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สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย (ANGKASA) 

ขบวนการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย 

 แนวคดิเรื่องการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซยี (มลายูในอดตี) รเิริม่ขึน้โดย เซอร ์อาเธอร ์ยงั 
(เลขาธกิารอาณานิคมแห่งจกัรวรรดอิงักฤษ) ในปี 1907 (พ.ศ. 2450) เป็นผลมาจากขอ้สงัเกตของเขาใน
ความส าเร็จของขบวนการสหกรณ์ในไซปรัส ในช่วงแรกการตอบสนองของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อ
ขบวนการสหกรณ์ไมค่่อยดนีกั เนื่องจากมอีงคป์ระกอบหลายประการทีย่งัไม่ชดัเจน 

 ต่อมา เซอร ์อเล็กซานเดอร ์คาเวนดชิ ผู้ช่วยที่ปรกึษาชาวองักฤษของรฐัเกดะห์ในเวลานัน้ 
เสนอให ้เซอร ์จอรจ์ แมก็ซเ์วล ทีป่รกึษาชาวองักฤษในรฐัเกดะห ์ซึง่เป็นขา้ราชการทีถู่กส่งไปยงัประเทศ
สหภาพพม่าเพื่อศกึษาความส าเรจ็ของแนวคดิสหกรณ์ Raiffeisen ตัง้แต่วนัที่ 14 เมษายนจนถงึ 23 
มถุินายน พ.ศ. 2464 ตวัของเซอร์ อเลก็ซานเดอ คาเวนดชิเองก็ถูกส่งไปยงัประเทศสหภาพพม่าเพื่อ
ศกึษาและใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่หมาะสมทีจ่ะรเิริม่สหกรณ์ในประเทศมาเลเซยี 

 เมื่อเขากลับมาจากสหภาพพม่า รายงานฉบับหนึ่งถูกเสนอก่อนที่สภาแห่งชาติจะมีการ
อภปิรายในวนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2464  และในวนัที่ 28 มถุินายน พ.ศ. 2465 กฎหมายสหกรณ์ฉบบั
แรกทีเ่รยีกว่า พ.ร.บ.สมาคมสหกรณ์ซึง่ผ่านสภาแห่งรฐัมลายแูลว้ ไดถู้กตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาโดย
รฐับาลองักฤษ เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 

 สหกรณ์ออมทรพัย์ไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม จ ากดั (Postal and Telecommunications     
Co-operative Thrift and Loan Society Limited) ไดร้บัการจดทะเบยีนเมื่อวนัที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2465 เป็นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศมาเลเซยีและสหกรณ์ยงัคงด าเนินกจิการอยู่จนถงึปัจจบุนั 

สถติขิองขบวนการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซยี (ข้อมลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561)             (หน่วย : ลา้นบาท) 

ท่ี ประเภท สหกรณ์ สมาชิก ทุนเรอืนหุ้น สินทรพัยร์วม ผลประกอบการ 
1 ธนาคาร 2 953,773 27,227 831,044 195,894 
2 ออมทรพัย ์ 583 1,165,128 49,294 117,231 50,469 
3 การเกษตร 3,130 547,922 5,268 31,323 9,766 
4 การเคหะ 307 129,119 1,540 8,113 1,407 
5 อุตสาหกรรม 361 16,787 125 680 272 
6 ผูบ้รโิภค – ผูท้ีบ่รรลุนิตภิาวะ 3,008 429,158 3,849 13,628 8,280 
 ผูบ้รโิภค – โรงเรยีน 2,398 1,606,581 199 2,752 3,018 
7 การก่อสรา้ง 253 82,225 263 1,483 510 
8 การคมนาคม 487 113,807 590 2,724 5,246 
9 การบรกิาร 3,718 1,016,232 23,997 68,179 29,136 
 รวม 14,247 6,060,732 112,352 1,077,157 303,998 
แหล่งทีม่า: Malaysia Cooperative Societies Commission (MCSC)                      (1 รงิกติมาเลเซยี = 7.54 บาท) 
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สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย  

