
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 

2555 ฉบับน้ีขึ้นมา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งกําหนดตรวจประเมินคุณภาพในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสหกรณ์ ที่มีการ
บริหารจัดการในฐานะหน่วยงานพ่ึงพาตนเอง ได้มุ่งมั่นดําเนินงานภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
เพ่ือการนําชุดความรู้จากการวิจัย ไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ เพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสําหรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่จะนําองค์ความรู้จาก
การวิจัยสู่การช้ีนําสังคมและการพัฒนาประเทศ  

รายงานฉบับน้ี เป็นรายงานการประเมินตนเอง ในช่วงเวลาดําเนินงานของสถาบันในรอบ
ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ซึ่งประกอบด้วย การประเมินเกณฑ์มาตรฐาน 
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ภารกิจหลัก 
การบริหารและการจัดการ 
การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) น้ี ได้ทําให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารนําไปปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสู่
เป้าหมายและการสานต่อนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 
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ในบทน้ีจะนําเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณ ข้อมูลพ้ืนที่ สํานักงาน การประกันคุณภาพการศึกษา และผลการ
ดําเนินงานภายใต้แผนงานสําคัญ 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานขับเคลื่อนการวิจัย แผนงานการสร้างกลไกการเรียนรู้ 
แผนงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และแผนงานการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบัน ซึ่งในช่วง
เวลาปีการศึกษา 2555 ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนแผนงานบางประการ
เพ่ือให้สอดรับกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การสานต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และคณะ อีกทั้ง
การธํารงค์สถานะของสถาบันในการทําหน้าที่เป็นหน่วยงานพ่ึงพาตนเองที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ สร้างสรรค์ศาสตร์แผ่นดิน เพ่ือการกินดีอยู่ดีของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  
 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถูกกําหนดไว้เป็น ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 

2546-2549 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ:คพช.และคณะรัฐมนตรี คพช.ได้ขอ
ความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดต้ังและดําเนินงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และขบวนการ
สหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทําหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการสหกรณ์  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดต้ังขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 
กันยายน 2547 และเริ่มดําเนินงานต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา ในช่วงเวลาปี 2547-2551 สถาบันมี

ฐานะเป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าระดับคณะ มีการบริหารงานเป็นไปภายใต้ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารสถาบัน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 และฉบับปรับปรุงปี 
2550 ต่อมาในปี 2552 สถาบันได้โอนย้ายมาสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานพ่ึงพาตนเองและเป็นอิสระจากราชการ อยู่ภายใต้การ
ดูแลของคณะเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันสถาบันมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน จํานวน 10 คน ซึ่งประกอบ ด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน มี
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และผู้อํานวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  หัวหน้าหน่วยงาน คือ ผู้อํานวยการสถาบัน ทําหน้าที่บริหารจัดการเพ่ือ
การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 

 

1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมร่วม 
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 แผนท่ีกลยุทธ์ 
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรเพ่ือการ

บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ เพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยง
ของกระบวนการทํางานที่ช้ีให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้าน
ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมุมมองด้านคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการดําเนินงานของสถาบัน ดังรูปที่ 1.1 
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รูปที่ 1.1 แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
 

การขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์จะเป็นไปด้วยกลไกของเสาหลักกลยุทธ์ 4 ประการ ดังน้ี  
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาไปสู่

ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1  เพ่ือให้มีการวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรม 

1.2  เพ่ือเสาะหา สร้างและธํารงรักษา นักวิจัยที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 
1.3 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมที่นําไปเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่า

และการค้าที่เป็นธรรม 
 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 2.1 จํานวนผลงานวิจัย ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ์ 
กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ชุมชน ปีละ 2 เรื่อง 
 2.2 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีละ 1 เรื่อง 
 2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า สร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการใหม่/นวัตกรรม ปีละ 1 เรื่อง 

3) แนวทางดําเนินงาน 
3.1 การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กรอบคิด การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการและ

การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นชุดความรู้หลักของสถาบัน 
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3.2 การวางระบบการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ เชิงประเด็น การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Inventing 
Research)  

3.3 การขับเคลื่อนการวิจัย PAR ร่วมกับผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย 
ชุมชน และหน่วยงานพันธมิตรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานเจ้าของทุน และการวิจัยที่ใช้ระบบ 
Matching Fund ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรพันธมติร 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 2:  การสร้างกลไกเรียนรู้และคลังความรู้ เพ่ือสนับสนุนการสร้างผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีจิตสํานึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม  

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.1 เพ่ือให้มกีารสะสมความรู้ และการสร้างคลังความรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูแ้ละการสร้าง

ผู้นําการเปลีย่นแปลงทีม่ีจิตสาํนึกสหกรณ์และการค้าทีเ่ป็นธรรม 
1.2 เพ่ือให้มีกลไกการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตสํานึกสหกรณแ์ละ

การค้าที่เป็นธรรม  
 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 2.1 จํานวนเวทเีรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้นําการเปลีย่นแปลง ปีละ 10 เวที 
 2.2 จํานวนผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ อย่างน้อย ปีละ 300 คน 
 2.3 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้นปีละ 30 คน และพัฒนา
ไปเป็นเครือข่ายฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรู้ที่เห็นความสําคัญในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 2.4 มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้ในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพ่ือการ
เผยแพร่เพ่ิมขึ้นทุกปี ปีละ 10 รายการ 
 2.5 มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 300 ราย 
 2.6 มีสื่อ-สิ่งพิมพ์เก่ียวกับระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเผยแพร่ในนามสถาบัน อย่างน้อย
ปีละ 3 เรื่อง 

3) แนวทางการดําเนินงาน 
 3.1 การขับเคลื่อนเวทีเรียนรู้ภายใต้เสาหลักการเรียนรู้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม: 
VN&F Platform ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเช่ือมั่น เพ่ือสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่
สังคมฐานความรู้ ในทิศทางการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 3.2 ใช้กลไกของศูนย์สารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th ในการสะสม
ความรู้และการเผยแพร่ความรู้ 
 3.3 ใช้ฐานความรู้จากงานวิจัยและเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ สถาบัน เป็นแหล่งความรู้ 
 3.4 การสนับสนุนทุนในการเขียนตํารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
 3.5 การแสวงหาทุนจากแหล่งสนับสนุนเพ่ือพัฒนา คลังข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือการ
เผยแพร่อย่างสมํ่าเสมอ 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 3: การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เช่ือมั่นและศรัทธา ร่วมกันพัฒนาระบบธุรกิจที่
มีคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ให้เป็นทางเลือกของประชาชน 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพ่ือยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร 
เครือข่าย และชุมชน ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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 1.2 เพ่ือสนับสนุนการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกแก่ประชาคม และชุมชน ในการดํารงชีวิตที่ดี 
และได้รับความเป็นธรรม 
 1.3 เพ่ือรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพ่ึงพาและ
ร่วมมือกัน เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 2.1 จํานวนผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ปีละ 300 คน  
 2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประชาคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรมอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.4 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
อย่างน้อย 1 ฉบับ 

3) แนวทางการดําเนินงาน 
 3.1 การขับเคลื่อนกระบวนงาน Farmer Shop, Farmer Market และ การสร้างแบรนด์เชิง
คุณค่า (Valued Brand Building) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเห็นความสําคัญ 
 3.2 การขับเคลื่อนการสร้างตัวแบบสหกรณ์/เครือข่าย/ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่าร่วมกับองค์กร
ที่ศรัทธาและเห็นความสําคัญ ในระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทมีงานที่มคีวามสามารถใน
การเป็นแกนนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพ่ือให้สถาบัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกลไกการจัดการความรู้ จากบทเรียนที่สําเร็จ
และไม่สําเร็จมาพัฒนาเป็นชุดความรู้ในการขับเคล่ือนองค์กรในฐานะแกนนําการพัฒนา สู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม 
 1.2 เพ่ือสร้างทีมงานที่มีความสามารถในฐานะแกนนําในการขับเคล่ือนระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 2.1 สถาบัน ได้รับการยอมรับในการเป็นแกนนําการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 องค์กร 
 2.2 มีทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกสู่สังคม อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.3 บุคลากรของสถาบันที่มีภารกิจเป็นพ่ีเลี้ยง Coaching แก่หน่วยงานพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 2.4 บุคลากรสถาบันที่มีภารกิจเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 

3) แนวทางการดําเนินงาน 
 3.1 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ และเวทีถอดบทเรียน ทั้งจากประสบการณ์ที่สําเร็จและไม่
สําเร็จ เพ่ือตกผลึกความคิดในการพัฒนาเป็นชุดความรู้ใหม่ 
 3.2 การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม และการสร้างประสบการณ์แก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 
 3.3 การมอบหมายภารกิจตามความสนใจและความถนัดแก่บุคลากร 

 

1.3 แนวทางการกํากับดูแลกิจการของสถาบัน 



 

 6 

เพ่ือให้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สามารถนําปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพ่ือการพัฒนา
สหกรณ์” ไปใช้ขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และการนําประโยชน์สู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมการประจําสถาบัน จึงได้กําหนดนโยบายภายใต้การกํากับดูแลของผู้อํานวยการ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เกิดบรรยากาศของการมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ในบริบทของการเป็น
หน่วยงานพ่ึงพาตนเอง (Institute Autonomy) และการมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  

ภายใต้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาในการขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ใน 8 ปีที่ผ่าน
มาได้นํามาซึ่งการกําหนดค่านิยมร่วมของสถาบัน คือ 

 

“ทํางานอยา่งมีน้ําใจ ใส่ใจในวิสัยทศัน์ รบัผิดชอบ และมององค์รวม” 
 

สถาบันได้กําหนดแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการสถาบัน ดังน้ี 
1)  บุคลากรทุกคนต้องทําความเข้าใจในปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแล และ

ข้อแนะนําสําหรับแนวทางการปฏิบัติงาน 
2)  ทําความเข้าใจในเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทีมงาน และ สถาบัน 
3)  นําแนวทางปฏิบัติงานมาใช้ในวิถีการทํางาน โดยการเรียนรู้และพัฒนา 
4)  เมื่อมีข้อสงสัยในแนวทางปฏิบัติ ให้ขอคําแนะนําจากรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และ

ผู้อํานวยการ ได้ตลอดเวลา 
5)  ได้วางกลไกสําหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นและการติดตามการปฏิบัติงานไว้ในวาระการประชุม

ประจําเดือนของสวสก. ทุกคร้ัง 
6)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน จะใช้ข้อแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานเป็น

ตัวช้ีวัดที่สําคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรตามค่านิยมร่วมของสถาบัน ได้แก่ 
1)  หมั่นศึกษาทําความเข้าใจในคุณค่าสหกรณ์จากวงเรียนรู้ของทีม สถาบัน เวทีเสวนาวิชาการ

ด้านการวิจัย จนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
2)  ยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และนํามาประยุกต์ใช้ในวิถีการทํางานให้เป็นที่ประจักษ์ถึงคุณค่าแห่ง

การช่วยเหลือตนเอง การรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค ความเป็นเอกภาพ 
ความซื่อสัตย์ การเปิดใจกว้าง ความรับผิดชอบต่อสังคม และเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 

3)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบายของ สถาบัน อย่างเคร่งครัด และมองประโยชน์
ของหน่วยงานเป็นสําคัญ 

4)  มุ่งมั่นทุ่มเทการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายและตัวช้ีวัด 
5)  ควรมีการบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามลําดับความสําคัญ เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรค

ในการเช่ือมโยงการทํางานในภาพรวมขององค์กร 
6)  หมั่นปรับปรุงการทํางานเพ่ือขจัดจุดอ่อนและอุปสรรคที่มีอยู่ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้บังคับบัญชา และเวทีตกผลึกความคิดในการประชุม 
7)  หมั่นคิดค้นวิธีการ และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน สําหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
8)  ไม่ใช้เวลางานในการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว หรือภารกิจที่มิใช่ของหน่วยงาน 
9)  การมีนํ้าใจในการสนับสนุนการทํางานของทีมงาน ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ความ

รับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย 
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10)  ฝึกฝนพัฒนาตนให้มีการบริหารจัดการงานอย่างมืออาชีพต้ังแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน 
และการประเมินผลการทํางาน เพ่ือให้เกิดโซ่แห่งคุณค่าในระบบบริหารจัดการและการนําไปใช้ประโยชน์ 

11) การสร้างกลไกการจัดการความรู้เพ่ือยกระดับทักษะการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์สู่ความเป็นองค์รวม 

 ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่มีบุคลากรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทําหน้าที่ในสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ความแตกต่างหลากหลายและต้นทุนความรู้ วิธีคิด และทักษะในการทํางานที่หลากหลาย
ย่ิงน้ัน ล้วนมีทั้งโอกาส และอุปสรรคที่ท้าทายที่จะส่งผลกระทบต่อแผนการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน 
และการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน ดังน้ัน การจัดให้มี Team Building Forum ทุกเช้า จึงเป็น
กลไกที่ได้นํามาใช้ในการลดข้อจํากัด และอุปสรรคในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะ
ในการมององค์รวมแก่บุคลากร 

 แม้ว่าจะเป็นความยากลําบากแต่ก็เป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งทุกหน่วยงานต้องเผชิญ และที่
สําคัญเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเสาหลักกลยุทธ์การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันที่ต้อง
ดําเนินต่อไป 

 
 
 

 

คําอธิบายความหมาย 
 

ทํางานอย่างมีน้ําใจ  หมายความถึง  การทํางานร่วมกันด้วยใจรักงาน ด้วยความรู้สึกอยากให้ แบ่งปัน พ่ึงพาและร่วมมือกัน ด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน 

ใส่ใจในวสิัยทัศน ์ หมายความถึง ทุกคนตระหนักถึงความเช่ือมโยงระหว่างงานที่ตนรับผิดชอบกับเป้าหมายของสถาบัน 
รับผิดชอบ หมายความถึง ความรับผิดชอบของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนภารกิจสถาบันสู่เป้าหมายร่วมกัน 
มององค์รวม หมายความถึง การพิจารณาสรรพส่ิงให้เห็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร เพ่ือความย่ังยืนและ

การเข้าถึงจิตวิญญาณ 
Team Building Forum หมายความถึง  เวทีการจัดการความรู้ที่ทุกคนจะมาแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกันภายใต้การกํากับดูแลของ

ของผู้บริหาร เพ่ือสร้างทักษะของทีมงาน มืออาชีพที่จะยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานและการลดข้อจํากัดของความแตกต่างหลากหลายในทุนความรู้  
และประสบการณ์ของบุคลากร 
 

หากปฏิบัติได้ตามน้ี ทุกคนจะสะสมคุณงามความดี มีพลังในการทํางานและมีชีวิตท่ีสดใส มีชีวิตชีวา เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม 
 

รูปที่ 1.2 กรอบการปฏิบัติตามค่านิยมร่วมสูเ่อกลักษณ์ของสถาบัน 
 

1.4 การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามแผนงานของสถาบัน 
การขับเคล่ือนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจะเป็นไปภายใต้การกํากับนโยบายของคณะกรรมการประจํา

สถาบันและการจัดทําแผนงานประจําปีโดยผู้อํานวยการและทีมงาน ในรอบปีการศึกษา 2555 สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ยังคงดําเนินงาน 4 แผนงานหลัก ได้แก่ 

1.4.1 แผนงานการวิจัย 
 แผนงานวิจัยของสถาบันมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้กรอบ

การวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่กําหนดวิสัยทัศน์การวิจัยในปี 2559 “คนในสังคมมีจิตวิญญาณร่วมกัน
พัฒนาประเทศ” (รูปที่ 1.3) 
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รูปที่ 1.3 กรอบการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
พัฒนาการของการดําเนินการวิจัย ระหว่างปี 2543-2556 ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี

วิจัยที่เป็นจตุรมิตร ประกอบด้วย ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ และมีผลลัพธ์เป็นทั้งชุดความรู้ นวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน) 
ภาคีเครือข่ายนักวิจัย ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/ชุมชน หลักสูตรการอบรม
รายวิชาในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ภาควิชาสหกรณ์) บทความวิชาการเผยแพร่ในเวทีประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ วารสารฅนสหกรณ์ พ็อคเก็ตบุ๊ค และแบรนด์สินค้าต่าง ๆ และ
ล่าสุดในปี 2555 สถาบันได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคล่ือนธุรกิจฐานสังคมในรูปของแผนที่ยุทธศาสตร์ 
และทราบแนวทางการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ โดยได้ทําข้อตกลงความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ภายใต้กรอบเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2556-2559 (รูปที่ 1.4)  

 

 
 
 

รูปที่ 1.4 พัฒนาการของการวิจัยระหว่างปี 2543-2556 
 

1.4.2 แผนงานการสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพื่อสนับสนุนผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
การขับเคล่ือนแผนงานการสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนผู้นําการ

เปลี่ยนแปลง “คนในสังคมมีจิตวิญญาณร่วมกันพัฒนาประเทศ” จะเป็นไปภายใต้การสนับสนุนทุนจากโครงการ
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เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ โดยเน้นไปที่การนําชุดความรู้ นวัตกรรม และข้อมูลข่าวสารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ (www.cai.ku.ac.th) วารสารฅนสหกรณ์ เวทีเสวนาประจําปี การจัดเวทีเรียนรู้ ณ ศูนย์สารสนเทศ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชํานาญการ หลักสูตรชาวนามืออาชีพ หลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง (The 
One)  และรายวิชาภาควิชาสหกรณ์ วิชา “ขบวนการสหกรณ์” ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

การสร้างกลไกการเรียนรู้เป็นไปภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(People Center)” โดยกระบวนการยกร่างหลักสูตรจะเป็นไปตามกรอบ backward design ที่จะก่อให้เกิด
ความเข้าใจคงทน (รูปที่ 1.5) โดยเน้นไปท่ีการยกระดับความรู้ใน 3 มิติ ทั้งจิตสํานึก วิธีคิด และการเพ่ิมพูน
ความรู้ในทักษะและแนวปฏิบัติที่ดี (รูปที่ 1.6)  

 

 
 
รูปที่ 1.5 กระบวนการยกร่างหลักสูตรตามกรอบ backward design 
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รูปที่ 1.6 กรอบการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแก่เกษตรกร 
1.4.3 แผนงานการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

การเช่ือมโยงเครือข่ายเป็นไปภายใต้กรอบคิดการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนที่เป็นชุดความรู้จากการวิจัยในปี 2550 (รูปที่ 1.7)   

 

 
 

รูปที่ 1.7 กรอบคิดการแก้ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน  

 
แผนงานการเช่ือมโยงเครือข่ายของสถาบันในปีการศึกษา 2555 มีกรอบการทํางานตาม

แผนภาพ โดยเน้นไปที่การทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคีพันธมิตรทั้งในและ
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ต่างประเทศ และใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในการจัดการความรู้เพ่ือถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยสู่การขยาย
ผลไปใช้ประโยชน์ (รูปที่ 1.8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 1.8 พ้ืนที่งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
 

1.4.4 แผนงานการพัฒนาสถาบันเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์” และการบรรลุ

วิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ทีมงาน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ตระหนักที่จะสร้างค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ 
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รับผิดชอบ และมององค์รวม” ที่จะยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรและทีมงาน CAI เพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน  

 กระบวนการทํางานของทีมงาน CAI จะเป็นไปภายใต้วงจร PDCA ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้แต่
ละบุคคลมีการทํางานอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพตามแผนงานที่ได้วางไว้ (รูปที่ 1.9) 

 
 

 
 

 
 

 

เวทีถอดบทเรียน

การจัดการความรู

กา
รว
ิเคร

าะห


สถ
าน
กา
รณ



 
 
 

รูปที่ 1.9 การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะเป็นไปตามกรอบการดําเนินการ 4 ขั้นตอน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฏจักรการดําเนินงานที่จะนําไปสู่การยกระดับให้สถาบันพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังน้ี 

ขั้นตอนแรก คือ การดําเนินงานตามปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม เพ่ือขับเคลื่อนกรอบ
ภารกิจตามท่ีกําหนด เพ่ือสานต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาตร์ โดยการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
และแผนงานประจําปี ภายใต้ระเบียบของสถาบันฯ และการกํากับนโยบายของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
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ขั้นตอนท่ีสอง เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้จากทักษะ ประสบการณ์ โดยใช้ข้อมูลจากการ
ติดตามประเมินผลและเวทีถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ ภายใต้กลไกของผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

ขั้นตอนที่สาม เป็นกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ออกแบบ
วิธีคิด วิธีการทํางานใหม่ให้เหมาะสมกับปัจจัยสภาพแวดล้อม มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ีสี่ เป็นขั้นตอนของการทบทวนกลยุทธ์และนําไปสู่การกําหนดเป็นนโยบายภายใต้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการดําเนินงานใน
ขั้นตอนต่อไป 
1.5 โครงสร้างการบริหารงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน จํานวน 10 คน ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย โดยมีผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และ
บุคลากรจํานวน 11 คน จําแนกเป็นฝ่ายบริหารงานและพัฒนาองค์กร ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ ฝ่ายศูนย์สารสนเทศสหกรณ์และเช่ือมโยงเครือข่าย ทําหน้าที่บริหารจัดการตามระเบียบของ
สถาบัน และมีทีมที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้คําปรึกษาและนําการ
ขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือความสําเร็จตามปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถาบันด้วยบุคลากรทั้งสิ้น 

 

 
 

รูปที่ 1.10 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

1.6 รายนามผู้บรหิารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
1.6.1 คณะกรรมการประจําสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1  ผศ.ดร.นุชนาถ ม่ังคั่ง  ประธานกรรมการ 
2  ผศ.ดร.ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ์  กรรมการ  
3  รศ.ดร.ธงชัย   สุวรรณสิชณน ์  กรรมการ  
4  ผศ.ดร.ณรงค ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ  กรรมการ  
5  ดร.ปรีชา   สิทธิกรณ์ไกร  กรรมการ  
6  รศ.สมพร   อิศวิลานนท์  กรรมการ  
7  คุณลดาวัลย์    คําภา  กรรมการ  
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8  คุณกฤษฎา   อุทยานิน  กรรมการ  
9  คุณเอ็นนู   ซ่ือสุวรรณ  กรรมการ  
10  รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ  กรรมการ  
11  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  กรรมการและเลขานุการ  

1.6.2 ที่ปรึกษาประจําสถาบนั 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 ฯพณฯองคมนตรี  อําพล เสนาณรงค์ ท่ีปรึกษาสถาบัน 
2 ศ.ดร.กําพล  อดุลวิทย์ ท่ีปรึกษาสถาบัน 
3 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ ท่ีปรึกษาสถาบัน 
4 ดร.สีลาภรณ์   บัวสาย ท่ีปรึกษาสถาบัน 
5 คุณมนตรี   คงตระกูลเทียน ท่ีปรึกษาสถาบัน 
6 คุณสุนัย เศรษฐบุญสร้าง ท่ีปรึกษาสถาบัน 
 
1.6.3 ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล  ตําแหน่ง 
1 รศ.ดร.วันชัย   จันทร์ประเสริฐ  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 
2 ดร.สุดารัตน์    สารสว่าง  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 
3 คุณปองพล เตชะวิจิตรา  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 
4 คุณพิชิตชัย ผ่องอุดม  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 
5 คุณฉัตรชัย จรูญพงษ ์  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 

 
1.6.4 ผู้ทรงคณุวุฒิด้านวิจัย 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ 
3 รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ผู้ประสานงานสกว. และผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคลังสมองของชาติ 
4 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานมูลนิธิอาจารย์จําเนียร  สาระนาค 
5 ดร.กฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
6 คุณลดาวัลย์ คําภา รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
7 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 
8 อ.เชิญ บํารุงวงศ์ นักสหกรณแ์ห่งชาติ ปี 2541 
9 นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์วชิรพยาบาล จํากดั 
10 รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อํานวยการฝ่าย 2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
11 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อํานวยการฝ่าย 5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
12 อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 
13 คุณสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 
14 คุณทรงพล เจตนาวนิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน 

1.6.5 ผู้ทรงคณุวุฒิการพัฒนาหลักสูตร 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 อ.เชิญ บํารุงวงศ ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2541 
2 อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ นักสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2545 
3 คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง อดีตข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4 อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ ์ อาจารย์ประจําภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
5 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ประจําภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
6 คุณจุฑามาศ   ลิปิการถกล นักวิชาการตรวจบัญชีชาํนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
7 คุณสุจิตรา   พันธุมะบํารุง ผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

1.6.6 คณะกรรมการดําเนนิงานประกันคณุภาพ 
สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของสํานักประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2555 ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประธานกรรมการ 
2 น.ส.สายสุดา ศรีอุไร รองประธานกรรมการ 
3 น.ส.ธราภรณ ์ ศรีงาม กรรมการ 
4 นายสุพจน์ สุขสมงาม กรรมการ 
5 น.ส.ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ กรรมการ 
6 นางสาววสินธรา ขวยเขิน กรรมการ 
7 นายพรพงษ์ แสงนาค กรรมการ 
8 นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร กรรมการ 
9 นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ กรรมการ 
10 น.ส.พรติมา คงศรี กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดําเนินงานดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

ของสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2555 ดังรูปที่ 1.11 และมีแผนการดําเนินงานดังรายละเอียดตารางที่ 1.1 
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นการสร้างระบบและกลไกการ

ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ และการสร้างเอกลักษณ์องค์กร “เป็นองค์กรที่มุ่งนวัตกรรมความคิด เพ่ือ
ยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
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รูปที่ 1.11 ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2555 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

1 การประชุมเพ่ือรับฟังผลสรุปการประเมิน 
คุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2554  

17 พ.ค. 56 บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการดําเนินงานของ
หน่วยงาน และเพ่ือนําคําแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการทํางานและการ
จัดทําประกันคุณภาพให้ดีย่ิงข้ึน ภายใต้กรอบการ
ประกันคุณภาพ PDCA 

2 วางกลไกการประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถีการ
ทํางานของบุคลากร เม่ือคราวประชุม
ประจําเดือนสถาบัน คร้ังท่ี 5/55 

12 มี.ค. 55 เพ่ือสร้างความเข้าใจและจัดระบบกลไกการประกัน
คุณภาพให้อยู่ในวิถีการทํางานในภารกิจของบุคลากร 

3 การประชุมทําความเข้าใจเร่ืองการขับเคลื่อน
ภารกิจบุคลากร 

การประชุม
ประจําเดือน 

เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจการจดัทําประกันคุณภาพเปน็
ส่วนหนึ่งของวิถีการทํางานในภารกิจ 

4 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสถาบัน 

2 ส.ค. 55 เพ่ือให้การดําเนินงานประกนัคณุภาพของสถาบัน
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

5 การร่วมรับฟังการนําเสนอผลการดําเนินงาน 25 ก.ค. 55 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
การประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ เ พ่ือเป็นแนวทางในการนํามาปรับใช้ ในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน 
6 การนําเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภาย 

ในของสถาบันในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์คร้ังท่ี1/55 

18 ธ.ค. 55 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถาบันให้
คณะกรรมการประจําสถาบันรับทราบและขอ
คําแนะนําการดําเนินงานในปีต่อไป 

7 เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานโครงการ
รางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คร้ังท่ี 6 

18 ธ.ค. 55 เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันระบบคุณภาพ
ทางการศึกษาให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีร่วมกัน
ของทุกหน่วยงาน 

8 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  
คร้ังท่ี 1/2555 

24 ธ.ค. 55 เพ่ือรับทราบและเข้าใจแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน ประจําการศึกษา 
2555 

9 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  
คร้ังท่ี 2/2556 

17 ม.ค. 56 เพ่ือรับทราบ (ร่าง)รายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําการศึกษา 2555 

10 การประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้การประเมินคณุภาพ
ภายใน และแนวปฏิบัติในการเตรียมหลักฐาน 

13 มี.ค. 56 เ พ่ือรับทราบเ ก่ียวกับการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานการประกันคุณภาพ 

11 โครงการอบรมและKM ด้านกระบวนการ
จัดการทําแผนกลยุทธ์การเงิน 

5 มี.ค. 56 ทราบกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์การเงิน 

12 การประกาศช่วงเวลาแห่งการประเมิน
คุณภาพของสถาบัน 

1  – 30 เม.ย. 
2556 

บุคลากรทราบกรอบเวลาของการประเมิน
คุณภาพและเตรียมการสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายในควบคู่กับภารกิจหลัก 

13 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การดําเนินการ
ประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์” 

11 เม.ย. 56 สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 
2554 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังทําความ
เข้าใจในตัวบ่งชี้ท่ีเพ่ิมเติม สร้างความเข้าใจในการ
กรอกข้อมูลและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม และสร้างความเข้า
ในกระบวนการจัดทํา SAR และสามารถ
ตีความหมายของดัชนีท่ีสถาบันรับการตรวจประเมิน
สําหรับการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2554 

14 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2556 

13 พ.ค. 54 การประเมินคณุภาพภายในประจําปีการศึกษา 
2555 ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  

15 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาํปีการศึกษา 2555 จากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพฯ 

22 พ.ค. 56 สถาบันได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา 255 เพ่ือการวางแผนการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานต่อไป 

1.7 ผลงานประจําปีการศึกษา 2555 ที่ภาคภูมิใจ 
1.7.1 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

(1) การทําข้อตกลงความร่วมมือในการใช้หลักสูตรชาวนามืออาชีพไปใช้ในการอบรม
ชาวนาภายใต้เครือข่าย บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่แก่ชาวนาในการลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และใช้กลไกการตลาดทดแทนการเข้าร่วมโครงการรับจํานํา เป็นเวลา 3 ปี ต้ังแต่ 25 
มกราคม 2556 ถึง 24 มกราคม  2559 
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การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
วันท่ี 25 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

(2) การทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส.ป.ก.-สว.สก.-สกว.-สวก.
ในการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ไปพัฒนา Smart Officers และ Smart 
Farmers ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การขับเคลี่อนเสาหลักกลยุทธ์สู่เกษตรย่ังยืนและความมั่นคงทางอาหาร การ
เช่ือมโยงโซ่อุปทานในธุรกิจของชุมชน การสร้างกลไกการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการประกอบการแก่ผู้นํา
ชุมชน/ผู้ประกอบการ/สหกรณ์ การรณรงค์ให้คนในสังคมมีจิตสํานึกพ่ึงพาและร่วมมือกันพัฒนาประเทศ เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559 
 

 

  
  

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน (ส.ป.ก.-สว.สก.-สกว.-สวก.) 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(3) การดําเนินการศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center)  
การดําเนินการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อน

การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” อย่างต่อเน่ืองในรูปแบบ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมาได้ผลผลิตการวิจัย เป็นชุดความรู้และนวัตกรรม ซึ่งก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ในการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิตร่วมกันของคนในสังคมในทิศทาง 
ที่สามารถแก้ปัญหาความจนทั้ง 3 ประเภท คือ จน
ความคิด จนเศรษฐกิจ และจนเพ่ือนฝูง อีกทั้งเกิดเป็น
ขบวนการทางสังคมที่มีการถ่ายโอนความรู้กันตาม
ธรรมชาติของคนในสังคมที่มีจิตใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
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เพ่ือให้เกิดกลไกการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาให้กว้างขวางขึ้น 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์(สว.สก.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมกับภาคีนักวิจัย จึงได้
พัฒนา “ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต” จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้กลุ่ม
ชาวสวนผลไม้คุณภาพ และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 
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1.7.2 การเตรยีมความพร้อมในการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการสร้างความเข้ม 

แข็งสู่สากล  
ในปีการศึกษา 2555 กระบวนการดําเนินงานภายใต้แผนงานของสถาบันทั้ง 4 แผนงาน ได้

เน้นไปที่การสร้างความเข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์ในประเทศสมาชิกอาเซียนและในประเทศที่สถาบันมีภาคี
พันธมิตรการวิจัย โดยการดําเนินการเตรียมความพร้อมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นเกษตรกร ผู้นําชุมชน 
นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยได้ดําเนินการดังน้ี  

(1) การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเรียนรู้เก่ียวกับสถานการณ์การ
ผลิตและการตลาดของประเทศเพ่ือนบ้าน  
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หลักสูตรอบรมชาวนามืออาชีพ 
 

ทุกเดือนสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะมีบริการวิชาการแก่กลุ่มชาวนา และฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ในการเรียนรู้สถานการณ์การผลิตและการตลาดเพ่ือสร้างศักยภาพให้ได้รู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มใจในการ
เผชิญหน้าการก้าวสู่อาเซียน 

(2) การส่งเสริมผู้ นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรให้เข้าถึงและเข้าใจและมี
ประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ อีกทั้งตระหนักถึงความจําเป็นใน
การยกระดับคุณภาพการผลิตข้าว GAP เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน 
 

  
  

เวทีถอดบทเรียน GAP การจัดการความรู้การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสกก. 
  

  
  

การเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีนของฝ่ายจัดการสกก.ภายใต้คําแนะนําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
(3) การศึกษาดูงานและสร้างภาคีพันธมิตรในต่างประเทศของผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากร

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพ่ือให้เข้าถึง และเข้าใจสถานการณ์ของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนในรอบปี
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การศึกษา 2555 สถาบันจึงมีแผนงานในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแผนงานการ
จัด Road Show ผลิตภัณฑ์งานวิจัยของภาคีวิจัยในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2556, ประ
เทศสปป.ลาว ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556  
 

  
  

เย่ียมชมและฟังบรรยายสรุป ณ สถานทูตอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันท่ี 2-5 เมษายน 2556 

เชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจกับ SMESCO อินโดนีเซีย  
โดยใช้ฐานงานวิจัยโครงการ Farmer Shop 

  

  
  

การศึกษาสถานการณ์ของธุรกิจสหกรณ์ในอินโดนีเซียผ่าน
ภาคี Ministry of SMEs and Cooperatives 

การเชื่อมโยงพันธมิตรกับองค์กรกลางระดับชาติของสหกรณ์ 
INDUK KUD และ DEKOPIN 

(4) แผนงานการจัด Road Show ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด และ
ภาคีผู้ประกอบการ Farmer Shop ร่วมกับสถานทูตไทยประจําอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่ 6-9 
มิถุนายน 2556 
 

(5) การศึกษาดูงานและสร้างภาคีพันธมิตรในประเทศสปป.ลาว 
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การศึกษาสถานการณ์ธุรกิจสหกรณ์ในสปป.ลาวผา่นกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์และกสิกรรม 
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 

การศึกษาสถานการณ์ธุรกิจ SMEs, ODOP  
แผนกส่งเสริมและพัฒนาสินค้า 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว 

เยี่ยมชมบรษิัท Lao Agro Industry Co.,Ltd ศึกษาดงูานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย ์

เชื่อมโยงพันธมติรกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแหง่ชาติลาว 
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1.7.3 ร่วมขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์ขององค์การสหประชาชาติและขบวนการสหกรณ์ทั่วโลก 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ร่วมขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์โดยการจัดเวทีเสวนา

วิชาการ “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสําหรับแนวทางการ
ขับเคล่ือนสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน และเป็นการเผยแพร่ชุดความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการ
วิจัยสู่สาธารณะชน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา จํานวน 677 ราย ผลการประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมเสวนาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 
  

เวทีเสวนาวิชาการ “ทําสหกรณใ์ห้เปน็ทางเลือกของประชาชน” เวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ “Farmer Shop ทางเลือกของประชาชน”
 

1.7.4 โชว์ผลงานวิจัย “ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop” ในงานมหกรรมวิชาการของสกว. 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมนําตัวแบบ Farmer Shop ซึ่งเป็นตัวแบบของร้านค้าปลีก

ทางเลือกของชุมชน ที่มุ่งจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้
เป็นลูกค้าประจํา” ตัวแบบร้านค้าปลีกดังกล่าว เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยที่ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการ       
โซ่อุปทานอย่างบูรณาการในกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOPs โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม มาจําหน่ายแก่ผู้บริโภค และมุ่งรณรงค์ให้ผู้บริโภคต่ืนตัวในการอุดหนุน
สินค้าเกษตรแปรรูปไทย ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ร่วมเผยแพร่ผลงานในงานมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัย
ตามรอยพระยุคลบาท สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
ณ ฮอลล์ 7-8 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 
20-24 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากเครือข่ายผู้ประกอบการ จํานวน 39 ราย 
นําสินค้าร่วมจําหน่ายในงานจํานวน 192 
รายการ 9,000 ช้ิน 

ผลตอบรับจากการนําตัวแบบ 
Farmer Shop ร่วมนําเสนอในงานมหกรรม
เชิงวิชาการ สกว. มีผู้สนใจเข้าชมและร่วมซื้อ
สินค้า จํานวน 1,500 ราย ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ  โอทอป 
และประชาชน ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียด และอุดหนุนสินค้าโดยข้อมูลที่ได้จากการพูดคุย และ
จากแบบสอบถาม สรุปได้ว่า ผู้มาเย่ียมชมเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงที่จะให้มีร้าน Farmer Shop ในรูปแบบของ

บู๊ทนําเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 
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ร้านค้าชุมชนเพ่ือเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่จะมีโอกาส ซื้อสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และเห็นด้วยว่า
ระบบธุรกิจ Farmer Shop จะนําไปสู่การแก้ปัญหาราคาผลผลิตแก่เกษตรกรในที่สุด  

ผลจากการสํารวจของสกว. บู๊ท Farmer Shop เป็นบู๊ท ที่อยู่ในโซนร้านค้าซึ่งเป็นโซนที่มี
ผู้เข้าร่วมชมงานมากที่สุดจากจํานวน 5 โซน ซึ่งประกอบด้วยโซนนิทรรศการ โซนประชุมวิชาการ โซนร้านค้า 
โซนกิจกรรมเวทีกลาง และโซนพาสปอร์ตเกม 

 

