำงแผนพัฒนำ กำรมีส่วนร่วมของสตรีในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค 

ประเทศญี่ปุ่น (2536) 
 สัมมนำและศึกษำดูงำนด้ำนสหกรณ์ และมหำวิทยำลัยชั้นน ำในประเทศ

ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ มำเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนำม อิสรำเอล ฟิลิปปินส์ 
(2529-2549) 

11. รางวัลเชิดชูเกียรติและ
ผลงานที่ได้รับรางวัล 

1. นักสหกรณ์แห่งชำติ สำยวิชำกำร ประจ ำปี 2546 
2. รำงวัลผลงำนวิจัยเด่นสกว. ประจ ำปี 2558. ผลงำน: ชุดโครงกำรกำรขับเคลื่อน

กำรพัฒนำกำรสหกรณ์และกำรค้ำที่เป็นธรรม 
3. งำนวิจัยภำยใต้ชุดโครงกำรฯได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยเด่นสกว. ประจ ำปี 2557 

“ผลงำน: โครงกำรวิจัยเครือข่ำยคุณค่ำผลไม้”  
4. งำนวิจัยภำยใต้ชุดโครงกำรฯได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยเด่นสกว. ประจ ำปี 2556 

“ผลงำน: โครงกำรวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่ำสำมพรำน” 

5. รำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นประจ ำปี 2557 ด้ำนนักบริกำรสังคม จำกสมำคมศิษย์เก่ำ
เศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

6. รำงวัล Silver “หลักสูตรชำวนำมืออำชีพ” ผลงำนวิจัยที่สร้ำงผลกระทบ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี2556 

7. รำงวัลดีเยี่ยม โครงกำรรำงวัลคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 
2553 ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  

8. รำงวัล Outstanding KU34 ปี 2553 โดยชมรมศิษย์เก่ำ KU34 
9. รำงวัลบุคลำกรภำควิชำสหกรณ์ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนสหกรณ์ ปี 2553 โดย

ชมรมนักสหกรณ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
10. รำงวัลรองชนะเลิศ  กำรประกวดนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

สำขำบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวและเศรษฐศำสตร์ ประเภทผลงำน
ข้ำวคุณธรรม ประจ ำปี 2550 

11. รำงวัลบุคลำกรดีเด่น ประจ ำปี 2546 โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

12. รำงวัลชมเชยผลงำนวิจัย “ลู่ทำงกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรตลำดผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มสหกรณ์ในประเทศไทย” งำนประชุมทำงวิชำกำร ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2539 

   

12. ผลงานวิจัย 1. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ. 2560. ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8. สถำบันวิชำกำรด้ำน
สหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดย
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 
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2. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ. 2559. โครงกำรวิจัย Enhancing the 
Capacity of Stakeholders to Improve the Tilapia value chain in 
Thailand. องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ. 

3. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ. 2558. ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7. สถำบันวิชำกำรด้ำน
สหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดย
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

4. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ. 2558. โครงการวิจัยการขยายผลตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย. 

5. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2557.  การพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์
บริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (อัดส ำเนำ). 

6. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2556.  การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณแ์ละการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์    
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

7. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2556.  การพัฒนาและด าเนนิการตัวแบบ 
Farmer Shop ระยะที่ 2. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์  คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

8. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2556.  การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน. 
สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์  คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.  
(อัดส ำเนำ). 

9. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2556.  โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการท าการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์    คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.  (อัดส ำเนำ). 

10. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2555.  การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณแ์ละการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์    
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

11. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2555.  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อ
สร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. สถำบัน
วิชำกำรด้ำนสหกรณ์  คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.        
(อัดส ำเนำ). 
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12. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2554.  การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณแ์ละการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์    
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

13. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2554.  เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ ์ปีที่ 3.  สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

14. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท, อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ และคนอ่ืน ๆ. 2554. โครงการ 
วิจัยการพัฒนาและด าเนินการตัวแบบ Farmer Shop. สถำบันวิชำกำร
ด้ำนสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดย
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

15. จุฑำทิพย์   ภัทรำวำท และคณะ. 2554. โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนา
ระบบการเงินที่เกื้อหนนุการพึ่งตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์. 
สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(อัดส ำเนำ) 

16. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2553.  การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณแ์ละการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 3. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์   
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

17. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2553.  เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ ์ปีที่ 2.  สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

18. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2552.  การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณแ์ละการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 2.  สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ 
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

19. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2552.  เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ ์ปีที่ 1. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

20. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท. 2552. กลยุทธ์และแผนกำรตลำดสินค้ำโครงกำรหลวง. 
การศึกษาระบบการตลาดของสินค้าโครงการหลวง. ศูนย์วิจัยเศรษฐศำสตร์
ประยุกต์  คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. หน้ำ 247-274 
(อัดส ำเนำ). 

21. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2551.  การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 
36 จังหวัด ระยะขยายเวลา.  สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. 

22. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท. 2551.การบรหิารการเปลี่ยนแปลงภายใตแ้ผนที่กลยุทธ์
ส าหรับสหกรณ์การเกษตรต้นแบบ. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ 
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (อัดส ำเนำ) 
23. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท. 2551.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้น าท้องที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ประจ าปี 2551. 
สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (อัดส ำเนำ)  

24. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ. 2550. การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่ 
36 จังหวัด ระยะขยายผลสู่การด าเนินการในระยะที่ 3.  สถำบันวิชำกำร
ด้ำนสหกรณ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สนับสนุนโดยส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย. 

25. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2549.  การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่ 36 จังหวัด.  ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย.  (อัดส ำเนำ). 

26. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2549. แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2550-2554). สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.  (อัดส ำเนำ) 

27. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2549.  เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม.  
สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์. (อัดส ำเนำ) 

28. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท. 2549. การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
การเกษตรสู่การปฏิบัติ. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์. (อัดส ำเนำ) 

29. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท. 2549. กรอบแนวทางการลงทุนในตราสารหนี้ส าหรับ
สหกรณแ์ละมูลนิธิ. สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์. (อัดส ำเนำ) 

30. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท.  2548.  แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด.  กรุงเทพฯ:ซีโน ดีไซน์. 

31. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2547.  รัฐกับการแก้ไขปัญหาสหกรณ์.  
ศูนย์วิจัยเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (อัดส ำเนำ). 

32. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2547.  ทางเลือกใหม่ส าหรับการรับจ าน า
ข้าวเปลือกและล าไยอบแห้ง.  ศูนย์วิจัยเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (อัดส ำเนำ). 

33. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท.  2546.  (ร่าง) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2546-2549). สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.  (อัดส ำเนำ) 

34. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท.  2545.  กรอบทศิทางการพัฒนาสหกรณ์.  ส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. (อัดส ำเนำ). 

35. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2543. ลู่ทางพัฒนาการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
: ศึกษาเปรียบเทียบกองทุนรวมเพื่อการให้กู้และการให้กูแ้ก่สหกรณ์
การเกษตร. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 

36. วินัย  อำจคงหำญ, จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท และคณะ.  2542. ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อศักยภาพของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะผู้สอบบัญชี
ภาครัฐ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

37. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2542. ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจต่อการด าเนินงาน
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ของกลุ่มสหกรณ์ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. 

38. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2542. การพัฒนาธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากัดสู่ความเป็นศนูย์กลางทางการเงินของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จ ำกัด 

39. วินัย  อำจคงหำญ, จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท และคณะ.  2541. การศึกษาความ
พึงพอใจของสถาบันเกษตรกรต่อกิจกรรมของส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ.์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

40. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2540. แผนทิศทางพัฒนาบุคลากร ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ.2540-2544. ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 

41. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2540. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร/
สถาบันด้านการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์ในประเทศไทย. 

42. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2540. สถานการณ์ด้านการเงินของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย. 