  ANGKASA จดัตัง้ขึน้โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้งสหภาพสหกรณ์แห่งชาต ิรวมสหกรณ์ทัง้หมด
ในมาเลเซยีเข้าไว้ด้วยกนัภายใต้ชุมนุมสหกรณ์เดยีว เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 สนันิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย (Angkatan Kerjasama Kebangsaan Malaysia Berhad: 
ANGKASA) ไดร้บัการจดทะเบยีนอยา่งเป็นทางการในฐานะสหภาพสหกรณ์แห่งชาต ิเป็นจุดเริม่ต้นของ
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซยี ANGKASA มบีทบาทเป็นองคก์ารแม่ข่ายของขบวนการสหกรณ์
ในประเทศมาเลเซยี ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิหกรณ์ฉบบัปีพ.ศ. 2536 

 ปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มสีมาชกิ 14,247 สหกรณ์ และสมาชกิรายบุคคล 
6.06 ล้านคน ภายใต้การดูแลของ ANGKASA และมสี านักงานใหญ่อยู่ที่ Kelana Jaya มสี านักงาน
ประสานงานของรฐั 16 แห่ง และมสีาขา 7 สาขา ดงันี้ 
1. MYANGKASA  HOLDINGS  SDN.  BHD. 
2. MYANGKASA  AMANAH  BERHAD  SDN.  BHD. – การบรหิารจดัการเกีย่วกบัมรดก  
3. MYANGKASA  FARMASI  SDN.  BHD. รว่มกบั Bio-Alpha Holdings Bhd. ซึง่เป็นธุรกจิเกีย่วกบั 
   การดแูลสุขภาพ ผ่านแฟรนไชสร์า้นขายยา 
4. MYANGKASA  SERVICES  SDN.  BHD. – การคา้เพื่อผูบ้รโิภค สนิคา้ปลกี การจดัหากระดาษ A4 
    และการสื่อสารทางไกลโดยใชเ้ทคโนโลย ี
5. MYANGKASA  DIALISIS  SDN.  BHD. – ศูนยฟ์อกไต ซึง่อ านวยความสะดวกในการใหค้ าแนะน า 
   เรือ่งวธิกีารด าเนินงานศูนยฟ์อกไตแก่สหกรณ์สมาชกิ 

กระทรวงการพฒันาผูป้ระกอบการ 

หน่วยงานเพื่อชุมชน
สหกรณ์มาเลเซยี 

ANGKASA 

สหกรณ์ 

สถาบนัสหกรณ์มาเลเซยี 
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6. MYANGKASA  BINA  SDN.  BHD. – การใหค้ าแนะน า และจดัหาทีด่นิเพื่อการพฒันา 
7. KOPERASI  PEMBIAYAAN  SYARIAH  ANGKASA  (KOPSYA) – ขบัเคลื่อนศกัยภาพการ 
    ท างานของขบวนการผ่านการรว่มทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ การเขา้ถงึตลาดเงนิ และดา้นทรพัยากรมนุษย ์
    ใหม้คีวามช านาญ มคีวามรู ้มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามเสยีสละ พรอ้มกบัการเป็นผูม้คีวามซื่อสตัยอ์กี 
    ดว้ย 
 
 
 

โครงสร้างองคก์ร ANGKASA 
    

 

 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการอาวุโส 
(Deputy President) 

 

 รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

 

ประธานคณะกรรมการประสานงานรฐัของ ANGKASA (9 คน) 

ผูแ้ทนจากกระทรวงการพฒันาผูป้ระกอบการ(1 คน) 

ผูแ้ทนจากกระทรวงการคลงั (1 คน) 

คณะผูบ้รหิารระดบัสงูของ ANGKASA 

และคณะผูบ้รหิารอาวุโสของ ANGKASA 
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ผูบ้รหิาร (CEO) 

รองผูบ้รหิาร (Deputy CEO) 

หวัหน้าฝ่ายขอ้มลู หวัหน้าฝ่ายการเงนิ เลขานุการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการใหญ่ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันากลยุทธ ์ ทรพัยากรมนุษย ์ การพฒันาสหกรณ์ 
ความเป็นผูน้ า       
และทุนมนุษย ์