1.7.5 ร่วมงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการสหกรณ์กับภาคีพันธมิตรธุรกิจ Coop. College ณ 
เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมนําเสนอผลงานวิชาการในเวที Mainstreaming Co-operation : 
An Alternative for the 21st Century? และเป็นการ
ร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการสหกรณ์กับภาคีพันธมิตร
ธุรกิจ Coop. College ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 
2555 ณ อาคาร Co-operative group ณ เมือง
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ การนําเสนอผลงานวิชาการ
แสดงให้เห็นกรณีศึกษาของการเช่ือมโยงเครือข่ายในพ้ืนที่
จังหวัดในช่วงของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2546-2549) และกล่าวถึงรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจสหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทาน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สําคัญ

ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) โดยได้เสนอกรณีศึกษาเครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่าผลไม้ เครือข่ายคุณค่ายางพารา กลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพราน และโครงการตัว
แบบ Farmer shop พร้อมทั้งการ
วิเคราะห์ให้เห็นผลลัพธ์และผลกระทบที่
มีต่อขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลา
ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 1-2 
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและ
ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการนําเอาคุณค่า
สหกรณ์ไปใช้เ ช่ือมโยงความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียนและ
ไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเห็นด้วยว่า กรณีของเครือข่ายคุณค่าที่นําเสนอเป็น Innovation ที่น่าจะเป็น
ตัวอย่างที่ดี โดยทางผู้ดําเนินการChair John Goodman ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มนโยบายระดับภูมิภาคของ Co-
ops. UK ได้ให้ความสนใจและคาดหวังว่าในอนาคตน่าจะมีความร่วมมือกับ Farmer Shop นอกจากน้ันการ
เข้าร่วมเวทีดังกล่าวยังได้รับความรู้ และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการวิจัยและการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์
โลก  โดยเฉพาะเครือข่ายวิชาการของ Co-operative UK และเครือข่ายสหกรณ์แคนาดา  ซึ่งมีพ้ืนที่การทํางาน
วิจัยและให้การศึกษาอย่างกว้างขวางทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งน้ีปัจจุบันและอนาคตทิศทางการขับเคล่ือนการ
สหกรณ์น่าจะไปในทิศทางของนําสู่เป้าหมายการค้าที่เป็นธรรม และการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเน้นไปที่การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกและการนําประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน 
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1.7.6 การนําเสนอ Business Model Farmer Shop ในเวทีประชุม Education & Research 
Conference “Cooperating for change in the International year of Coops” ณ University of 
Quebec, Montreal, Canada ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2555  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นําเสนอบทความวิจัยช่ือ “Farmer Shop as a business 
model for sustainability” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย “การ
พัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop” โดยมุ่งเน้นให้เห็น 
“รูปแบบของ New Business Model” ของระบบร้านค้าปลีกที่จะ
นําไปสู่การแก้ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการรายย่อยและการ
เข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพของผู้บริโภคในราคาเป็น
ธรรม มีหลายหน่วยงานท่ีให้ความสนใจใน Business Model ของ 
Farmer Shop นอกจากน้ันที่ประชุมยังมีข้อสรุปสําคัญที่น่าสนใจ คือ ทิศ
ทางการพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต ต้องเป็นไปในลักษณะให้สมาชิกและ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการพัฒนาให้สหกรณ์มีความ
แตกต่างจากธุรกิจรูปแบบอ่ืนๆ และ Food Coops จะเป็นสหกรณ์ที่มี
บทบาทอย่างสําคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดย
ประเด็นเรื่อง Fair trade และการพัฒนาที่ย่ังยืนเป็นส่วนสําคัญที่สหกรณ์
ต้องมีบทบาทในเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร และ
การให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ด้วย 
 

1.7.7 การจัดทําและเผยแพร่เอกสารพ็อคเก็ตบุ๊ค “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน ด้วย
วิธีคิด และคุณค่า” มีเจตนารมย์เพ่ือร่วมขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์ และ
เผยแพร่ให้คนในสังคมต่ืนตัว และใช้กลไกของสหกรณ์ในการดําเนินชีวิตร่วมกัน
บนหลักการพ่ึงพาตนเอง ซึ่งได้นําบทความท่ีสะท้อนให้เห็นวิธีคิด วิธีการทํางาน 
แนวปฏิบัติ และตัวแบบที่น่าสนใจสําหรับผู้นําสหกรณ์ ในการเตรียมความพร้อม 
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง “สหกรณ์” เป็นกลไกที่สําคัญที่ประชาชนจะใช้เป็น
ทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่งทุน และตลาด เพ่ือนําไปสู่การยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพ  

หนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์งานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ข้อค้นพบจากงานวิจัย ประสบการณ์จากการศึกษาดู

งาน การร่วมประชุมกับเวทีเสวนานานาชาติ ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ จํานวน 35 บทความ เพ่ือให้ผู้นําสหกรณ์ 
หรือผู้สนใจได้นําไปพัฒนาสหกรณ์ ในการนําประโยชน์สู่สมาชิก ชุมชน และประเทศชาติ 

 

1.7.8 ชุดความรู้กรอบการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 
ข้อค้นพบจากการวิจัยในปี พ.ศ. 2555 ใน

รูปของกรอบการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (Social Economy 
Enterprises: SEE) และข้อเสนอเชิงนโยบายในรูปแบบของ
แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนธุรกิจฐานสังคมที่ประชาชนจะ
ใช้เป็นกลไกในการร่วมมือกัน เพ่ือ“คุณค่าสหกรณ์” และ “การ

คุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม 
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แนวปฏิบัติในการขับเคล่ือนเครือข่ายสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม 

บริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ” สู่การบรรลุเป้าหมาย “การพัฒนาที่ย่ังยืน” ภายใต้คุณลักษณะของธุรกิจฐาน
สังคม (Social Economy Enterprise: SEEs) ที่สําคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1. ธุรกิจที่ดําเนินการบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันของภาคี 
2. มีกรอบการทํางานอย่างมีแบบแผนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วม 
3. มีการนํานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาใช้ในธุรกิจ 
4. ดําเนินธุรกิจภายใต้กลไกการตลาดเพ่ือการบรรลุเป้าหมายทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
5. มุ่งพัฒนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 
ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว ช้ีให้เห็นแนวทางการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่บริบท

ของการ เ ป็นอง ค์กร ธุร กิจฐานสั งคม 
(Social Economy Enterprises: SEE) 
ซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้สหกรณ์สามารถทํา
หน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สั งคม  บนหลักการ พ่ึงพาตนเองและ
ร่ ว มมื อ กั น ไ ด้ เ หมาะสมมากขึ้ น  ซึ่ ง
สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาการ
สหกรณ์ ภ า ย ใ ต้ บ ริ บทขอ งอ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ และภาคีทั่วโลกที่ประกาศ
ให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ 
โดยใช้สโลแกน “สหกรณ์เป็นองค์การ
ธุรกิจที่เป็นทางเลือกสู่ชีวิตที่ดีกว่าสําหรับ
ทุกคน” โดย ท่ีประ ชุมขององ ค์การ

ระหว่างประเทศหลายแห่งได้เห็นพ้องต้องกันว่าในอนาคตอันใกล้ “สหกรณ์” และองค์กรธุรกิจในรูปแบบ SEE 
จะมีการเติบโตมากที่สุด และจะช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า บนหลักการดําเนินงาน
ที่มีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า มีความเสี่ยงเชิงธุรกิจตํ่ากว่า ช่วยลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและเพ่ิมโอกาสของ
เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันเกษตรกร ในการเข้าถึงตลาด และเข้าถึงระบบการค้าที่เป็นธรรม 
ช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนระบบการค้าที่เป็นธรรม และการเข้าถึง
สินค้าคุณภาพราคาเป็นธรรม นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 ซึ่งมุ่งเน้นไปในทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน และการสร้างสมดุลใน 3 เสาหลัก ได้แก่ การพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

1.7.9 การเผยแพร่ความรู้ในสื่อมวลชน 
ในรอบปีการศึกษา 2555 สถาบันได้เผยแพร่ชุดความรู้และบทความวิชาการในสื่อ

หนังสือพิมพ์ 16 รายการ และมีสื่อเผยแพร่ทั้งสิ้น 24 รายการ (ตารางที่ 1.2 และตารางที่1.3) 
 

ตารางที่ 1.2 ชุดความรู้และบทความวิชาการเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์ ในรอบปีการศึกษา 2555 
   

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสื่อ/หัวข้อข่าว/ 
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

ภาพข่าว 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสื่อ/หัวข้อข่าว/ 
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

ภาพข่าว 

1 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 

“รับมือค้าเสรีด้วยสหกรณ์” 
 

วันที่ 10 เมษายน 2556 

 

2 

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
 

“พิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ 4 หน่วยงาน มก.-ส.

ป.ก.-สกว.-สวสก” 
 

วันท่ี 14 มีนาคม 2556 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสื่อ/หัวข้อข่าว/ 
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

ภาพข่าว 

3 

หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ 
 

“ดันงานวิจัยยกระดับเกษตรกร
ภาคีเครือข่ายวิชาการร่วมแจม” 

 
9 มีนาคม 2556 

 

4 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 

“เพ่ือเกษตร” 
 

4 มีนาคม 2556 

 

5 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 

“ม.เกษตรลงนามสู่การพัฒนา
แบบองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี

ของเกษตรกร” 
 

4 มีนาคม 2556 
 

6 

เว็บไซต์เดลินิวส์ 
 

“ม. เกษตรลงนามสู่การพัฒนา
แบบองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี

ชองเกษตรกร” 
 

28 กุมภาพันธ์ 2556 

 



 

 31

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสื่อ/หัวข้อข่าว/ 
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

ภาพข่าว 

7 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 

“มือสมัครเล่น” 
 

18 กุมภาพันธ์ 2556 

 

8 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
 

“สกว.จับมือ สปก. ทํา MOU 
ความรู้ยกระดับเกษตร” 

 
14 กุมภาพันธ์ 2556 

 

9 

5 กุมภาพันธ์ 2556 
 

“ข่าวโครงการร้าน Farmer 
Shop” 

 
เว็บไซต์ Youtube 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสื่อ/หัวข้อข่าว/ 
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

ภาพข่าว 

10 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
 

“สอ.เปิดเวทีสนทนาผลิต
หลักสูตรอบรมบทบาทของ

สมาชิก” 
 

31 มกราคม 2556 

 

11 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
 

“รูปแบบธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรแนวใหม่” 

 
16 มกราคม 2556 

 

12 

10 มกราคม 2556 
 

“โครงการลูกชาวนา” 
 

เว็บไซต์ Youtube 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสื่อ/หัวข้อข่าว/ 
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

ภาพข่าว 

13 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
 

“ประกาศเกียรติคุณ 3 สหกรณ์
ท่ีมีคุณค่ายึดม่ันหลักสหกรณ์” 

 
9 ตุลาคม 2555 

 

14 

เว็บไซต์thaigreenhotel.com 
 

“ตลาดสุขใจ สามพรานริเวอร์
ไซต์ คว้ารางวัลธุรกิจเพ่ือสังคม

แห่งเอเซีย” 
 

30 ตุลาคม 2555 

 

15 

เว็บไซต์ไทยรัฐ 
 

“สามพราน สุดยอดธุรกิจเพ่ือ
สังคมเอเชีย” 

 
27 กันยายน 2555 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสื่อ/หัวข้อข่าว/ 
วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ 

ภาพข่าว 

16 

เว็บไซต์มติชนออนไลน์ 
 

“สามพราน ริเวอร์ไซด์ มุ่ง
พัฒนาสู่ธุรกิจท่องเที่ยวต้นแบบ
สีเขียว หลังคว้ารางวัลAREA
และIFOAMจากเวทีโลก” 

 
18 กันยายน 2555 

 
 
 
 
ตารางที่ 1.3 สื่อ สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ในรอบปีการศึกษา 2555  
 

เอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 
  

 
 

  

1. วารสารฅนสหกรณ์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 15 2. วารสารฅนสหกรณ์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 16 
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(มีนาคม-พฤษภาคม 2555) (มิถุนายน-สิงหาคม 2555) 
  

  
  

3. วารสารฅนสหกรณ์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 17 
(กันยายน-พฤศจิกายน 2555) 

4.วารสารฅนสหกรณ์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 18 
(ธันวาคม 55-กุมภาพันธ์ 2556) 

  

  
  

5. วารสารฅนสหกรณ์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 19 
(มีนาคม -พฤษภาคม 2556) 

6. เอกสารประกอบการบรรยายอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์หลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างผู้ชํานาญการ”รุ่น 11,12 
  

  
7. ทําไมระบบสหกรณ์จํานวนมากจึงสําเร็จหรือล้มเหลว?

บทวิเคราะห์การสหกรณ์เชิงระบบ 
8. ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน 
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9. โบชัวร์ประกาศเกียรติคุณ 

นักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า แห่งปี 2555 
10. โบชัวร์ Farmer Shop 

  

  
  

11. โบชัวร์โครงการของขวัญปีใหม่ 2556 
12. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการเสวนา การดูแลสุขภาพ

ด้วยพืชสมุนไพรตรวจธาตุเจ้าเรือน 

  

  
  

13. โบชัวร์โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 14. โบชัวร์โครงการ Farmer shop 
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15. โบชัวร์สถาบันก้าวเข้าสู่ปีท่ี 9 16. โบชัวร์หลักสูตรเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ 

  

  
17. โบชัวร์ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 18. โบชัวร์แนะนําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (EN) 

  

  
19. ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ 20. ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม 

  

  
21. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 22. ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 
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23. โบชัวร์ Farmer Shop 24. โบชัวร์กรอบทิศทางการดําเนินงานชุดโครงการวิจัย 
  

  
  

25. แผ่นประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณ 
นักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า แห่งปี 2555 

26. แผ่นประชาสัมพันธ์จําหน่ายผลไม้จากทายาท
เกษตรกร จ.จันทบุรี 

  

  
  

27.ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ  
รุ่นท่ี 11 

28.ทําเนียบ โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ  
รุ่นท่ี 12 

  

  
29.ซีดีข้อมูลทําเนียบหลักสูตร“การตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” รุ่นท่ี 11 

30.ซีดีข้อมูล ทําเนียบหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” รุ่นท่ี 12 
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31.วีดีทัศน์การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์  
และการค้าท่ีเป็นธรรม 14 ก.ย.55 

32.วีดีทัศน์แนะนําภาควิชาสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือ
สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 

  

 
 

33.วีดีทัศน์ โครงการชาวนามืออาชีพ 2 34.วีดีทัศน์ โครงการชาวนามืออาชีพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 ข้อมูลสถิติ  

1.8.1 ตารางแสดงรายรับ รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จาํแนกตามหมวด 
(จ่ายจริง) ปีงบประมาณ 2555 
รายรับ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ 
ยอดยกมา  ปีการศึกษา 2555  0   
1. เงินบํารุงมหาวทิยาลัย  และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 0 0 
    1.1  เงินบํารุงการศึกษา 0  0  
    1.2  เงินค่าหน่วยกิต 0  0  
    1.3  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 0  0  
2. เงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการสอน  ภาคพิเศษ 0  0  
3. เงินรายได้จากการบริหารงาน 0  0  
4. เงินรายได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ 0  14,519,000  
5. เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ 0  864,000  
6. เงินอุดหนุน (บุคลากร) 455,898.56  322,696  
7. เงินอื่นๆ 0  0  
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รายรับ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ 
รวมรายรับ 455,898.56 15,705,696 
รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ 
1. งบบุคลากร 0 0 
   1.1 เงินเดือน 455,898.56  322,696  
   1.2 ค่าจ้างประจํา 0  0  
   1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว 0  0  
   1.4 ค่าจ้างช่ัวคราวรายวัน 0  0  
   1.5 ค่าจ้างลูกจา้งตามสญัญาพนักงาน 0  0  
2. งบดําเนินงาน 0 0 
   2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 0  15,383,000  
   2.2 ค่าสาธารณูปโภค 0  0  
3. งบลงทุน 0 0 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ 0  0  
   3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0  0  
4. งบอุดหนุน 0 0 
   4.1 ค่าใช้จา่ยอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน 0  0  
   4.2 ค่าใช้จา่ยอุดหนุนท่ีเสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการเฉพาะกจิ  0  
5. งบรายจา่ยอ่ืนๆ 0  0  
รวมรายจ่าย 455,898.56 15,705,696 
รายได้สุทธิ (ไม่รวมยอดยกมา) 0 0 
รายได้สุทธิ (รวมยอดยกมา) 0 0 

 

หมายเหตุ: ให้รายงานข้อมูลด้านงบประมาณ ตามรอบปีงบประมาณ 2555 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 
 

 1.8.2 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ปีงบประมาณ 2553-2555 
 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

343,516 343,516 - 359,709 359,709 - 455,898.56 455,898.56 - 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

9,041,458 9,041,458 - 10,661,878 10,661,878 - 15,705,696 15,705,696 - 

รวม 9,384,974 9,384,974 - 11,021,587 11,021,587 - 16,161,594.56 16,161,594.56 - 
 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ปีงบประมาณ 2553-2555 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 9,384,974 11,021,587 16,161,594.56 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) - - - 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 9,384,974 11,021,587 16,161,594.56 

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน - - - 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร - - - 
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ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ - - - 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ - - - 

สินทรัพย์ถาวร - - - 
 

 สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2553-2555 

รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
1. เงินบํารุงมหาวิทยาลัย และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา    

2. เงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ    

3. เงินรายได้จากการบริหารงาน    

4. เงินรายได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ 8,098,056  9,731,980 14,504,400 

5. เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ 549,844 654,620 878,600 

6. เงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดิน) 343,516 359,709 455,898.56 

7. เงินอ่ืนๆ (งบประมาณเงินรายได้) 393,558 275,278 322,696 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 9,384,974 11,021,587 16,161,594.56 

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)    

1. งบบุคลากร 737,074 634,987 778,594.56 

2. งบดําเนินงาน 8,647,900 10,386,600 15,383,000 

3. งบลงทุน    

4. งบอุดหนุน    

5. งบอ่ืนๆ    

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 9,384,974 11,021,587 16,161,594.56 

 1.8.3 จํานวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  9 คน 

 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2554 2555 

1.  นกัวิจัย 2 2.5 
2.  บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทําวจิัย 6.5 4.5 
3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 2 2 
4.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 10.5 9 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - - 
6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 10.5 9 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 
- 9 - 12 เดือน คิดเปน็ 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 

 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ  
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
 

หน่วยงาน วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ รวมท้ังหมด 
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ปฏิบัติ 
งาน 

ชํานาญ 
งาน 

ชํานาญงาน
พิเศษ 

ปฏิบัติ 
การ 

ชํานาญ 
การ 

ชํานาญ 
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 

สถาบันวิชาการ 
ด้านสหกรณ์ 

0.5 4.5 3 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -     

 

 

 

 
ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา 

(คน) 
วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 

(คน) 
<ตรี ตรี โท เอก รวม 

(คน) 
ปฏิบัติ 
งาน 

ชํานาญ 
งาน 

ชํานาญ 
งานพิเศษ 

ปฏิบัติ 
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ 
การพิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