43. จุฑำทิพย์  ภทัรำวำท. 2540. ทศิทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน 
แห่งประเทศไทย จ ากัด. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

44. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท, และคณะ. 2539 .การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของสมาชิกและสหกรณ์ภายใต้แผนงานกระจายรายได้โครงการความ
ช่วยเหลือจากUNDP. 

45. สำโรช  อังสุมำลิน, จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท และคณะ.  2539. โครงการ
ประเมินผลโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร 

46. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2539. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมและการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

47. สำโรช  อังสุมำลิน, จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท และคณะ. 2538. การศึกษา
โครงสร้างและการบริหารกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวกับ
การเกษตรและการพัฒนาชนบท. 

48. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2538. ลู่ทางการพัฒนาการผลิตและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์ในประเทศไทย. 

49. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2538. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมและความ
ต้องการเปลี่ยนอาชีพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร : ศึกษากรณสีหกรณ์
การเกษตรคลองหลวง  จ ากัด จังหวัดปทุมธาน.ี 

50. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2538. ทัศนคตแิละความคาดหวังของสหกรณ์
สมาชิกและบุคลากรของ  ชสอ.ที่มีต่อชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่
ประเทศไทย จ ากัด. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด. 

51. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2537. แผนแม่บทเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรี
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ในขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย. 
52. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2537. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมและความ

ต้องการเปลี่ยนอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ในแถบพืน้ที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก.  

53. อ ำนำจ  ธีรวนิช และจุฑำทิพย์ ภัทรำวำท. 2537. แผนการตลาดผัก ผลไม้
และไม้ป่าเศรษฐกิจในโครงการพัฒนาป่าไม้เขาค้อ.  

54. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2537. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีใน
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย. 

55. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2537. การประเมินผลระบบไมโครคอมพิวเตอร์ใน
ระบบเหมาเสร็จที่ใช้ในสหกรณ์ออมทรัพย์. 

56. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2535. ภาวะค่าครองชีพของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด ในรอบปี 2534 : ศึกษากรณี
สมาชิกมีพฤติกรรมกู้ยืมบ่อยครั้ง. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

57. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท.  2534. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
สหกรณ์การเกษตร. 

58. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท และ สุวรรณำ  ธุวโชติ. 2533. ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจในการผลิตข้าวระหว่างเกษตรกรที่เป็นและไม่เปน็สมาชิกสหกรณ ์
:ศึกษากรณีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด จังหวัดปทุมธาน.ี 

59. จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท. 2532. บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสหกรณ์ใน
ประเทศไทย. ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. (อัดส ำเนำ). 

60. Juthatip  Patrawart. 1997. Survey on Youth Integration in Co-
operative Development : Report of Country Survey Thailand. 
International Cooperative Alliance. 

61. Juthatip Patrawart. 2000. Subcontracting chains in the Thai 
Garment Industry, The Impact of Economic Crisis towards home 
worker. 

62. Juthatip  Patrawart and Others. 1996. A Socio-Economic 
Conditions of Members and Co-operatives Survey under 
Income Distribution Programme with UNDP Assistance 
Project. UNDP. 

63. Juthatip  Patrawart. 1995. A Guidance for Production and 
Marketing Development of the Co-operative Women 
Groups’Enterprises in Thailand. Fridrich Ebith Stiftung. 

64. Juthatip  Patrawart. 1994. The Development of Gender 
Integration in Co-operative Movement in Thailand. Fridrich 
Ebith Stiftung. 
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13. เอกสารวิชาการ 1. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท. 2560. การสร้างสรรค์นวัตกรรมน าคุณค่าสหกรณ์. 
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอปอร์เรชั่น จ ำกัด : กรุงเทพฯ.  

2. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท. 2560. คู่มือ Smart Officer I. บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์
คอปอร์เรชั่น จ ำกัด : กรุงเทพฯ.  

3. จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท. 2560. คู่มือ Smart Officer II. บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์
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