ฝ่ายผูบ้รโิภค         
และบรกิาร 

การบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิ 

การพฒันาและ  
บรหิารจดัการ

ชะรอีะฮ ์

ฝ่ายการตรวจสอบ
ภายใน การบรหิาร
ความเสีย่ง และ 

ธรรมาภบิาล 

ภาคการเพาะปลกู 
อุตสาหกรรม

การเกษตร และ
เกษตรกรรม 

ฝ่ายการเงนิ การ
ธนาคารและสนิเชื่อ 

สือ่สารองคก์าร 
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แผนกลยทุธข์อง ANGKASA  

วิสยัทศัน์ 
เพื่อเป็นสหกรณ์แม่ข่ายอนัดบัต้นๆที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าที่ส าคญัส าหรบัการพฒันาสหกรณ์ใน

ประเทศมาเลเซยีและภมูภิาคอาเซยีน 

พนัธกิจ 
เพื่อให้ผลติภณัฑ์และการบรกิารที่มคีุณภาพสูง เช่นเดยีวกบัการปกป้องผลประโยชน์และการ

ต่อสูเ้พื่อสทิธขิองขบวนการสหกรณ์ผ่านการบรหิารจดัการอย่างเป็นมอือาชพี 

คณุค่า 
ความซื่อสตัย ์น่าไวว้างใจ และโปรง่ใส  

เป้าหมาย 

 เพื่อรวมสหกรณ์ทัง้หมดในประเทศมาเลเซยีใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนั 
 เพื่อเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์มาเลเซยีในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 เพื่อก ากบัดแูล และปกป้องผลประโยชน์และการพฒันาสมาชกิ รวมถงึขบวนการสหกรณ์ 
 เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินกจิการของสมาชกิ 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1) บรกิารสนิเชื่อและการเงนิ 
2) การศกึษาและการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารรว่ม  
3) บรกิารพฒันาธุรกจิ  
4) บรกิารตรวจสอบคุณภาพและออกใบรบัรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ Syaria  
5) ตวัแทนจ าหน่าย Zakat ส าหรบัสหกรณ์  
6) การด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคม 
7) การส่งเสรมิและประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารสหกรณ์ผ่านสื่อต่างๆ  
8) พพิธิภณัฑส์หกรณ์  
9) หอ้งสมดุสหกรณ์ 
 
การมีส่วนร่วมในโครงการด้านเศรษฐกิจของรฐับาลท่ีส าคญั  

รฐับาลไดม้นีโยบายพฒันาสหกรณ์แห่งชาต ิพ.ศ. 2545-2553 (National Cooperative Policy 
2011 – 2020) โดยผ่านข้อตกลงไตรภาคีระหว่างคณะกรรมาธิการสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย 
(Malaysia Cooperative Societies Commission: MCSC) ANGKASA และวทิยาลยัสหกรณ์แห่งมาเลเซยี 
(Cooperative College of Malaysia: CCM) ซึง่ ANGKASA ไดร้บัมอบหมายอ านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
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• ในการรวมตวักนัและเป็นผูแ้ทนนกัสหกรณ์ในประเทศมาเลเซยีในระดบัชาตแิละระดบั 
  นานาชาต ิ
• ในการกระตุน้และพฒันาธุรกจิสหกรณ์ในเขตพืน้ทีธุ่รกจิใหม ่พฒันาและเสรมิสรา้งความ 
  เขม้แขง็ทางธุรกจิเพื่อสรา้งเครอืขา่ยระดบัชาตแิละนานาชาติ 
• ในการสรา้งความเขา้ใจและการน าคุณค่าสหกรณ์และหลกัการสหกรณ์ไปสู่การปฏบิตัใิห ้
  สอดคลอ้งกบัค าแนะน าขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึง่ตระหนกัว่าสหกรณ์ 
  เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชุมชน 

ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิมาเลเซยี ANGKASA วาง 
แผนที่จะเป็นผู้น าขบวนการเพื่อให้บรรลุผลงานที่ส าคญัต่อการเพิม่ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
โดย ANGKASA ด าเนินโครงการและกจิกรรมพฒันาสหกรณ์ผ่านการมสี่วนร่วมในโครงการดา้นเศรษฐกจิ
ของรฐับาลทีส่ าคญั 8 ภาค ไดแ้ก่ 
 1. ภาคการเงนิ – ภาคการเงนิเป็นฐานงานทีใ่หอ้ านาจและปกป้องผลประโยชน์และต่อสูเ้พื่อ 
     รกัษาสทิธขิองขบวนการสหกรณ์จากบรบิทของการบรกิารทางการเงนิ รวมถงึในแงม่มุของ 
     การเป็นทีย่อมรบักฎหมาย เงนิทุน และผลติภณัฑ ์
 2. ภาคการคา้ปลกีและขายส่ง – จดัหาโปรแกรมระดบัสงูและมคีุณภาพ และกระตุน้การมสี่วน 
     รว่มของสหกรณ์ในเรือ่งการคา้ปลกีและขายส่งผ่านบรกิารและการบรหิารจดัการอย่างมอื 
     อาชพี  
 3. ภาคการท่องเทีย่วและการดแูลดา้นสุขภาพ – การพยายามช่วยใหเ้งือ่นไขส าหรบัการจดั 
     กจิกรรมการท่องเทีย่วแก่สหกรณ์งา่ยขึน้ และเพื่อสนบัสนุนส่งเสรมิการเป็นหุน้ส่วนทีช่าญ 
     ฉลาดระหว่างสหกรณ์ต่างๆ เพื่อพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วในหมูส่หกรณ์ในเขตชนบท  
     เช่น Jaringan Hotel Koperasi (โรงแรมสหกรณ์) Jaringan Spa Koperasi (สปาสหกรณ์) 
     และ Jaringan Hotel Koperasi (โฮมสเตยส์หกรณ์)  
 4. ภาคเกษตรกรรม –  การเพิม่ความสามารถในการผลติและการแขง่ขนัของภาคการเพาะปลกู 
     ผ่านการพฒันาเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื ไดแ้ก่ การอนุบาลน ้ามนัปาลม์ การอนุบาลตน้ยางพารา 
     ศูนยก์ลางการกระจายสนิคา้ การบรหิารจดัการเรอืกสวนไรน่า (ปุ๋ ยและยาฆา่แมลง) 
       โปรแกรมการพฒันา มรีายละเอยีดดงันี้ 
         - การเพิม่ขดีความสามารถในการปลกูปาลม์น ้ามนั 
        - การเพิม่ขดีความสามารถของผูจ้ดัจ าหน่ายภาคสหกรณ์การเกษตร 
         - การจดัตัง้การอนุบาลตน้ยางพาราและตน้ปาลม์ 
         - การสนบัสนุนส่งเสรมิภาคการเกษตร 
 5. ภาคอุตสาหกรรมเกษตร – การเพิม่ขดีความสามารถของสหกรณ์การเกษตร โดยเทคโนโลย ีการปรบัปรงุ 
     คุณภาพ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain คอืแนวคดิการสรา้งมลูค่าใหส้นิคา้) และการตลาดของผลติผลทาง 
     การเกษตร เช่น ฟารม์ววั(โคนม) การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า(กุง้) กจิการคา้รว่มของขา้วเปลอืก กจิการคา้รว่มของ 
     ปลา การขายส่งขา้ว และการใหปุ้๋ ยในระบบน ้า (Fertigation)  
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          โปรแกรมการพฒันา มรีายละเอยีดดงันี้ 
          - การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการบรหิารจดัการโภชนาการผลติภณัฑท์ีท่ าจากนม 
          - การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า เช่น กุง้ 
          - โครงการขายส่งและบรรจภุณัฑข์า้ว 
          - ศูนยร์วบรวมการเกษตร 
          - การพฒันาผูป้ระกอบการสหกรณ์ในโครงการการใหปุ้๋ ยในระบบน ้า 
   6. นวตักรรมและเทคโนโลย ี– เพื่อน าขบวนการสหกรณ์ใหม้บีทบาททีด่ขี ึน้ในการสรา้งสงัคม 
       สหกรณ์ทีม่คีวามรูด้า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อเพิม่ผลผลติและการสรา้งมลูค่าเพิม่ 
       ใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิารในอุตสาหกรรมทางเศรษฐกจิ 
           โปรแกรมการพฒันา มรีายละเอยีดดงันี้ 
           - การอมรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการบรหิารจดัการเวบ็ไซตเ์พื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิ 
               (myKoperasi.coop) 
           - เวบ็ไซตศ์ูนยก์ลางของกระบวนการซือ้ขายผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสส์หกรณ์ ไดแ้ก่ 
               1. การอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการบรหิารจดัการเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นสื่อกลางการตดิต่อซือ้ 
            ขายสนิคา้และบรกิาร 
               2. แคมเปญออนไลน์เชงิกลยทุธผ์่าน eNiaga.coop 
          - การฝึกอบรม Smart AI App เริม่แรกเพื่อผูป้ระกอบการยคุใหม่ 
         - ระบบ Smart Databank เพื่อขบวนการสหกรณ์ 
          - การพฒันาผูป้ระกอบการยคุดจิทิลัผ่านการสมัมนาชุมชนอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึส่วน 
         จ าเพาะใหมใ่น Google AdWords & Analytic 
    7. การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์– เพื่อกระตุน้และพฒันาธุรกจิสหกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมการ 
        ก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึจดัหาเวทเีพื่อสรา้งความเขา้ใจและพดูคุยกนัเพื่อ 
        ความเป็นไปไดใ้นเรือ่งโครงการการพฒันาในหมูส่หกรณ์ 
            โปรแกรมและกจิกรรม มรีายละเอยีดดงันี้ 
          - บรกิารใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่สหกรณ์ เช่น ระบุทีด่นิของสหกรณ์เพื่อวตัถุประสงคใ์น 
          การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
           - การจดัตัง้กจิการคา้รว่มของสหกรณ์การเคหะ 
           - งานสมัมนาและการแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในการรเิริม่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
           - การอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารดา้นธุรกจิการเคหะและอสงัหารมิทรพัย ์
           - การเพิม่ขดีความสามารถของสหกรณ์ผ่านการจบัคู่ทางธุรกจิ 
    8. ภาคสหกรณ์ชุมชน – รบัผดิชอบในการขบัเคลื่อนการพฒันาสหกรณ์ระดบัชุมชนพเิศษ 