1 9 เดือน ข้ึนไป 0 3 2 1 6 6 - - - - - - - 6 

2 6-9 เดือน 1 3 2 - 6 6 - - - - - - - 6 

3 น้อยกว่า 6 เดือน - 1 2 - 3 3 - - - - - - - 3 

4 ลาศึกษาต่อ  - - - - - - - - - - - - - - 

5 รวมท้ังหมด 1 7 6 1 15 15 - - - - - - - 15 

6 ผลรวม  
(1)*1+(2)*0.5 

0.5 4.5 3 1 9 9 - - - - - - - 9 

 

 จํานวนคร้ังของบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555   
 

หน่วยงาน จํานวนบุคลากร ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ(เวที
เรียนรู้/KM) 

รวม 

 ทั้งหมด ที่ได้รับการ
พัฒนา 

(ไม่นับซ้ํา) 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 9 9 25 5 26 220  
 

 ข้อมูลจํานวนการรับฝึกงานนิสิต ปีการศึกษา 2553-2555  (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง)  

ระดับปริญญา 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
-  นิสิตระดับปริญญาตรี - 2 - 
-  นิสิตระดับปริญญาโท - - 2 
-  นิสิตระดับปริญญาเอก - - - 
รวมทั้งหมด (คน) - 2 2 

 

1.8.4 งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปัจจบัุน)  

โครงการ ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554-2556) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและ   
ผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554-2556) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและ   
ผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
1. ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนา 

การสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะ
ที่ 5 

1 ก.ค.54-30 
ก.ย.55 

1.รศ.จุฑาทิพย์ ภทัราวาท
2.สายสุดา ศรีอุไร        
3.ธราภรณ์  ศรีงาม 
4.พรติมา  คงศร ี

สกว. - 2,400,000 2,400,000 

2. โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer Shop ปีที่ 2 

15 ส.ค.54-14 
ส.ค.55 

1.รศ.จุฑาทิพย์ ภทัราวาท
2.สายสุดา ศรีอุไร        
3.ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ 
4.วสินธรา  ขวยเขิน 
5.วรวรรณ  ดาวเจรญิ 
6.จินตหรา นกเงิน 
7.ประทิน สนริว้ 

สกว. - 2,832,500 2,832,500 

3. โครงการวิจัยลู่ทางการพัฒนาไปสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง
คุณธรรม 

1 มิ.ย. 54-31 
พ.ค. 55 

1. นิคม เพชรผา 
2. อดุลย์  โคลนพันธุ ์
3. ประจักษ์  บุญเทศ 
4. แสนคาํหลา้ พลิาน้อย 

 - 200,000 200,000 

4. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4 

1 ส.ค.54-14 
พ.ย.55 

1.สายสุดา ศรอีุไร 
2.ผุสดี กลิ่นเกสร 
3.สนธยา สีแดง 

สกว. - 1,200,000 1,200,000 

5. โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า         
สามพราน ปีที่3 

1 เม.ย.55-31 มี.ค.
56 

1.อรุษ นวราช 
2.สุพจน์ สุขสมงาม 
3.สุทิศ  จิราวุฒพิงษ์ 
4.วิชัย มีสวสัด์ิ 

สกว. - 324,500 324,500 

6. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3 

1 เม.ย.55-31 มี.ค.
56 

1.บุญเกิด ภานนท์ 
2.ธราภรณ์ ศรีงาม 
3.บุญล้วน อุดมพันธ์ 
4.คุณธนณฐว์รรธ์ แสงหวัง 
5.รุ่งอรุณ เมชาวกรกุล 
6.ขนิษฐา บวชสันเทียะ 
7.วิทูล ธรรมเดชากุล 
8.ประยุทธ  หงษ์ทอง 
9.จํารัส จันทร์ศรี 
10.อภิญญา พลอาสา 

สกว. - 291,500 291,500 

7. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา  
ปีที่ 3 

1 เม.ย. 55-31 มี.ค. 
56 

1. รศ.ศานิต  เก้าเอ้ียน 
2. รศ.ดร.ปิติ  กันตังกุล 
3. นุชรินทร์ อยู่อําไพ 

สกว. - 303,500 303,500 

8. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะ
ที่ 3 

1 เม.ย. 55-31 มี.ค. 
56 

1. ศศิธร วิเศษ 
2. สุรางค์ พุ่มโพธิ์ทอง 
3. วิชัย ประกอบทรัพย์ 
4. วุฒิชัย ประกอบทรัพย์ 
5. พิฐชญาณ์ ผลมาก 

สกว. - 222,500 222,500 

9. โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศสําหรับสินค้าสถาบันเกษตรกร
ของไทย 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

1. ดร.ธนภัท แสงอรุณ สกว. - 238,333 238,333 

10. โครงการวิจัยแนวทางการเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจ
สหกรณ์การเกษตรไทย 

15 ก.ย.55- 
14 มิ.ย.56 

1. ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ สกว. - 37,962 37,962 

11. โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

1. ผานิต บูรณ์โภคา 
2. สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา 
3. ปัทมาวดี โพประสิทธิ์ 
4. วินิจ ล่อใจ 
5. จรูญ พรมหม่ืนไวย์ 
6. สริญญา  จันทร์เขียว 

สกว. - 35,588 35,588 

12. โครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมของ
ขบวนการไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ 

28 ก.ย.55- 
27 พ.ค.56 

1. ดร.โชคชัย สุทธาเวศ 
2. น้ําฝน ส้มดี 
3. ชัยยุทธ์ สายต่างใจ 

สกว. - 60,500 60,500 

13. โครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ท่องเท่ียวชุมชน : กรณีศึกษาเครือข่าย
ท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จ.พังงา 

28 ก.ย.55- 
27 ก.ย.56 

1. ดร.ธวชิ สุดสาคร 
2. อ.นพเวช บุญมี 
3. อ.ฉัตรฉวี คงดี 

สกว. - 65,750 65,750 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554-2556) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและ   
ผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
14. โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : 
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

24 พ.ย. 54- 
30 ก.ย. 56 

1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 
2.ผศ.ดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพานิช
3.รศ.ดร.วินัย พุทธกุล 
4. ธราภรณ์ ศรีงาม 
5. คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค 
6. คุณเกินศํกด์ิ ศรีสวย 
7. คุณวินัย เมฆดํา 

สสค. - 4,304,347 4,304,347 

รวม 12,516,980 12,516,980 
 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

รายละเอียด 
ประจําปี 

2553 2554 2555 
จํานวนโครงการวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ.)    
จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทนิ พ.ศ.) 

 ระดับชาติ - - - 
 ระดับนานาชาต ิ - - - 
รวม - - - 

จํานวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

 ระดับชาติ - - - 
 ระดับนานาชาต ิ - - - 
รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทนิ พ.ศ.) 

 ระดับชาติ - - - 
 ระดับนานาชาต ิ - - - 
รวม - -- - 

จํานวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

 ระดับชาติ - - - 
 ระดับนานาชาต ิ - - - 
รวม - - - 

จํานวนบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

 ระดับชาติ 2 2 2 
 ระดับนานาชาต ิ 2 3 3 
รวม 4 5 5 

จํานวนบุคลากรวิจัยที่นําเสนอผลงาน
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

 ระดับชาติ - - - 
 ระดับนานาชาต ิ 2 2 2 
รวม 2 2 2 

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล (ปีปฏทิิน พ.ศ.) 

 ระดับชาติ 1 - - 
 ระดับนานาชาต ิ 1 1 - 
รวม 2 1 - 

จํานวนงานวิจัยทีไ่ด้สร้างนวัตกรรมใหม่ (ปี
การศึกษา) 

ในประเทศ 1 1 4 
ต่างประเทศ - - - 
รวม 1 1 4 

จํานวนงานวิจัยทีไ่ด้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 
รวม - - - 

จํานวนงานวิจัยทีไ่ด้รับการจดลิขสิทธ์ิ  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 
รวม - - - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน ในประเทศ 8,782,900 8,216,800 11,716,980 
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รายละเอียด 
ประจําปี 

2553 2554 2555 
สร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.) ต่างประเทศ 400,000 500,000 800,000 

รวม 9,182,900 8,716,800 12,516,980 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ความย่ังยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 2,486,800 2,007,500 2,584,000 
ต่างประเทศ - - - 
รวม 2,486,800 2,007,500 2,584,000 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนนุวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 10 10.5 9 
ต่างประเทศ - - - 
รวม 10 10.5 9 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่าง
ประเทศ  

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความ
ร่วมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ ชั่วโมงการ
ทํางานจริง 

1. ชุดโครงการการวิจัยการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณ์ ระยะท่ี 5 

 

สกว./กตส./สกก./
ThaiPBS/ไร่สุวรรณ/

เครือข่ายผู้ประกอบการ/ 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ/ความ
ร่วมมือทางธุรกิจ 

1 ก.ค. 54-
30 ก.ย. 55 

2,400,000 924 

2. โครงการวิจัยการพัฒนา
และดําเนินการตัวแบบ 
Farmer Shop ปีท่ี 2 

สกว./ไร่สุวรรณ/
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย/คณะ
เศรษฐศาสตร์/ThaiPBS 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ/ความ
ร่วมมือทาง
ธุรกิจ/ความ

ร่วมมือสถานท่ี 
 

15 ส.ค. 54-
15 ส.ค. 56 

2,832,500 840 

3. โครงการลู่ทางการพัฒนา
ไปสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เชิงคุณธรรม 

สกว./มูลนิธิธรรมะร่วมใจ/
ทีวีบูรพา 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ/ความ
ร่วมมือทางธุรกิจ 
 

1 มิ.ย. 54-31 
พ.ค. 55 

200,000 336 

4. โครงการเครือข่ายสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ปีท่ี 4

สกว./เครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย/

ชสอ./ชสท./ชสค./บริษัท 
สหประกันชีวิต จํากัด/
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

1 ส.ค. 54-
14 พ.ย. 55 

1,200,000 336 

5. โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน ปีท่ี 3 

โรงแรมสวนสามพราน ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

 

1 เม.ย. 55-
31 มี.ค. 56 

324,500 168 

6. โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะท่ี 3 

สกก.เกษตรวิสัย จก./สกก.
ปราสาท จก./สกก.พิมาย จก./
สกก.บรบือ จก./สกก.สุวรรณภูมิ 
จก./สกก.บรบือ จก./สกก.กระสัง 
จก./ชุมนุมบุรีรัมย์ จก./สกก.ปฏิรูป

ที่ดินหน่ึง-ห้า จก. 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

1 เม.ย. 55-
31 มี.ค. 56 

291,500 168 
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ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความ
ร่วมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ ชั่วโมงการ
ทํางานจริง 

 
7. โครงการวิจัยเครือข่าย

คุณค่ายางพารา ปีท่ี 3 
สกก.ย่านตาขาว จก. ความร่วมมือทาง

วิชาการ 
 

1 เม.ย. 55-
31 มี.ค. 56 

303,500 336 

8. โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าผลไม้ ระยะท่ี 3 

สกก.คิชฌกูฎ จก./สกก.
มะขาม จก./ 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

 

1 เม.ย. 55-
31 มี.ค. 56 

222,500 336 

9. โครงการวิจัยการสร้างโซ่
อุปทานระหว่างประเทศ
สําหรับสินค้าสถาบัน
เกษตรกรของไทย 

สํานักยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความสามารถใน
การแข่งขัน ภายใต้สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

238,333 336 

10. โครงการวิจัยแนวทางการ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจ
สหกรณ์การเกษตรไทย 

สกก.เกษตรวิสัย จก. /
สกก.ปราสาท จก./

สกก.พิมาย จก./ชุมนุม
บุรีรัมย์ จก. 

 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

15 ก.ย.55- 
14 มิ.ย.56 

37,962 420 

11. โครงการวิจัยการยกระดับ
มาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

35,588 336 

12. โครงการวิจัยการสร้าง
นวัตกรรมของขบวนการ
ไทยในช่วงเวลาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

28 ก.ย.55- 
27 พ.ค.56 

60,500 336 

13. โครงการวิจัยการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพ่ือการพัฒนาศกัยภาพ
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน : 
กรณีศึกษาเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ 
จ.พังงา 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

28 ก.ย.55- 
27 ก.ย.56 

65,750 336 

14. โครงการโรงเรียนลูก
ชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
การทําการเกษตรเชิง
ธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการ
เรียนรู้จากแปลงนาสู่การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

สศค./ส.ป.ก./สกว./มรภ.
เชียงราย/สถาบัน

เทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วข.ชุมพร/
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี/

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

24 พ.ย. 54- 
30 ก.ย. 56 

4,304,347 504 
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ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความ
ร่วมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ ชั่วโมงการ
ทํางานจริง 

วิทยาการอาชีพปัว/      
ม.มหาสารคาม 

รวม 12,516,980 5,712 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมการวิจัย 
 

   
   

ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี 5 
 

   

   
   

โครงการวิจัยลู่ทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 
 

   
   

โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer shop ปีท่ี 2 
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โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ ปีท่ี 4 
 

   
   

ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณคา่สามพราน ปีท่ี 3 
 

   
   

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีท่ี 3 
 

   
   

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีท่ี 3 
 

   
   

.โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะท่ี 3 
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โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรไทย 
 

   
   

โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย 
 

   
   

โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

   
   

โครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
 

   

   
   

โครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน  
: กรณีศึกษาเครือข่ายท่องเท่ียวชุมชน จ พังงา 
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โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ  
: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
1.8.5 งานบรกิารวิชาการ (เนน้การบริการสังคม การเพิม่ประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (จากฐานข้อมลู
สํานักงานบริการวิชาการ)  

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ จํานวน
ผู้รับ 

บริการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชน
ที่สนับสนุน
โครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง ผลการประเมิน
ความคิดเหน็
ในการใช้
บริการ 

ภายใน ภายนอก 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญ- 
การ รุ่นที่ 10  

- สอ. 
ท่ัวประเทศ 

84 กตส./ชสอ./ 
สอ.ท่ัว
ประเทศ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 604,800 ดี 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญ- 
การ รุ่นที่ 11 

- สอ. 
ท่ัวประเทศ 

35 กตส./ชสอ./ 
สอ.ท่ัว
ประเทศ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 259,200 ดี 

รวม   119   864,000  
 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล
สํานักงานบริการวิชาการ)  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ จํานวน 
ผู้รับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชนที่
สนับสนนุโครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับ
จริง 

ผลการ
ประเมินความ
คิดเหน็ในการ
ใช้บริการ 

ภายใน ภายนอก 

1. โครงการคัดเลือกคร้ังที่ 5 
และการจัดเวทีแลกเปล่ียน
รู้ หัวข้อ “ประสบการณ์
การผลิต การตลาด และ
ปัญหา-อุปสรรคที่เผชิญ” 

- ผู้ประกอบการ 
OTOP/SMEs/

สหกรณ์/
สถาบัน
เกษตรกร 

26 งบประมาณ
ภายใต้

โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 5,125 ดี 

2. โครงการคัดเลือกคร้ังที่ 6 
และการจัดเวทีบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “ข้อควร
ปฏิบัติตามแนวทาง
อาหารปลอดภัย  สําหรับ
ผู้ประกอบการ” 

- ผู้ประกอบการ 
OTOP/SMEs/

สหกรณ์/
สถาบัน
เกษตรกร 

36 งบประมาณ
ภายใต้

โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 16,230 ดี 

3. โครงการคัดเลือกคร้ังที่ 7 
และการจัดเวทีบรรยาย

- ผู้ประกอบการ 
OTOP/SMEs/

52 งบประมาณ
ภายใต้

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 13,475 ดี 
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ จํานวน 
ผู้รับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชนที่
สนับสนนุโครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับ
จริง 

ผลการ
ประเมินความ
คิดเหน็ในการ
ใช้บริการ 

ภายใน ภายนอก 

พิเศษ หัวข้อ “แนว
ทางการขับเคล่ือนธุรกิจ 
Farmer Shop” 

สหกรณ์/สถาบัน
เกษตรกร 

โครงการวิจัย 

4. โครงการ “เปิดใจใส่
ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน 
สร้างสรรค์สังคม” 

- สมาชิก 
ร้านFarmer 
Shop/นิสิต/
ประชาคมมก./

บุคคลสนใจทั่วไป 

200 งบประมาณ
ภายใต้

โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 26,170 ดี 

5. นิทรรศการจําหน่ายข้าว
คุณธรรมในงานเกษตร 
เทรดแฟร์  

ประชาคม
มก. 

บุคคลทั่วไป 600 งบประมาณภายใต้
โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 5,000 ดี 

6. นิทรรศการผลงาน
วิชาการการวิจัยตัวแบบ
ร้านค้าปลีก Farmer 
Shop ในงานประชุม
วิชาการประเพณี
เกษตรศาสตร์-มหิดล-
กองทัพเรือ คร้ังที่ 14 

ประชาคม
มก. 

บุคคลทั่วไป 500 งบประมาณ
ภายใต้

โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท - ดี 

7. นิทรรศการแสดงผลงาน
วิชาการการจําหน่ายข้าว
เกิดบุญ-คุณธรรมในงาน
เกษตรแฟร์ประจําปี 2555 

ประชาคม
มก. 

บุคคลทั่วไป 300 งบประมาณ
ภายใต้

โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท - ดี 

8. นิทรรศการโครงการร้าน 
Farmer Shop ในงาน
มหกรรมวิชาการ สกว. 