                ANGKASA ยงัด าเนินงานเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารหกัเงนิเดอืนกบัขา้ราชการ ร่างกฎหมาย
สหกรณ์ ชมรม สหกรณ์โรงเรยีน สหภาพ และ บรษิทั GLC ANGKASA  
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   บริการหกัเงินเดือน 
   เป็นบรกิารที่รวบรวมการช าระเงนิกู้ การช าระค่าหุน้ ค่าบ ารุง ประกนัชวีติ เงนิฝาก เงนิออม 
และอื่นๆ ผ่านบญัชเีงนิเดอืน ซึง่ปัจจบุนัมลีกูคา้ทัง้สิน้ 402 สหกรณ์ 581 สหภาพ/บรษิทั/หน่วยงานเอกชน 
โดยคดิค่าบรกิารทัง้สิน้ 0.6-2.0% โดยมรีปูแบบการด าเนินงาน ดงันี้ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

สถติกิารหกัเงนิเดอืน (BPA)             (1 รงิกติมาเลเซยี = 7.54 บาท)

 

 

 

105 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 
6 ลา้นบาท 

25 ลา้นบาท 

14 ลา้นบาท 

การหกัเงินรายเดือนรวมทัง้ส้ิน (เดือนมิถนุายน 2561) 

สหกรณ์ 

ภาคเอกชน 

การประกนัชวีติ 

GLC

อื่นๆ 

นายจ้าง (สมหุบญัชี) หน่วยงานท่ีลกูค้าท างานอยู่ 

สหกรณ์ 

สโมสรกฬีา หน่วยงานสวสัดกิาร
และสหภาพพนกังาน  

บรษิทัประกนัชวีติ 

Trust Fund 

GLCs 

ส านกังานนกับญัชทีัว่ไป 

ส านกังานคลงัของรฐั 

กองบญัชาการต ารวจ 

กรมบญัชเีงนิเดอืน 

ส านกังานบญัชตีนเอง 

B 
P 
A 

อนุญาตใหห้กัเงนิ 

การช าระเงนิ การรวบรวมเงนิ 

ส่งค ารอ้ง 
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นอกจากนี้ ANGKASA ยงัมบีทบาททีส่ าคญัอยา่งมากในการสรา้งและพฒันาสหกรณ์
โรงเรยีนในประเทศมาเลเซยี 