- นักวิจัย/
นักวิชาการ/
ผู้สนใจทั่วไป 

3,000 งบประมาณ
ภายใต้

โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 68,128 ดี 

9. โครงการสัปดาห์อาหาร
เพ่ือสุขภาพร้าน Farmer 
Shop 

- สมาชิกร้าน
Farmer Shop/
นิสิต/ประชาคม
มก./ผู้สนใจท่ัวไป 

250 งบประมาณภายใต้
โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท - ดี 

10. โครงการ Look Like 
Love Farmer Shop 

- นิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

200 งบประมาณภายใต้
โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 2,036 ดี 

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การผู้จัดการสหกรณก์าร 
เกษตร 

- ผจก./กรรมการ/
จนท.ของสหกรณ์
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิฯ 

200 งบประมาณภายใต้
โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 7,246 ดี 

12. โครงการอบรมชาวนา
มืออาชีพ จ.ชัยนาท 

- ชาวนา        
จ.ชัยนาท 

16 งบประมาณภายใต้
โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 55,452 ดี 

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การการบริหารจัดการโซ่
อุปทาน 

- สมาชิกสกก.
เกษตรวิสัย 

จํากัด 

60 งบประมาณภายใต้
โครงการวิจัย 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 900 ดี 

14. โครงการประกาศเกียรติ
คุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ 
ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 
และเวทีเสวนาวิชาการ 
“ทําให้สหกรณ์ให้เป็น
ทางเลือกของประชาชน” 

- กสส./กตส./ธ.ก.ส./
สหกรณ์จังหวัด/
สหกรณ์ทั่วประเทศ/
หน่วยงานในมก./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

677 สกว. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 318,054 ดี 
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ จํานวน 
ผู้รับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชนที่
สนับสนนุโครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับ
จริง 

ผลการ
ประเมินความ
คิดเหน็ในการ
ใช้บริการ 

ภายใน ภายนอก 

รวม - - 6,117 - - 517,816 - 
 

ภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   

   
นิทรรศการร้าน Farmer shop ในงานแถลงข่าวงานมหกรรมวิชาการ สกว.  วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาประเทศ   

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 
   

   
   

นิทรรศการร้าน Farmer shop ในงานมหกรรมวิชาการ สกว.  วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาประเทศ   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 

   

   
   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 11  
(ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 – 28 กรกฎาคม 2555) 

   

   
ให้ความรู้หัวข้อ แนวทางการขับเคล่ือนธุรกิจ Farmer Shop โครงการคัดเลือกสินค้า โครงการร้าน Farmer Shop คร้ังที่ 7 

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 
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นิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ (SHOs System)ใน
โอกาสท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ก่อต้ังครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 

   
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 และเวทีเสวนาวิชาการ “ทําให้สหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน”  

(วันที่ 14 กันยายน 2555) 
   

   
คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ  

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 
   

   
การดําเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม พ.ศ.2555 

 

   
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริษัท  บางซื่อ

โรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 
   

   
กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรโดยคุณหมอโกศล สิงห์ทอง และทีมแพทย์ทางเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร จากวัด

ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 
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คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (วชก.) ดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และตลาดสุขใจ (25-26 กุมภาพันธ์ 2556) 
 

   
   

นิทรรศการในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.  
(Smart Farmers ; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี”ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)  สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

   

   
   

เสวนาทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.  (Smart Farmers ; Smart 
Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

   

   
   

อบรมชาวนามืออาชีพ จัดอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพแก่เกษตรกรกลุ่มสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 
จํานวน 16 คน ทุกเดือน (ธันวาคม 2555-เมษายน 2556) 

   

   
   

นิทรรศการจําหน่ายข้าวคุณธรรม และข้าวเกิดบุญในงานเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2556 
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-9 กุมภาพันธุ์ 2556 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 12  
ระหว่างวันท่ี 11-16 มีนาคม 2556 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบัน
องค์กรระหว่างประเทศ  

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความ
ร่วมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การทํางาน
จริง 

1.โครงการสร้างทางเลือก 
ใหม่แก่ชาวนาในแนว
ทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

บริษัท บางซ่ือโรงสี
ไฟเจียเม้ง จํากัด 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

3 ปี 
(25 ม.ค. 56- 
24 ม.ค. 59) 

100,000 บาท 60 

2.โครงการการถ่ายโอน
ความรู้และแนวทาง การ
ปฏิบัติเพ่ือยกระดับ 
ความสามารถของ
เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี
ส.ป.ก.(Smart Officers  
& Smart Farmers) สู่
การพัฒนาอย่างเป็นองค์
รวมเพ่ือการกินดี อยู่ดี 

ส.ป.ก.-สกว.-สวก.-
สว.สก. 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

3 ปี 
(28 ก.พ. 56-
27 ก.พ. 59) 

- 180 

3. ศูนย์เรียนข้าวคุณธรรม มูลนิธิธรรมะร่วมใจ 
เครือข่ายคุณค่าข้าว

คุณธรรม 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

10 เดือน 
(1 พ.ย. 55-31 

ส.ค. 56) 

100,000 บาท 2,400 

4. ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

10 เดือน 
(1 พ.ย. 55-
31 ส.ค. 56) 

100,000 บาท 1,200 

5. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวน 
ผลไม้คุณภาพ 

สหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี/สกก.คิชฌกูฎ 

จํากัด 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

10 เดือน 
(1 พ.ย. 55-
31 ส.ค. 56) 

100,000 บาท 648 

6. ศูนย์เรียนรู้ Farmer 
Shop 

คณะเศรษฐศาสตร์ ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

10 เดือน 
(1 พ.ย. 55-
31 ส.ค. 56) 

100,000 บาท 2,496 

7. โครงการหลักสูตร
อบรมผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์อย่าง
ชํานาญการ 

กตส./ชสอ. ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

10 เดือน 
(1 พ.ย. 55-
31 ส.ค. 56) 

หลักสูตรเก็บ
ค่าลงทะเบียน 

200 

8. โครงการอบรมการ 
ทํานามาตรฐาน GAP 

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

1 เม.ย. 55-
31 มี.ค. 56 

งบประมาณภายใต้
โครงการวิจัย 

18 
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ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความ
ร่วมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การทํางาน
จริง 

9. โครงการอบรมการจัด 
การโซ่อุปทานในธุรกิจ
สหกรณ์เพ่ือความ 
สามารถในการแข่งขัน
และธุรกิจท่ีย่ังยืน 

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด 

ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

1 เม.ย. 55-
31 มี.ค. 56 

งบประมาณภายใต้
โครงการวิจัย 

18 

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 2 2 2 
จํานวนคนท่ีได้รับบริการ 72 132 120 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 496,000 910,800 864,000 
มูลค่า (บาท) - - - 

 

1.8.6 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

3 3 3 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

1 1 1 

- จํานวนบุลคากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ 

2 2 2 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

15 15 15 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

15 15 15 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

3 3 6 

จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ (ไม่นับซํ้า) 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอ่ืนๆ - - - 
จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอ่ืนๆ - - - 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

- - - 



 

 57ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 

1.8.7 ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1. แบรนด์ข้าวคุณธรรม 
2. แบรนด์ข้าวเกิดบุญ 
3. รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 รางวัลดีเย่ียม ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี/

นวัตกรรมด้านต่าง ๆ เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 
2554 1. “ตลาดสุขใจ” ตัวแบบการเรียนรู้สู่เกษตรอินทรีย์ 

2. โครงการพัฒนาระบบการเงินพ่ึงพาและร่วมมือกัน: SHOs System  นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบ
การเงินพ่ึงพาและร่วมมือกัน 

3. โครงการร้านต้นแบบ Farmer Shop 
2555 1. โครงการความร่วมมือกับบริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด : การสร้างทางเลือกใหม่แก่ชาวนาสู่การพัฒนา

ท่ีย่ังยืน 
2. โครงการความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน : การถ่ายโอนความรู้สู่การพัฒนา Smart officers กับ Smart 

Farmers  
3. ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต : การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณชน 

 
1.9 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย (มีรูปภาพประกอบ รวมทัง้ตารางระบุช่ืออาคารทั้งหมดของ

สถาบัน และพ้ืนที่ใช้สอยปีที่เริ่มใช้อาคาร) 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีสถานที่ต้ังอยู่ที่ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ช้ัน 2 มีพ้ืนที่ใช้สอย

รวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ (204) สํานักงานสถาบันฯ 
(205) ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ (214) และมีการดําเนินงานร้าน Farmer Shop และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงาน 

ร้าน Farmer Shop 
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ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
 

รายการ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 
1. พ้ืนที่แนวราบทั้งหมด 126.06 ตารางเมตร 
2. พ้ืนที่ช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน - 

3. พ้ืนที่ทั้งหมดทีเ่ป็นถนนและลานกิจกรรม (คอนกรีต/ยาง 
มะตอย/ตัวหนอน) 

- 

4. พ้ืนที่ภายในอาคารที่เป็นสีเขยีว - 

5. พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด - 

6. รถยนต์ (คัน) - 
- รถยนต์ทุกประเภท - 
- รถจักรยานยนต์ - 
- รถจักรยาน - 

 
ทรัพยากรสนบัสนนุการปฏิบัติงาน 
   

   มีทรัพยากรท่ีใช้ในการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายคณะฯ 
 

รายการ จํานวน 
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 8  เคร่ือง 

ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 
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รายการ จํานวน 
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะให้บริการในห้องเรียน (ถ้ามี) -  เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ 1  เคร่ือง 
Notebook 3  เคร่ือง 
Scanner 1  เคร่ือง 
Netbook (ถ้ามี) -  เครื่อง 
Printer 6  เครื่อง 

 



 
 

2.1  สรุปผลการดําเนนิงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 
 ผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปี 2555 เป็นไปภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย การ
สร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้ การเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม และการพัฒนาสถาบันเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 2.1.1 ผลการดําเนนิงานตามแผนการวิจัย 
ผลการดําเนินงานตามแผนการวิจัย มีการดําเนินงานเป็นไปตามแผนทั้งสิ้น 11 โครงการ 

และมีการสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการเพ่ิมอีก 3 โครงการ รวมเป็น 14 โครงการ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนทั้งสิ้น 12,516,980 บาท มีนักวิจัยจํานวน 133 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการ จํานวน 
39,979 คน มีจํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 14 โครงการ จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปเผยแพร่ 14 
โครงการ มีจํานวนผลงานวัยที่สร้างรูปแบบใหม่/นวัตกรรม 4 โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

ลําดับ โครงการวิจัย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จํานวน
นักวิจัย 

จํานวนผู้เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5 

1 ก.ค.54- 
30 ก.ย.55 

2,400,0001 43 10,522 
  

2 โครงการวิจัยลู่ทางการพัฒนาไปสู่ระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม 

1 มิ.ย.54- 
31 พ.ค.56 

200,0002 6 120 
 

 

3 โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 
Farmer Shop ปีที่ 2 

15 ส.ค.54- 
14 ส.ค.55 

2,832,500 20 5,961 
  

4 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
สหกรณ์ ปีที่ 4 

1 ส.ค.54- 
14 พ.ย.55 

1,200,000 8 16,838 
 

 

5 โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่3 
1 เม.ย.55- 
31 มี.ค.56 

324,500 5 705   

6 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะท่ี 3 

1 เม.ย.55-31 
มี.ค.56 

291,500 10 5,599 
 

 

7 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพาราปีที่ 3 
1 เม.ย.55- 
31 มี.ค.56 

303,500 5 83   

8 โครงการวิจัยเครือขา่ยคณุค่าผลไม้ ระยะท่ี 3 
1 เม.ย.55- 
31 มี.ค.56 

222,500 8 73   

9 โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
สําหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรของไทย 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

238,333 2 2 
 

 

10 โครงการวิจัยแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย 

15 ก.ย.55- 
14 มิ.ย.56 

37,962 1 1 
 

 

11 โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

35,588 6 6 
 

 

12 โครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมของขบวนการไทยใน
ช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

28 ก.ย.55- 
27 พ.ค.56 

60,500 2 2 
 

 

13 โครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ 28 ก.ย.55- 65,750 2 2   

                                                            
1  เป็นโครงการวิจัยที่เปิด มก.พว. 
2  เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ แต่ไม่ได้เปิด มก.พว. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 
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ลําดับ โครงการวิจัย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
จํานวน
นักวิจัย 

จํานวนผู้เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเท่ียวชมุชน : กรณีศึกษา
เครือขา่ยท่องเท่ียวชมุชนเชิงอนุรักษ ์จ.พังงา 

27 ก.ย.56 

14 โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการ
ทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

24 พ.ย. 54- 
30 ก.ย. 56 

4,304,347 15 65 
 

 

รวม 12,516,980 133 39,979  

  
2.1.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนการสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้ 

ผลการดําเนินงานตามแผนการสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามแผนงานจํานวน 9 โครงการ และมีเพ่ิมเติมอีก 8 โครงการ รวมเป็น 17 โครงการมี
จํานวนผู้เข้ามามีส่วนร่วม ทัง้สิ้น 6,181 คน มีเอกสารเผยแพร่ 117 รายการ มีผูส้ืบคน้ข้อมูล 587 รายต่อเดือน 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน 
ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร่ 
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 นิทรรศการจําหน่ายข้าวคุณธรรม ในงานเกษตรเทรดแฟร์ 
(ระหว่างวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2555 – 12 กุมภาพันธ์ 2555) 

600 5,000 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
งานวิจัย 2 ชิ้น 

  

2 นิทรรศการผลงานวิชาการผลงานการวิจัยตัวแบบร้านค้าปลีก 
Farmer Shop ในงานประชุมวิชาการประเพณี
เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ คร้ังท่ี 14 
 (วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555) 

500 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
งานวิจัย 1 ชิ้น 

  

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 10  
(ระหว่างวันท่ี 19 มีนาคม 2555 – 24 มีนาคม 2555) 

84 490,284.50 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ 1 

ชุด 

  

4 นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การจําหน่ายข้าวคุณธรรม 
ข้าวเกิดบุญ และอาหารเพ่ือสุขภาพ ในงานเกษตรแฟร์ 
ประจําปี 2555 (วันท่ี 31 พฤษภาคม– 5 มิถุนายน2555) 

300 2,050 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
งานวิจัย 2 ชิ้น 

  

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 11 
(ระหว่างวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555–28 กรกฎาคม 2555) 

35 255,469.50 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ 1 

ชุด 

  

6 โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า 
แห่งปี 2555 และเวทีเสวนาวชิาการ “ทําให้สหกรณ์ให้เปน็
ทางเลือกของประชาชน” (วันท่ี 14 กันยายน 2555) 

677 318,054 เอกสารประชาสัมพันธ์ 
งานวิจัย 4 ชิ้น 

  

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร 16 โครงการวิจัย เอกสารความรู้ GAP 1 ชุด   
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมท่ีปรึกษา 5 โครงการวิจัย เอกสารหลักสูตรผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง 
(THE ONE) 1 ชุด 

  

9 โครงการศูนย์สารสนเทศ 10,000  เอกสารเผยแพร่ 117 ชิ้น   
10 โครงการคัดเลือกคร้ังท่ี 5 และการจัดเวทีแลกเปลีย่นรู้ หวัข้อ 

“ประสบการณ์การผลิต การตลาด และปัญหา-อุปสรรคท่ี
เผชิญ” (วันท่ี 13 ตุลาคม 2554) 

26 5,125 โบชัวร์ Farmer Shop 
1 ชุด 

  

11 โครงการ Look Like Love Farmer Shop 
(วันท่ี 25 มกราคม 2555) 

200 2,036 โบชัวร์ Farmer Shop 
1 รายการ 

  

12 โครงการคัดเลือกคร้ังท่ี 6 และการจัดเวทีบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food 
safety) สําหรับผู้ประกอบการ” (วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2555) 

36 16,230 โบชัวร์ Farmer Shop และ
เอกสารประกอบการบรรยาย    

1 ชุด 

  

13 โครงการ “เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” 
(วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2555) 

200 26,170 โบชัวร์ Farmer Shop/ 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

ซ้ือข้าวจากชาวนา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน 
ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร่ 
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

14 โครงการสัปดาห์อาหารเพ่ือสุขภาพร้าน Farmer Shop 
(ระหว่างวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 – 4 มีนาคม 2555) 

250 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   

15 โครงการคัดเลือกคร้ังท่ี 7 และการจัดเวทีบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ Farmer Shop” 
(วันท่ี 14 สิงหาคม 2555) 

52 13,475 โบชัวร์ Farmer Shop   

16 โครงการผลไม้คุณภาพจากสวนทายาทเกษตรกร จังหวัด
จันทบุรี (วันท่ี 12 มิถุนายน 2555) 

200 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   

17 นิทรรศการโครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรมวชิาการ 
สกว. (ระหว่างวนัท่ี 20 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2555) 

3,000 68,128 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
งานวิจัย 8 ชิ้น/ 

สินค้า Farmer Shop 192 รายการ 

  

รวม 16,181 1,202,022    
หมายเหตุ :   โครงการวิจัยลําดับท่ี 10  ถึง 17  เป็นโครงการวิจัยนอกเหนือจากแผนงานปี 2555 

 
 2.1.3 ผลการดําเนนิงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือพฒันาระบบธุรกิจเชงิคุณคา่และ
การค้าที่เปน็ธรรม 

ผลการดําเนินงานตามแผนการเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจเชิงคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม เป็นไปตามแผนงานจํานวน 7 เครือข่าย และมีเพ่ิมเติมอีก 8 เครือข่าย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
19,303 คน 1,873 องค์กร ก่อเกิดเป็นตัวแบบธุรกิจและสังคมฐานความรู้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

ลําดับ กิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย 
จํานวนหน่วยงาน
ภาคีท่ีเข้ามาม ี

ส่วนร่วม 
กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 เครือข่ายคลังสมอง 118  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์
ภายใต้ชุดความรู้ “การ
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  
118 คน 

  

2 เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า 420  นักวิจัยภายใต้ชุดความรู้ 
“การเช่ือมโยงเครือข่าย
คุณค่า” 

 นักวิจัย จํานวน               
420 คน 

  

3 เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า 283  ผู้นําสหกรณ์ ภายใต้ชุด
ความรู้ “การ เชื่อมโยง
เครือข่ายคุณค่า” 

 ผู้นําสหกรณ์ จํานวน         
283 คน 

  

4 เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 550  ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้า
ร่วมโครงการอบรม 

 ผู้ตรวจสอบกิจการเข้า
ร่วมในเครือข่าย จํานวน 
550 คน 

  

5 เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 389  ผู้นําสหกรณ์ ผู้มีความ
เก่ียวข้องในขบวนการ
สหกรณ์ และผู้ที่ให้ความ
สนใจ 

 สมาชิกวารสารฅน            
สหกรณ์ จํานวน 389 คน 

 เครือข่ายสังคมข้อมลู
ข่าวสาร 

  

6 เครือข่ายสังคมข้อมลูข่าวสาร (เว็บไซต์)  
10 

 ผู้นําสหกรณ์/สมาชกิsocial 
network/ผู้ที่สนใจสืบค้น
ข้อมูล 

 ผู้สืบค้นข้อมูล จํานวน 
16,501 คน 

  

7 เครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 20  ผู้ประกอบการตลาดสุขใจ/ 
ผู้เข้าเยี่ยมชมตลาดสุขใจ  

 ตัวแบบกลุ่มธุรกิจเชงิคณุค่า 
 ผู้ประกอบการ 66 คน 

  

8 เครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop 6  ผู้ประกอบการ SMEs, 
OTOP,สหกรณ์และผู้สนใจ 

 ผู้ประกอบการ จํานวน 
225 คน 

  

9 เครือข่ายนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า 

22  นักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่ได้รับรางวัลนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า

 ตัวแบบนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
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ลําดับ กิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย 
จํานวนหน่วยงาน
ภาคีท่ีเข้ามาม ี

ส่วนร่วม 
กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

แห่งป ี คุณค่า จํานวน 24 สหกรณ์ 
10 เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม  

จังหวัดยโสธร 
9  กลุ่มชาวนาคุณธรรม/

ผู้ประกอบการ/
เครือข่ายฅนกินข้าวเก้ือกูล
ชาวนา/ กลุ่มสภาผู้บริโภค 

 กลุ่มชาวนาคุณธรรม 
จํานวน 107 คน 

 ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม     
จํานวน 20 ศูนย์ 

 ระบบการรับรองมาตรฐาน 
ข้าวอินทรียเ์ชิงคณุธรรม 

  

11 เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ จังหวัด
จันทบุรี 

5  เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูก
ผลไม้คุณภาพ/ทายาท
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ 

 เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผลไม้
คุณภาพ                  
จํานวน 73 คน 

 ศูนย์เรียนรู้ผลไม้คุณภาพ
จํานวน 4 ศูนย์ 

 ชุดความรู้การทําสวน
ผลไม้คุณภาพ 

  

12 เครือข่ายคุณค่ายางพารา จังหวัดตรัง  
10 

 เกษตรกรสมาชิกสกก.
ย่านตาขาว จํากัด 

 

 เกษตรกรชาวสวนยางพารา 
จํานวน 83 คน 

 ศูนย์เรียนรู้ยางพาราเพ่ือ
ยกระดับการทําสวน
ยางพาราของเกษตรกรและ
การทําธุรกิจยางพาราของ
สหกรณ์ จํานวน 4 แห่ง 

 ชุดความรู้การทําสวน
ยางพารา 

  

13 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 15  สหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที ่
5 จังหวัด ในภาคอีสาน 
จํานวน 15 แห่ง 

 ตัวแบบธุรกิจเครือข่าย
สหกรณ์ 

 สหกรณ์การเกษตร/ชุมนุมฯ
จํานวน 15 สหกรณ์ 

 สมาชิกเครือข่ายฯ 
จํานวน 36 คน 

 เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิ 
GAP จํานวน 154 คน 

  

14 เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร “ชาวนามือ
อาชีพ” 

10 
 

 เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
หลักสูตร “ชาวนามือ
อาชีพ” ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด  

 เกษตรกรที่เข้าร่วม
หลักสูตร “ชาวนามือ
อาชีพ” จํานวน 50 คน 

  

15 เครือข่ายสมาชิกโครงการซื้อข้าวจาก
ชาวนา 

6  ประชาคม มก. และ
ผู้สนใจ 

 สมาชิก จํานวน 224 คน   

รวม 1,873     
 

หมายเหตุ :   โครงการวิจัยลําดับท่ี 10  ถึง 17  เป็นโครงการวิจัยนอกเหนือจากแผนงานปี 2555  
 

 

 2.1.4 ผลการดําเนนิงานตามแผนการพัฒนาสถาบนัเปน็องค์การแห่งการเรียนรู ้
ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาองค์กร เป็นไปตามแผนงานทั้ง 5 โครงการ และมี

เพ่ิมเติมอีก 4 โครงการ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับการยอมรับเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรมร่วมกับองค์กรพันธมิตร เอกชน ภาครัฐ สถาบันเกษตรกร โดยใช้ความรู้ของสถาบันขยาย
ผลสู่การพัฒนา 

 



 

  67

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได ้
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 การส่งบุคลากรเข้าร่วมเวทีวิจัย อบรม 
สัมมนา และประชุมวิชาการ 

• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ   

2 การอบรมประกันคุณภาพ • บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการจัดทําประกันคุณภาพ ปี 
2555 

  

3 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
การตรวจประเมินคุณภาพในหน่วยงาน 

• บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีความเข้าใจและมีแผน การ
ดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถีการทํางาน 

  

4 การสัมมนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ • บุคลากรเข้าใจในกรอบทิศทางการทํางานของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

  

5 เวทีถอดบทเรียนในท่ีประชุมสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

• การขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์   

6 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับทุนวิจัย • ได้รับทุนวิจัยในฐานะผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการประสานงาน 
และหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

  

7 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์  iCoop 
Solidarity of Consumer Cooperative และ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

• ได้ศึกษาตัวแบบสหกรณ์ iCoop ที่มีการจัดการธุรกิจและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการต้ังแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค 

•   ได้ความรู้เก่ียวกับการทํางานแบบครบวงจรของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งชาติ (NACF)  

  

8 การนําเสนอผลงานวิจัย “Farmer Shop as a 
business model for sustainability” ณ เมือง
มอนทรีออล ประเทศแคนาดา 

• ได้ผลงานการนําเสนอผลงานวิจัยในเวที Cooperating for change 
in the International year of Coops รวมทั้งได้ ชุดความรู้ และ
ประสบการณ์งานวิจัยด้านสหกรณ์จากนานาประเทศที่ได้มา
นําเสนอผลงานในเวที 

•  ได้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้สําหรับการวิจัย 
ตลอดจนทิศทาง การพัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์ที่จะช่วยในการ
ขับเคล่ือนงานสหกรณ์ในประเทศไทยให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

  

9 การนําเสนอบทความวิจัย “Value network : 
A strong strategic intent for Co-operatives 
development in Thailand” ณ เมือง
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 

• ได้ผลงานการนําเสนอผลงานวิจัยในเวที Mainstreaming Co-
operation: An Alternative  Conference รวมทั้งได้ ชุดความรู้ และ
ประสบการณ์งานวิจัยด้านสหกรณ์จากนานาประเทศที่ได้มา
นําเสนอผลงานในเวที 

•  ได้ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการงานวิจัยด้านสหกรณ์ทั่วโลก ซึ่ง
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในภารกิจการวิจัยของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ ์

•  ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษ 

  

10 ข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บางซือ่โรงสี
ไฟเจียเม้ง จํากัด  

•  บุคลากรของสถาบันมีภารกิจเป็นพ่ีเล้ียงแก่หน่วยงานภาคเอกชน
เพ่ือการถ่ายโอนความรู้สู่เกษตรกร 

  

11 ข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน (ส.ป.ก.-
สกว.-สวก.-สว.สก.) 

•  บุคลากรสถาบันมีภารกิจเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและ
ชุมชน โดยใช้ความรู้ของสถาบันในการพัฒนาชุมชน/สถาบัน
เกษตรกรและต่อยอดการพัฒนาสู่สังคม 

  

 
 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สาํหรับสถาบัน 
 ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) น้ัน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
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ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่าน้ัน 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มกีารดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 
คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 22 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มาก รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 ดี ดี 

  องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

5.00 5.00 5.00 4.50 4.87 4.87 4.92 4.76 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.25 - - 5.00 4.40 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.33 4.76 4.76 4.91 4.55   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี     

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตามปรัชญา 
ปณิธาน และวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกําหนดไว้ และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งแสดงให้เห็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.50 ผล



 

  69

ประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 2.2  

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) 

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ       4.50 4.00   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8  8  8   7 5.00 4.00 ตัดข้อ 4  
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่น

ที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 4 4   4  4  4 4.00 4.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ   
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  (ให้ใส่เครือ่งหมาย  ในช่องที่มีการดําเนินการ X ในช่องที่ไม่มีการดําเนินการ ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

    2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของ

หน่วยงาน 
   4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
    6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
    7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
    8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

หมายเหตุ :  (ให้ระบุเหตุผลในกรณีที่ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีความแตกต่างกับการประเมิน
ตนเองในส่วนของหมายเหตุ) 

ผลการดําเนนิงาน  

ปีการศึกษา 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มผีลการดําเนินงานครบ 8 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบัน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องในการจัดทํา
แผนฯ (1.1.1.1) และนําเสนอ(ร่าง) แผนกลยุทธ์ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันเพ่ือพิจารณาให้
ข้อแนะนําปรับปรุง (1.1.1.2) เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบัน (1.1.1.3) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
แผนกลยุทธ์ได้จัดทําในรูปของเอกสารแสดงเจตนารมณ์และแนวนโยบายของผู้บริหาร แนวทาง

ปฏิบัติของบุคลากร และใช้การสนทนากลุ่มเป้าหมาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากร (1.1.2.1) รวมทั้งเผยแพร่ในเอกสารรายงานประจําปี (1.1.2.2) และเว็บไซต์ของสถาบัน (1.1.2.3) 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบถึงกรอบทิศทางการดําเนินงาน เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของสถาบันได้อย่างเหมาะสม 

 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทั้ง 4 พันธกิจของหน่วยงาน 
ได้แก่ การวิจัย การสร้างกลไกการเรียนรู้/คลังความรู้/การบริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการ
พัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยสถาบันได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (1.1.3.1) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2555 (1.1.3.2) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย (1.1.3.3) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์เพ่ือนําไปกําหนดค่าเป้าหมายประจําปีของ
ทุกตัวบ่งช้ี เพ่ือใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ภารกิจเป็นรายปี โดยแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2555 มีเป้าหมายตัวช้ีวัดตามภารกิจจํานวน 17 ตัวบ่งช้ี (1.1.4.1)  

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
สถาบันได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 (1.1.5.1) ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 

4 ประการ มีการกําหนดตัวบุคลากร งบประมาณ เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จ และปฏิทินกิจกรรมประจําปี 
การจัดทํางบประมาณ การจัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส (1.1.5.2)  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

สถาบันมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 (1.1.6.1) ทุก
ไตรมาส มีการรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมประจําเดือนของสถาบัน (1.1.6.2) และรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีต่อคณะกรรมการประจําสถาบัน เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงานเป็น
ประจําทุกปี (1.1.6.3) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ จะมีวาระการพิจารณา เรื่อง การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ เพ่ือให้คณะกรรมการประจําสถาบันฯได้ให้ข้อคิดเห็นต่อ
การดําเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (1.1.7.1) 

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

สถาบันให้ความสําคัญกับผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สถาบัน โดยได้นําไปทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และรายงานผลให้ทราบในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันทุกคร้ัง (1.1.8.1) 

 
 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 1.1.1.1 แผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (พ.ศ. 2554-2559) 
 1.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2556 
 1.1.1.3 กรอบทิศทางการดําเนินงานสถาบันที่ผ่านการปรับปรุง 
2 1.1.2.1 เอกสารแสดงเจตนารมณ์และแนวนโยบายสว.สก. 
 1.1.2.2 รายงานประจําปี 2555 
 1.1.2.3 เว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ www.cai.ku.ac.th 
3 1.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 1.1.3.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 
 1.1.3.3 กรอบการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี 
4 1.1.4.1 กรอบการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
5 1.1.5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําปี 2555 
 1.1.5.2 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
6 1.1.6.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 
 1.1.6.2 รายงานการประชุมสถาบันประจําเดือน 
 1.1.6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
7 1.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
8 1.1.8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั (สมศ. 17) 

เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การพิจารณา 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ :   

ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของหนว่ยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์แสดงให้เห็น 4 ภารกิจของการขับเคลื่อน  
กลยุทธ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีการกําหนดกรอบการปฏิบัติงานตามประเด็นเชิง     
กลยุทธ์ของแต่ละพันธกิจที่สอดคล้องและสะท้อนถึงความเป็นหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทาง ที่มุ่งพัฒนา
นวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน และการพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยทีมงานที่มีค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมอง
องค์รวม” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” (1.2.1.1) 

2. มีการสรา้งระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ ์

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ใช้เวทีการจัดการความรู้ เวทีประชุมนําเสนอแผนงาน เวทีประชุม
เตรียมการ เวทีถอดบทเรียนและการประเมินตนเองเพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เข้าใจ และสามารถ
เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และภารกิจของเพ่ือนร่วมงาน ซึ่ง
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ และเป็นไปตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(1.2.2.1) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนนิการตามจุดเนน้ และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
กิจกรรมของแต่ละภารกิจอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผลการประเมินอยู่ระหว่าง 3.80 
ถึง 4.32 (1.2.3.1) 

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสังคม 

ในรอบปีการศึกษา 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือ
ยกระดับคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” โดยผลการดําเนินงานที่สําคัญในปี 2555 มีดังน้ี 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นกรอบยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (Social 
Economy Enterprise) ภายใต้เสาหลักยุทธศาสตร์ 4 ประการ สู่การสร้างคุณค่า ได้แก่ การขับเคลื่อนสู่
การเกษตรย่ังยืน การค้าที่เป็นธรรม กลไกการเรียนรู้และคลังความรู้ และการรณรงค์คนในชุมชน/สังคม
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม เพ่ือการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ และข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวได้
ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกร โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  ได้ลงนามความร่วมมือระหว่าง 
4 หน่วยงาน คือ มก.-ส.ป.ก.-สกว.-สวก. ในการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ธุรกิจฐานสังคมภายในปี 2556-
2559 (1.2.4.1) 

 การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 เพ่ือสร้าง Role 
Model ให้คนในขบวนการเห็นแบบอย่างที่ดีและนําไปปฏิบัติ (1.2.4.2) 

 การขานรับนโยบายปีสากลของสหประชาชาติด้วยการจัดเวทีเสวนาวิชาการ “ทําสหกรณ์ให้เป็น
ทางเลือกของประชาชน” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 (1.2.4.3) 

 การดําเนินการโครงการร้านต้นแบบ Farmer Shop ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพ่ือรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักเห็นความสําคัญของทางเลือกของคนในสังคม ที่จะนําไปสู่การ
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ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําที่มีผลมาจากโครงสร้างการตลาดค้าปลีกที่บิดเบือน และแนวทางการแก้ปัญหาของ
ประชาชนบนหลักการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันด้วยนวัตกรรม “ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop” (1.2.4.4) 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการเงินพ่ึงพาและร่วมมือกัน (SHOs System) เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันชสอ.นําไปใช้เป็นกรอบยุทธศาสตร์ ปี 2555-
2559 (1.2.4.5) 

 การสร้างกลไกการเรียนรู้/คลังความรู้ที่สําคัญ ได้แก่ การดําเนินการโครงการซื้อข้าวเพ่ือเป็น
เวทีเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์การเกษตรและผู้บริโภคในกลุ่มประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สําหรับ 
“ทางเลือกใหม่สู่การค้าที่เป็นธรรม” การจัดหลักสูตรชาวนามืออาชีพที่จะยกระดับความสามารถของชาวนาใน 
3 มิติ ได้แก่ จิตสํานึก วิธีคิด และวิถีการทํางานในแนวทางที่มององค์รวมระหว่างวิถีชีวิตและวิถีอาชีพเพ่ือการ
กินดีอยู่ดี และการสืบทอดทายาทชาวนาไทย (1.2.4.6) 

 การเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop เครือข่ายสมาชิกโครงการร้าน Farmer 
Shop เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการอย่างชํานาญการ (เปาบุ้นจิ้น) เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายคลังสมอง เครือข่าย
คุณค่าที่เช่ือมโยงกับชุมชนในรูปของการยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ซึ่งช้ีให้เห็นผลการดําเนินงานของสถาบัน
ได้เป็นรูปธรรมในบทบาทของการพัฒนาสังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) (1.2.4.7) 

 การสร้างกลไกการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบัน โดยเน้นกระบวนการ
ถ่ายโอนความรู้ เวทีถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน การจัด Building Forum อย่าง
ต่อเน่ือง (1.2.4.8) 

5. หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ยังไม่มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อน้ี 

รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 1.2.1.1 แผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
2 1.2.2.1 แผนปฏิบัติงานประจําปี/รายงานการประชุม/ภาพกิจกรรม/เวทีเตรียมการ/

เวทีถอดบทเรียน/การประเมินตนเอง 
3 1.2.3.1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องราย

โครงการ 
4 1.2.4.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 หน่วยงาน 
 1.2.4.2 โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณแ์ละสหกรณ์ทีม่ีคุณค่า ประจําปี 

2555 
 1.2.4.3 สรุปเวทีเสวนาวิชาการ “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” 
 1.2.4.4 โครงการร้านต้นแบบ Farmer Shop 
 1.2.4.5 รายงานวิจัย SHOs System 
 1.2-4-6 สรุปโครงการซือ้ข้าว/โบชัวร์,รายงานการประชุมโครงการหลักสูตรชาวนา

มืออาชีพ 
 1.2-4-7 ผลการดําเนินงานการพัฒนาสังคมฐานความรู้ของสถาบัน (เครือข่าย

ผู้ประกอบการ Farmer Shop/เครือข่ายสมาชิกโครงการร้าน Farmer 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
Shop/เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการอย่างชํานาญการ (เปาบุ้นจิ้น)/เครือข่าย 
นักวิจัย/เครือข่ายคลังสมอง/เครือข่ายคุณค่า/ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 

 1.2-4-8 สรุปเวทีการถ่ายโอนความรู้/สรุปเวทีถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน/
คู่มือปฏิบัติงาน/การจัด Building Forum 

5 1.2.5.1 - 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 12 
ตัวบ่งช้ี จาก 14 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.92 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.76 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย 
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ 
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  4.92 4.76  
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 7 5 5.00 3.00 ขาดเกณฑ์ 

6,7 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 6 5.00 5.00  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย
ประจํา 

บาท 1089600 1100000 1200000 12516980 1788140 12,516,980 1,788,140 5.00 5.00  
6  7 7 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00  

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ     0  0 0.00 0.00 
ไม่ต้อง
ประเมิน     

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.29 4.3 4.4 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09  
1  9 1 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 16.67 5 6 2.88 41.1 2.63 37.6 5.00 5.00  
   7 7 

 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 6 7 7 7     
 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     0.00  0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0.00  0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0.00  0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการ 
ดําเนินงาน 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย 
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ 
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน     0.00  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 3 3 3 5 0.63 3 0.38    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 1 1 1 1 0.25 1 0.25    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0 0 0 0.00  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0 0 0 0.00  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน 1 1 1 2 2.00 2 0.00    

2.9 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 15 20 24.00 342.86 9.00 128.57 5.00 5.00  
 7.00 7.00 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง 1 1 1 9 9    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 2 1 1 9 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 3 1 1 6 0    

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์ 

เร่ือง  0 0 0 0    

2.10 ผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 10 15 20 7 43.75 7.00 43.75 5.00 5.00  

  16.00 16.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 6 2 2 5 5    
 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 6 2 2 1 1    
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
เร่ือง 6 2 2 1 1    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง 6 2 2 16 16    

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00  

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ      0.00 0.00 ไม่ต้อง
ประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการ 
ดําเนินงาน 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย 
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ 
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

2.13 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 4 4 4 5.00 5.00  

2.14 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

ข้อ 4 4 4 5 5 5.00 5.00  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์(สกอ. 4.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มรีะบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่นักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และขอ้ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ:  

ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน

การวิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการวางระบบงานวิจัยไว้อย่างชัดเจนต้ังแต่ปี 2543 จนถึงปี 

2559 (2.1.1.1) สําหรับเป็นกรอบแนวทางการวิจัยในการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนการวิจัยของหน่วยงาน (2.1.1.2) และสอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและหน่วยงานพันธมิตรใน
ขบวนการสหกรณ์ โดยมีขั้นตอน หลักเกณฑ์ การวิจัยดังสัญญาโครงการวิจัย (2.1.1.3) โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ
บริหารงานวิจัยภายใต้กระบวนการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงเพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนการวิจัย โดยมีกลไกการบริหารการวิจัยและการนําไปใช้ประโยชน์ (2.1.1.4) 

 

 
 

กลไกการบริหารการวิจัยและการนําไปใช้ประโยชน์ 
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน โดยนําชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
(2.1.2.1) ระดับปริญญาตรี วิชาขบวนการสหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2.1.2.2) โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่นักวิจัยประจํา 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่นักวิจัย โดยเปิดโอกาสให้เข้า
ร่วมเวทีวิจัยต่างๆ ทั้งของสถาบันเอง หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก สนับสนุนให้เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ (2.1.3.1) รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ร่วมทํางานวิจัยในลักษณะของการเข้าร่วมเป็นนักวิจัย
ในโครงการ และหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมภายใต้การให้คําปรึกษาและคําแนะนําของผู้อํานวยการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (2.1.3.2) รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสําหรับให้นักวิจัยรุ่นใหม่ มีการจัดเวทีถ่ายโอนความรู้ในเรื่อง
งานวิจัยและความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย (2.1.3.3)  และสนับสนุนให้ร่วมงานแสดงผลงานวิจัย
ในงานบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจําทุกปี (2.1.3.4)   