สหกรณ์โรงเรียน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สมาชกิสหกรณ์ :   2,398 แห่ง 1.60 ลา้นคน 
กจิกรรมหลกั 
สหกรณ์โรงเรยีน 300 แห่งพรอ้มกบัผลประกอบการมากกว่า 300,000 รงิกติมาเลเซยี 
(ประมาณ 2,262,000 บาท) 

 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารดา้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการ 
 การท่องเทีย่วของสหกรณ์โรงเรยีน 
 วนัสหกรณ์โรงเรยีน 

สหกรณ์มหาวิทยาลยั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
สมาชกิสหกรณ์ :   234 แห่ง (มหาวทิยาลยัและวทิยาลยั) 
กจิกรรมหลกั  
 การพฒันาการมสี่วนรว่มในการเป็นเจา้ของกจิการสหกรณ์ (KOSISWA) 

 การพฒันาดา้นความเป็นผูน้ า 

 FESCOOP SISWA (รว่มมอืกบักระทรวงศกึษาธกิาร) 

                    สหกรณ์ในเขตชุมชนอ่ืนๆ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) มีข้อมลูดงัน้ี 

 KOBERA (ชุมชนทีอ่ยูช่ายขอบของสงัคม) มสีมาชกิทัง้สิน้ 290 แห่ง 
 Koperasi OKU (ชุมชนทีม่คีวามตอ้งการเป็นพเิศษ) มสีมาชกิทัง้สิน้ 22 แห่ง 
 Koperasi Orang Asli (ชุมชนพืน้เมอืง) มสีมาชกิทัง้สิน้ 95 แห่ง 

การพฒันาบทบาทสตรี 

 TCM (ศูนยด์แูลเดก็) 
 สถาบนัฝึกอบรม (TCM ANGKASA) 
 หลกัสตูรพืน้ฐานดา้นการดแูลเดก็ 
 การฝึกอบรมเรือ่งการบรกิารจดัการและด าเนินการศูนยด์แูลเดก็ 
 สนบัสนุนบทบาทสตรใีนการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการ รวมถงึการบรหิาร

จดัการสหกรณ์ 
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 มลูนิธิ ANGKASA (ANGKASA Foundation) 
 เป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารเงนิกูเ้พื่อการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
แก่สมาชกิสหกรณ์ บุตร และเจา้หน้าทีส่หกรณ์ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

   - ไมเ่สยีดอกเบีย้ 
   - ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนดเีด่น 
   - โอกาสในการท างานรว่มกบั ANGKASA หรอืสหกรณ์อื่นทีม่ตี าแหน่งว่าง 
   - ทุนการศกึษาสงูสุด 6,500 รงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 49,000 บาท) ต่อคน และนอกจากนี้ 
     ยงัใหเ้งนิส าหรบัการจดัซือ้หนงัสอืเรยีนอกี 1,000 รงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 7,540 บาท) 

 การมีส่วนร่วมในระดบันานาชาติ 

             ANGKASA มบีทบาทส าคญัในการพฒันาสหกรณ์ทัว่โลกและไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นประธาน
ส านกังานเลขาธกิารสหกรณ์อาเซยีน (Asian Cooperative Organization: ACO) และองคก์ารสมัพนัธภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศเอเชยีแปซฟิิก ส านักงานมาเลเซยี (ICA Asia Pacific Malaysia Business 
Office: MBO) ดว้ยความรบัผดิชอบเหล่านี้ ANGKASA ก าลงัพฒันาความเชื่อมโยงรวมของเศรษฐกจิโลก
ใหม่ในการเป็นหุ้นส่วนใหม่ พนัธมติร และเครอืข่าย นอกจากนี้ ยงัเป็นสมาชกิและมสี่วนร่วมในองค์กร
ต่างๆ ดงันี้ 

 ICA GLOBAL 
 ICA-AP ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 
 องคก์รสหกรณ์ในภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN Co-operative Organization: ACO) 
 ICA-AP สาขามาเลเซยี 
 OICCU (อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ) 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 