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดทํางานวิจัยสถาบัน การ

จัดทําฐานข้อมูล การเขียนบทความวารสารฅนสหกรณ์ การเขียนบทความวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนให้เป็น
นักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมในโครงการวิจัยของสถาบันและการเข้าร่วมเวทีปฏิบัติการวิจัยทั้งในห้อง
ประชุมและภาคสนาม โดยมีผู้อํานวยการเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานในการก้าวไปสู่นักวิจัยมืออาชีพต่อไป 
(2.1.4.1) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการจัดสรร

งบประมาณสําหรับสนับสนุนการจัดทําโครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิชาการ บทความเพ่ือเผยแพร่ใน
วารสารฅนสหกรณ์ทุกไตรมาส มีการจัดประชุมวิชาการประจําปี การประชุมเครือข่ายการวิจัยอย่างสม่ําเสมอ 
รวมท้ังสนับสนุนสถานที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (2.1.5.1) เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยตลอดจนการให้คําปรึกษาของผู้อํานวยการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 
เช่ียวชาญด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมมายาวนาน โดยใช้ศูนย์สารสนเทศให้บริการ (2.1.5.2) และ
คลังข้อมูลบนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (2.1.5.3) 
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6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนนุในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการติดตาม และจัดทําระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุน

ในด้านต่าง ๆ เป็นรายโครงการ (2.1.6.1)  และสรุปผลการให้การสนับสนุนในรายงานประจําปี (2.1.6.2) เพ่ือ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน (2.1.6.3) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของหน่วยงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์นําผลการประเมินจากที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัยมาจัดทํา
แผนการปรับปรุงการดําเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (2.1.7.1)  

 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 2.1.1.1 กรอบการวิจัยนําเสนอในเวทีสกว. ณ จ.สมทุรสงคราม  

เมื่อวันที่ 22-23 มิ.ย. 49 
 2.1.1.2 แผนกลยุทธ์สถาบัน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) 
 2.1.1.3 เอกสารเผยแพร่นวัตกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 2.1.1.4 กลไกการบริหารการวิจัยและการนําไปใช้ประโยชน์ 
2 2.1.2.1 เอกสารการสอนวิชาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
 2.1.2.2 มคอ.3,5 วิชาขบวนการสหกรณ์ 
3 2.1.3.1 รายละเอียดการเข้าร่วมเวทีวิจัยของบุคลากร 
 2.1.3.2 สัญญาโครงการวิจัย 
 2.1.3.3 รายงานสรุปเวทีประชุมการให้ความรู้การวิจัยแก่นักวิจัย 
 2.1.3.4 แผนพัฒนาบุคลากร 
4 2.1.4.1 สัญญาโครงการวิจัย/รายละเอียดเข้าร่วมเวทีวิจัยของบุคลากร 
5 2.1.5.1 เอกสารศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 
 2.1.5.2 www.cai.kuac.th 
 2.1.5.3 คลังข้อมูลเว็บไซต์ www.cai.kuac.th 
6 2.1.6.1 ผลการประเมนิความสําเร็จรายโครงการ 
 2.1.6.2 รายงานประจําปี 
 2.1.6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
7 2.1.7.1 ผลการประเมนิงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิรายโครงการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.2) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 
2 สูส่าธารณชนและผู้เก่ียวขอ้ง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

หมายเหตุ:  

ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการจัดหางบประมาณประจําปี การพัฒนาบุคลากร การนําเสนอ
บทความวิชาการและผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ (2.2.1.1), เริ่มต้นจากการเขียนบทความวิจัยลง
วารสารฅนสหกรณ์ โดยมีผู้อํานวยการคอยให้คําแนะนํา เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานไปสู่การเขียนบทความวิชาการ
และรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ (2.2.1.2) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ  
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป  

และครบถ้วนตามเกณฑ์ 
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีระบบและกลไกในการสังเคราะห์งานวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ภายใต้เวทีการประเมินผลงานวิจัยที่มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย เป็นรายงานวิจัยและชุดความรู้ที่ได้
จากการวิจัย เพ่ือนําไปขับเคล่ือนงานบริการวิชาการของสถาบัน และเผยแพร่ให้กับขบวนการสหกรณ์และ
ผู้สนใจได้นําไปใช้ในการพัฒนาในรูปของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (2.2.2.1) ชุดความรู้จากการวิจัยเพ่ือใช้ใน
การถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในหน่วยงานอ่ืนที่สนใจ (2.2.2.2) และมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบใน
การรวบรวมผลงานวิจัย และบทความวิชาการภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม และพ็อคเก็ตบุ๊ค “ทําสหกรณ์ให้เป็นเป็นทางเลือกของประชาชน” เพ่ือจัดพิมพ์เผยแพร่ 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (2.2.2.3) มีศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเพ่ือการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน 
4 พ้ืนที่ (2.2.2.4) 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 
สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ และผลงานวิจัยผ่านเวที
ประชุมวิชาการประจําปี (15 ก.ย.) ทุกปีและทางเว็บไซต์สถาบัน www.cai.ku.ac.th (2.2.3.1) ทําเว็บลิงค์
สถาบันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด สันนิบาตสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภาควิชา
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยงานในขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้นําไปใช้
ประโยชน์ (2.2.3.2) เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารฅนสหกรณ์ (2.2.3.3) และหนังสือพิมพ์ต่าง 
(2.2.3.4) รวมทั้งได้นําเสนอบทความวิชาการในเวทีนานาชาติ 2 เรื่อง ได้แก่ บทความวิชาการ “The Farmer 
Shop as a business model for Sustainability” ในเวทีประชุมวิชาการ Co-operating for Change in the 
International Year of Co-operatives ประเทศแคนาดา และบทความวิชาการ “A Strong Strategic Intent 
for Co-operatives Development in Thailand” ในเวทีประชุมวิชาการ Mainstreaming Co-operation : 
An Alternative for the 21st Century ประเทศอังกฤษ (2.2.3.5) การเผยแพร่ชุดความรู้จากงานวิจัยในเวที
เสวนาประจําปี (2.2.3.6) และเวทีการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 
ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี (2.2.3.7) 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

มีหน่วยงานต่าง ๆ นําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่  
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ“โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 
(Smart Farmers ; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี” ร่วมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
(สว.สก.) โดยนําชุดความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) ของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน ซึ่งได้นําเอาการบริหารจัดการโซ่อุปทานมา
ใช้ในธุรกิจเพ่ือการยกระดับสมรรถนะของธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรสู่การทําการเกษตรที่ดี 
แสดงให้เห็นทิศทางในการขับเคลื่อน ซึ่งจะนําไปสู่คุณค่า 4 ประการ ได้แก่ การเกษตรย่ังยืนและการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ระบบการค้าที่เป็นธรรมและสร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากล โครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบ
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สนับสนุนการพัฒนา คนในสังคมใส่ใจในสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม และสังคมคุณภาพ มีคุณธรรม (2.2.4.1), 
(2.2.4.2) 

- บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการ
ขับเคลื่อนชุดความรู้การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า และหลักสูตรชาวนามืออาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมขีด
ความสามารถแก่เกษตรกรให้ประกอบอาชีพได้อย่างย่ังยืนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการ
ผลิตแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ราย ให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น และการลด
ต้นทุนการผลิตภายใต้คําแนะนําของทีมผู้เช่ียวชาญควบคู่ไปกับการติดอาวุธทางปัญญาแก่เกษตรกรเพ่ือปรับ
ทัศนคติ ปรับวิธีคิด และเพ่ิมพูนความรู้ด้านการจัดการโซ่อุปทานสู่แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (2.2.4.3) 

- การเปิดเป็นร้านค้าปลีกต้นแบบภายใต้ช่ือ “โครงการร้าน Farmer Shop” ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์  Outlet โครงการร้าน Farmer Shop ณ ร้านไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยได้นําผลงานวิจัยไปดําเนินการเปิด Outlet โครงการร้าน Farmer Shop ณ ร้านสหกรณ์
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (Thai PBS) นําตัวแบบ Farmer Shop ไปเปิด Outlet ณ Thai PBS สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 
และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ติดต่อขอนําโมเดล Farmer Shop ไปเปิด Outlet ที่สหกรณ์เพ่ือ
จําหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพให้กับสมาชิกสหกรณ์ (2.2.4.4) 

- องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)นําผลงานวิจัยแนว
ทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. จัดทําแผนกลยุทธ์
สําหรับใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด (2.2.4.5) ปัจจุบันได้ขอความ
ร่วมมือทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ดําเนินการโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการส่งเสริมสหกรณ์บริการ
สื่อสาธารณะ ส.ส.ท. เพ่ือปลุกจิตสํานึก “การพ่ึงพาและร่วมมือกัน” ของพนักงาน ส.ส.ท. และพัฒนาตัวแบบ
ธุรกิจสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด พ.ศ.2555-
2559 (2.2.4.6) 

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  นําข้อเสนอจากผลงานวิจัยแนวทางการ
พัฒนาระบบการเงินที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) (2.2.4.7)  

- เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม  กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน ได้นําชุดความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ์ (2.2.4.8) 

- การพัฒนาเป็นเน้ือหารายวิชาในหลักสูตรระดับช้ันปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ ช่ือวิชา “การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์” (2.2.4.9) และวิชา “ขบวนการสหกรณ์” (2.2.4.10) 
ของภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ตามระเบียบ
การวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และลิขสิทธ์ิทางปัญญา (2.2.5.1) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีระบบกลไกในการย่ืนการขอจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ เช่น เครื่องหมายบริการ Farmer Shop เครื่องหมายการค้าข้าวเกิดบุญ,เครือข่ายคุณข่า
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ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย/ข้าวคุณธรรม ISBN และ ISSN โดยเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ แนะนํา ประสานงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นักวิจัย (2.2.6.1) 

 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 2.2.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรในการจดัทํางบประมาณประจําปี  
 2.2.1.2 บทความวารสารฅนสหกรณ ์
2 2.2.2.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 2.2.2.2 ชุดความรู้จากงานวิจัย 
 2.2.2.3 พ็อคเก็ตบุ๊ค “ทําสหกรณใ์ห้เป็นทางเลือกของประชาชน”/

www.cai.ku.ac.th 
 2.2.2.4 เอกสารเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้มชีีวิต/ www.cai.ku.ac.th 
3 2.2.3.1 เวทีประชุมวิชาการประจําปี/www.cai.ku.ac.th 
 2.2.3.2 การเช่ือมโยงเว็บไซต์กับหน่วยงานพันธมิตร 
 2.2.3.3 วารสารฅนสหกรณ์ 
 2.2.3.4 แฟ้มข่าวงานวิจัยสถาบันจากหนังสือพิมพ์แหล่งต่าง ๆ 
 2.2.3.5 บทความวิชาการนําเสนอในเวทีนานาชาติ 
 2.2.3.6 เวทีเสวนาประจําปี 
 2.2.3.7 เวทีการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี 

4 2.2.4.1 หนังสือความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือขยายผลการดําเนินงานสู่เกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 2.2.4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอน
ความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.  
(Smart Farmers ; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือ
การกินดีอยู่ดี” 

 2.2.4.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด 

 2.2.4.4 สรุปการนําผลงานวิจัยโครงการ Farmer Shop ไปใช้ประโยชน์ 
 2.2.4.5 สรุปการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ ThaiPBS 
 2.2.4.6 สรุปการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ ThaiPBS 
 2.2.4.7 สรุปการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของชสอ. 
 2.2.4.8 สรุปการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทยและกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
 2.2.4.9 รายละเอียดวิชาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ ์
 2.2.4.10 รายละเอียดวิชาขบวนการสหกรณ์ 
5 2.2.5.1 ระเบียบสกว.ว่าด้วยเรื่องคุ้มครองสิทธ์ิและลขิสิทธ์ิทางปัญญา 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
6 2.2.6.1 ระเบียบการย่ืนขอจดสิทธิบัตรของสถาบัน ได้แก่ เครื่องหมายการค้าเกิด

บุญ,เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณไ์ทย,ข้าวคุณธรรม เครื่องหมาย
บริการ Farmer Shop การย่ืนขอเคร่ืองหมาย ISBN (หนังสือทําสหกรณ์
ให้เป็นทางเลือกของประชาชน ฯลฯ) และ ISSN (วารสารฅน สหกรณ์) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  1,100,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์การประเมิน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนนักวิจัยประจําที่กําหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก จํานวน 
12,516,980 บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 7 คน ดังรายละเอียด (2.3.1.1), (2.3.1.2) 

1. ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5 เป็นเงิน 
2,400,000 บาท 

2. โครงการวิจัยลู่ทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม เป็นเงิน 
200,000 บาท 

3. โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินตัวแบบ Farmer Shop ปีที่ 2 เป็นเงิน 2,832,500 บาท 
4. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ ปี 4 เป็นเงิน 1,200,000 บาท 
5. โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 เป็นเงิน 324,500 บาท 
6. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3 เป็นเงิน 291,500 บาท 
7. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 3 เป็นเงิน 303,500 บาท 
8. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 เป็นเงิน 222,500 บาท 
9. โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรไทย เป็นเงิน 

238,333 บาท 
10. โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตร

ไทย เป็นเงิน 37,962 บาท 
11. โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นเงิน 

35,588 บาท 
12. โครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมของขบวนการไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

เป็นเงิน 60,500 บาท 
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13. โครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ์ จ.พังงา เป็นเงิน 65,750 บาท 

14. โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นเงิน 4,304,347 บาท 

 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
       = 

7
12,516,980    

  =  1,788,140 บาท 
 คะแนนที่ได้ =  5180,000

1,788,140   =   49.67 คะแนน 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
2.3.1.1 สัญญาโครงการวิจัย 
2.3.1.2 รายงานประจําปี 2555 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ :   

ผลการดําเนนิงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณม์ีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการวางระบบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมครบทั้งการ
วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล โดยดําเนินการในรูปของศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําหลักสูตรบริการ
วิชาการ การจัดประชุมสัมมนา การจัดหลักสูตรฝึกอบรม และศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเพ่ือการเผยแพร่ที่มีการกําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี มีการกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดชัดเจน มีการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมท้ังให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้
และร่วมให้บริการแก่ชุมชนตามความถนัด (2.4.1.1)  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีโครงการ Young Ambassador กับนิสิตมหาวิทยาลัยให้มาฝึก

ทักษะด้านบริการวิชาการสู่สังคมในเวทีเสวนาประจําปี โครงการร้านต้นแบบ Farmer Shop และการนํา
กรณีศึกษาบริการวิชาการแก่ชุมชน (2.4.2.1) ไว้ในสาระการสอนวิชาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์และ
ขบวนการสหกรณ์ (2.4.2.2)  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการนําผลงานวิจัยโครงการลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทํา

การเกษตรเชิงธุรกิจ มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน : หลักสูตรชาวนามืออาชีพไป
อบรมให้กับเกษตรกรใน 5 พ้ืนที่ ได้แก่ จ.ชัยนาท, จ.เชียงราย, จ.มหาสารคาม, จ.ชุมพร และจ.สิงห์บุรี 
(2.4.3.1) และได้นําเอาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยการพัฒนาโจทย์วิจัยและดําเนินการโครงการค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนารุ่นใหม่และ
รูปแบบการสืบทอดอาชีพทํานาที่ประสบผลสําเร็จ (2.4.3.2) และนําความรู้จากการบริการวิชาการภายใต้
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ 
ไปปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกการฝึกอบรมหลักสูตร       
ผู้ตรวจสอบกิจการและการจัดเวทีคืนสู่เหย้า (2.4.3.3) 

4. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของการบรูณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณม์ีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ

แก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจยั จากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ นิสิต และบุคลากรสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ ์(2.4.4.1) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์นําผลการประเมินจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ นิสิต และบุคลากร

ไปพัฒนาไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย (2.4.5.1) 

รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 2.4.1.1 ระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม/ศูนย์เรยีนรู้มีชีวิต 
2 2.4.2.1 รายงานประจําปี 2555 
 2.4.2.2 เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจ
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
สหกรณ์วิชาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ และวิชาขบวนการ
สหกรณ ์

3 2.4.3.1 สรุปการอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ 5 พ้ืนที่ 
 2.4.3.2 โครงการค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนารุ่นใหม่และรูปแบบการสืบทอดอาชีพ

ทํานาที่ประสบผลสําเร็จ 
 2.4.3.3 โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไก 

ตรวจสอบกิจการ/ภาพกิจกรรมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ 
4 2.4.4.1 ผลการประเมนิความคิดเห็นของนิสิต 
5 2.4.5.1 รายงานการประชุม/รายงานการปรับปรุง (สปค.02) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. 5.2) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 



 

 91

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
แบบสอบถามในเวทีเสวนาประจําปีของสถาบัน แบบสอบถามออนไลน์ แบบสํารวจจากผู้เข้ารับการอบรมและ
การจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (2.5.1.1) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ ได้แก่ 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
“โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers ; 
Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี” ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) โดยนําชุดความรู้
ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน ซึ่งได้นําเอาการบริหารจัดการโซ่อุปทานมาใช้ในธุรกิจเพ่ือการยกระดับ
สมรรถนะของธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรสู่การทําการเกษตรที่ดี แสดงให้เห็นทิศทางในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งจะนําไปสู่คุณค่า 4 ประการ ได้แก่ การเกษตรย่ังยืนและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระบบ
การค้าที่เป็นธรรมและสร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากล โครงการสร้างพ้ืนฐานและระบสนับสนุนการพัฒนา คนใน
สังคมใส่ใจในสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม และสังคมคุณภาพ มีคุณธรรม (2.5.2.1) 

- บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการ
ขับเคลื่อนชุดความรู้การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า และหลักสูตรชาวนามืออาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมขีด
ความสามารถแก่เกษตรกรให้ประกอบอาชีพได้อย่างย่ังยืนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการ
ผลิตแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ราย ให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น และการลด
ต้นทุนการผลิตภายใต้คําแนะนําของทีมผู้เช่ียวชาญควบคู่ไปกับการติดอาวุธทางปัญญาแก่เกษตรกรเพ่ือปรับ
ทัศนคติ ปรับวิธีคิด และเพ่ิมพูนความรู้ด้านการจัดการโซ่อุปทานสู่แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (2.5.2.2) 

- โรงแรมสวนสามพราน ภายใต้โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ซึ่งใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย กลุ่ม องค์กร ชุมชนในอําเภอสามพราน 
ภายใต้แกนนํา คือ โรงแรมสวนสามพราน เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมแนวทางการเช่ือมโยงโซ่อุปทานในกลุ่มสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีเครือข่ายเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น  6 
เครือข่าย ประกอบด้วย 1. เครือข่ายคลองจินดาพัฒนาย่ังยืน (กลุ่มเกษตรย่ังยืน รวมกับกลุ่มเกษตร 2000) 2. 
กลุ่ม OTOP ไร่ขิง 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ต. สามพราน  4. กลุ่ม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ จ. นครปฐม 5. กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ ต. ยายชา และ  6.เครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์  เพ่ือแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร
และกลุ่มเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เรื่องการผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว และการเก็บรักษาผลผลิตออกสู่ตลาดด้วยการเติมเต็มความรู้แก่เกษตรกรภายใต้ทีมพ่ีเลี้ยงด้านเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตแก่เกษตรกรและการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่ผู้บริโภคโดยใช้ตลาดสุขใจเป็นกลไกการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค (2.5.2.3) 
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- สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด เป็นแกนนําในเครือข่ายคุณค่าผลไม้ที่ร่วมแก้ไข
ปัญหาการทําสวนผลไม้อย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทํางานแบบมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือสร้างตัวแบบการทําสวนผลไม้คุณภาพของเกษตรกรสมาชิกในการ
พัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ก่อให้เกิด “เครือข่ายการ
เรียนรู้” ชุดความรู้ที่ได้รับสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรสมาชิกเกิดแนวคิด ทัศนคติ และจิตสํานึกในการทําสวน
ผลไม้คุณภาพ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ตลอดจนเกิด
รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ภายใต้โซ่อุปทานที่มีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 
จํากัด เป็นแกนนําในการขับเคลื่อน และขยายผลไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด สร้างเป็นเครือข่ายเวที
แห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาและวางแผนการผลิตร่วมกัน นําไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหกรณ์ ส่งผลให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขัน และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ในการเตรียม
ความพร้อมรับตลาดการค้าเสรีที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันได้มีการดําเนินการศูนย์เรียนรู้กลุ่ม
ชาวสวนผลไม้คุณภาพเพ่ือสร้างทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้ธํารงรักษาสวนผลไม้คุณภาพได้อย่างย่ังยืน
และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจผลิตผลไม้คุณภาพรวมทั้งช่วยจรรโลงให้คนในสังคม และ
เยาวชนได้มองเห็นความสําเร็จอย่างเป็นองค์รวมระหว่างวิถีอาชีพและวิถีชีวิต (2.5.2.4) 

- สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด  เป็นแกนนําในการพัฒนาตัวแบบเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา โดยใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์เพ่ือยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
สหกรณ์ เพ่ือการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกอย่างย่ังยืน การยกระดับฐานข้อมูลการผลิต
ของสมาชิกไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจสหกรณ์ในทิศทางของการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณา
การและการวิเคราะห์การดําเนินธุรกิจยางพารา ภายใต้ช่องทางการตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ 
การพัฒนาแบบจําลองธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานของสหกรณ์ที่มีการบูรณาการการจัดการธุรกิจทั้งในระดับต้นนํ้า 
คือ การส่งเสริมการทําสวนยางพาราของสมาชิกที่เช่ือมโยงกับการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ์ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมกลางนํ้าเพ่ือนําไปสู่การจัดการธุรกิจปลายนํ้าร่วมกับภาคีพันธมิตรในทิศทางของการจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาต่อไป (2.5.2.5) 

- สหกรณ์การเกษตรภายใต้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย จํานวน 15 สหกรณ์ ที่
เน้นการพ่ึงพาและร่วมมือกัน ในการดําเนินธุรกิจเครือข่ายภายใต้เป้าหมายร่วม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทยที่พัฒนาภายใต้การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ช้ีให้เห็นการปรับเปล่ียน 
(Transformation) ของระบบธุรกิจสหกรณ์การเกษตรที่มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ โดยมี
เจตนารมณ์ในการผนึกกําลังความร่วมมือสู่การบรรลุเป้าหมาย “มุ่งพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย สู่
สากล” โดยในระดับต้นน้ํา จะมีการเช่ือมโยงความร่วมมือในรูปภาคีในการส่งเสริมการปลูกข้าว GAP ด้วยการ
ถ่ายโอนความรู้จากภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี มีภาคีจัดหาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย/เมล็ดพันธ์ุ) เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต ภาคีด้านการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการปรับกระบวนทัศน์และฝึก
ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ในระดับกลางน้ํา มีการเช่ือมโยงภาคีการรวบรวมข้าวเปลือก และภาคี
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายใต้แผนการใช้เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ภาคีกองทุน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน ภาคีพัฒนาฐานข้อมูลการตลาดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในแผนธุรกิจ ในระดับปลายน้ํา มีการเช่ือมโยงภาคีความร่วมมือในการกระจายสินค้าในช่องทางการตลาดใหม่ 
ภาคีการสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า “แบรนด์ข้าวเกิดบุญ” ให้เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค (2.5.2.6)  
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- สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการโอทอป SMEs  ภายใต้
โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ดําเนินการในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้นํา
กระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
แปรรูปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ระบบธุรกิจค้าปลีกทางเลือก ที่จะช่วยลดข้อจํากัดในเรื่องช่องทาง
การกระจายสินค้าที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคท่ีสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยกําลังเผชิญหน้าอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยคาดหวังที่จะพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีก ที่จําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ภายใต้แบ
รนด์ “Farmer Shop”  ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้านการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดสูง สําหรับช่องทางการจําหน่ายในไฮเปอร์มาร์ท ตัวเลขค่าการตลาดในระดับ 35 เปอร์เซ็นต์น้ันทําให้
ผู้ประกอบการอยู่ในภาวะ “ขาดทุน” และยังคงต้องมีความเสี่ยง ในกรณีที่ยอดจําหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
ที่กําหนดก็จะถูกออกจากช้ันวางสินค้าตามข้อตกลง นอกจากน้ันยังพบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาคุณภาพ
ของวัตถุดิบ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน (HACCP, GMP) สูง ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อวัฏ
จักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) และการเข้าออกจากธุรกิจของผู้ประกอบการ (2.5.2.7) 

- กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท ที่ประสบปัญหาหน้ีสิน ทางสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์จึงได้จัดอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพเพ่ือปรับวิธิคิดสําหรับแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการประกอบอาชีพตนเอง การเติมเต็มความรู้เรื่องโซ่อุปทาน การฝึกทักษะเรื่องการจัดทํา
แผนการผลิต และแผนการดําเนินชีวิตอย่างเป็นองค์รวมบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่า
สหกรณ์ พัฒนาให้เกิดการร่วมมือกันในรูปของภาคีเครือข่ายที่จะสร้างสรรค์วิธีการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ
และการบรรลุเป้าหมายร่วมทั้งกิจกรรมด้านอาชีพ และการดําเนินชีวิต เพ่ือแก้ปัญหาหน้ีสินและยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (2.5.2.8) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณม์ีการประเมินผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมเพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งได้มีการประเมินผลทางด้านผู้ให้บริการ การนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการนําไปพัฒนาปรับปรุง (2.5.3.1) 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณม์ีการผลการประเมินไปปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานทั้งในเรื่องขององค์ความรู้และระยะเวลาการให้บริการ (2.5.4.1) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บคุลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา
ความรู้เพ่ือการให้บริการวิชาการและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประสบการณ์เพ่ือการนําไปสู่การนําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในภารกิจต่อไป รวมท้ังเผยแพร่ความรู้
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th เพ่ือให้ผู้สนใจได้นําไปประโยชน์ (2.5.5.1) 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 2.5.1.1 ผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2 2.5.2.1 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสปก.-สกว.-สวก.-สว.สก. 
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 2.5.2.2 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บ.บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จก. 
 2.5.2.3 รายงานวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
 2.5.2.4 รายงานวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม ้
 2.5.2.5 รายงานวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา 
 2.5.2.6 รายงานวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
 2.5.2.7 รายงานวิจัยโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 
 2.5.2.8 รายงานสรุปการอบรมหลักสูตรเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท 
3 2.5.3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นตลาดสุขใจ/โครงการซื้อข้าวจากชาวนา/

โครงการ Farmer Shop/กราฟผลการประเมินทัศนคติของกลุ่มชาวนา 
4 2.5.4.1 ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ 
5 2.5.5.1 รายงานการประชุมสถาบัน 

 

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนบัสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย
ทั้งหมด (มก.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ - 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
30 ขึ้นไป 

ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ไม่ต้องประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด (มก.) 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 3.7 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 12 
โครงการ  
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โครงการ ค่าเฉล่ีย 
(เต็ม 5) 

จํานวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉล่ีย
กับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. โครงการผลไม้คุณภาพจากสวนทายาท
เกษตรกร จงัหวดัจันทบรุ ี

4.12 43 100 177.16 

2. นิทรรศการโครงการร้าน Farmer Shop ใน
งานมหกรรมวิชาการ สกว. 

4.32 200 100 864 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณอ์อมทรพัย์อย่างผู้ชํานาญการรุ่นที่ 11 

3.95 34 97.14 134.30 

4. โครงการคัดเลือกสินค้า ครั้งที่ 7 และการจดั
เวทีบรรยายพิเศษหัวขอ้ "แนวทางการ
ขับเคล่ือนธุรกิจ Farmer Shop" 

3.97 52 100 206.44 

5. โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนัก
สหกรณท์ี่มีคุณค่าแห่งปี 2555 และเวทีเสวนา
วิชาการ "ทําใหส้หกรณเ์ป็นทางเลือกของ
ประชาชน" 

4.13 325 84.5 1,342.25 

6. โครงการของขวัญปใีหม่ 2556 3.54 82 100 290.28 
7. เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย: แนวทางการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.06 27 81.82 109.62 

8. เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย : กลไกการฝึกอบรม
ที่พึงประสงค์ในสหกรณ์ออมทรพัย ์

4.20 29 82.06 121.80 

9. เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย: กลไกการสนับสนนุที่
จําเปน็ในการพฒันากลุ่ม SHOs System 

4.20 25 81.96 105 

10. โครงการจดัเสวนาและกิจกรรม "การดูแล
สุขภาพด้วยพืชสมุนไพร" 

4.31 113 100 487.03 

11. การจัดนทิรรศการศูนยเ์รียนรู้มีชีวิตในงานพิธีลง
นามความร่วมมอืทางวิชาการ วา่ด้วย"โครงการ 
ถ่ายโอนความรูใ้นการยกระดับความสามารถ
ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. สู่การ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดอียู่ดี" 

3.92 74 87.06 290 

12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณอ์อมทรพัย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 12 

3.80 67 85.90 254.60 

รวม 4.04 1,071 91.70 4,382.48 
  
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   = 4,382.48 

1,071 
 คะแนนที่ได้ =  4.09 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
2.7.1.1 สรุปโครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 5) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 10 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน 2555 (ปีปฏิทิน) 
หน่วยงาน กรรมการ 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 
1 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25     

2 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

0.50     

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75     

4 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
และ Scopus 

1.00     

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0.125 3 0.38   

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 1 0.25   
7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.50 0 0   

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0   
9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 2 2   
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน 2555 (ปีปฏิทิน) 
หน่วยงาน กรรมการ 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 6 2.63   
11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  7  
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 6  
 คะแนนท่ีได้ 520

37.57 = 9.39  

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
2.8.1.1 รายงานวิจัยกลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่าสามพราน, รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี ของสศช. เรือ่ง 

“อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว” เมื่อ 6 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวดันนทบุร ี

2.8.1.2 รายงานวิจัยเครอืข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม, วดีีโอเรื่อง “พอเพยีงแบบข้าวคุณธรรม” รายการ
บ้านเราอษุาคเนย์ เผยแพร่เมือ่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ThaiPBS 

2.8.1.3 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์สยามรัฐ 
2.8.1.4 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์ไทยรัฐ 
2.8.1.5 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์สแนวหน้า 
2.8.1.6 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์เดลินิวส์ 
2.8.1.7 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์ข่าวสด 
2.8.1.8 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์สยามธุรกิจ 
2.8.1.9 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์มติชน 
2.8.1.10 เผยแพร่โครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรมสกว. และหนังสือ 2 ทศวรรษ วิวัฒนาการสกว. 
2.8.1.11 วีดีทัศน์ Farmer Shop เผยแพร่ผลงานในวันครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“เกษตรบูรณาการ” 
2.8.1.12 การเผยแพร่ผลงานเรือ่ง “The Farmer Shop as a business model for Sustainability” 

ในเวทีประชุมวชิาการนานาชาติ “Co-operating for Change in the International Year of 
Co-opetatives” ประเทศแคนาดา ระหว่างวนัที่ 25-29 มิถุนายน 2555 

2.8.1.13 การเผยแพร่ผลงานเรือ่ง “Value Networks: A Strategie Intent for Co-operative 
Development in Thailand” ในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ “Mainstreaming Co-
operation: An Alternative for the 21st Century” ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 2-8 
กรกฎาคม 2555 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์(สมศ. 6) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
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เป้าหมาย  ร้อยละ 15 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน 2555) 
  หน่วยงาน กรรมการ 
1 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 9  
  - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 9  
  - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 9  
  - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 6  
  - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค ์ 0  
2 งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 9  
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี

นําไปใช้ประโยชน์ 
9  

4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมท่ี
ศึกษาต่อ) 

7  

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

128.57  

6 คะแนนท่ีได้ 520
128.57 = 17.75  

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
2.9.1.1 เอกสารยืนยันการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียน
การสอน และ/หรือการวิจัย (สมศ. 8) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 15 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา 2555) 
  ประเมินตนเอง กรรมการ 
1 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใชพ้ัฒนาการเรยีนการสอน 5  
2 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวจิัย 1  
3 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
1  

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 14  
5 ร้อยละของโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
5  

6 คะแนนที่ได้ 530
35.71  = 5.95  

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

2.10.1.1 โครงการบรกิารวิชาการที่นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

หมายเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

สถาบันมีการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2.11.1.1) 
ได้แก่ โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เป็นต้น 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
การดําเนินงานโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ร้อยละ 100 (2.11.2.1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน มีเครือข่ายเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 6 เครือข่าย 

ประกอบด้วย 1. เครือข่ายคลองจินดาพัฒนายั่งยืน 2. กลุ่ม OTOP ไร่ขิง 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ต. สามพราน  
4. กลุ่ม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ จ. นครปฐม 5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. ยายชา และ  6.เครือข่ายกลุ่มปลูกข้าว
อินทรีย์ โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจในการยกระดับความรู้และทักษะในการพัฒนาการผลิตและ
ยกระดับคุณภาพการผลิตแก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรของภาคีเครือข่าย จากการทําเกษตรปลอดภัยสู่
เกษตรอินทรีย์ เกิดเป็นตัวแบบธุรกิจชุมชนรูปแบบใหม่ที่ดําเนนิการบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันที่เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม การทําความเข้าใจให้เกษตรกรมีจิตสํานึก มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ
เกษตร ซึ่งได้ดําเนินการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน โดยการจัดองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ เป็นปฏิทินเรียนรู้
ประจําเดือน โดยมีการติดต่อประสานวิทยากรผู้ที่มีความเช่ียวชาญหรือชํานาญการเฉพาะทาง มาเป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์มาเป็นผู้
ถ่ายทอด เพ่ือให้ได้ประโยชน์ทั้งตัวเกษตรกรผู้ผลิตและตัวผู้บริโภค นําไปสู่การเป็นสังคมเรียนรู้ของเกษตรกร 
ชุมชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักพัฒนา เข้ามาช่วยเหลือเก้ือกูลกันภายใต้ปณิธานร่วม “ภาคีทุกคนต้อง
เข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาเหลักในการให้ความรู้และปัญญาไปสู่ความกินดีอยู่
ดี มีความสุขถ้วนหน้า” ทําให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลประกอบการด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งช่วยยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายที่มีตลาดสุขใจเป็นกลไกขับเคลื่อน  (2.11.3.1) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือย่ังยืน 

เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน นําความรู้ที่ได้จากศูนย์เรียนรู้นําไป
พัฒนาการผลิตของตนเอง และของกลุ่มในเครือข่ายโดยใช้ตลาดสุขใจเป็นกลไกสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค
และผู้ผลิตได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ที่ค่อย ๆ มีการ
ปรับเปลี่ยนจากการทําการเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นทั้งในเรื่อง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง (2.11.4.1) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
การดําเนินการโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการยกระดับความรู้และทักษะในการพัฒนาการผลิต

สินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่าย จากการผลิตสินค้าเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ นําไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนความเป็นธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน การ
กระจายรายได้ สร้างงานสู่ชุมชนสามพราน และส่งเสริมความร่วมมือภายในเครือข่าย ชุมชน หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และการค้าที่เป็นธรรม เกิดเป็นตัวแบบธุรกิจที่ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนหันมาให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการขับเคล่ือนธุรกิจชุมชนตามปณิธานร่วมสู่เป้าหมายการพัฒนาเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ เกิดสังคม
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ฐานความรู้เกษตรอินทรีย์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ใช้หลักการพ่ึงพาและร่วมมือกัน การสร้างค่านิยมการ
ผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ผ่านกลไกตลาดสุขใจ ที่ใช้เป็นกลไกในการสร้าง
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่มียอดจําหน่ายเฉลี่ยวันละ 1 แสนบาท และได้รับรางวัลธุรกิจเพ่ือสังคมแห่งเอเชีย 
(AREA Award)  (2.11.5.1)  

 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 2.11.1.1 แผนการดําเนินงานโครงการท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2 2.11.2.1 ผลการดําเนินการโครงการ 
3 2.11.3.1 รายงานโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
4 2.11.4.1 ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ 
5 2.11.5.1 รางวัล AREA Award (วารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 18) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

-  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
-  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมีความสุนทรีย์ 
-  3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
-  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
-  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ (รายงานผลการดําเนินงานแต่สถาบันไม่ต้อง 
ประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 2.12) ดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ดําเนนิการเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ืองโดยให้บุคลากรท้ังสถาบันมีส่วนร่วม จํานวน 7 โครงการ 
ดังน้ี 

(1) โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. เพ่ือให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการปลูก
ต้นไม้ การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ สํานักงานเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี และเพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสํานึกร่วมกันของบุคลากร
ให้มีความร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงาน (2.12.1.1) 

(2) เทศกาลวันสงกรานต์ มีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป และรดน้ําขอพรผู้อํานวยการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีสืบต่อไป (2.12.1.2) 

(3) โครงการวันปีใหม่ เ พ่ือให้บุคลากรได้สังสรรค์และร่วมแลกเปลี่ยนเ รียนรู้
ประสบการณ์ในการทํางานในรอบปีที่ผ่านมา (2.12.1.3) 

(4) โครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร เป็นโครงการที่จัดเพ่ือขอบคุณสมาชิก
โครงการร้าน Farmer Shop และโครงการซื้อข้าวจากชาวนา และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่สมาชิกโครงการร้าน 
Farmer Shop และประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งการกระตุ้นให้ประชาคมตระหนักเห็น
ความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรไทย โดยแพทย์แผนไทย (2.12.1.4) 

(5) โครงการศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop เป็นหน่ึงใน 4 ศูนย์เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเผยแพร่ และถ่ายโอนความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่าง
บูรณาการมาขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้แบรนด์ Farmer  Shop เป็นกลไกในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “ร้านค้า
ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” แก่ผู้สนใจ และจัดเวทีถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับกระบวน
ทัศน์ เพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญกับความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงช่องทาง
การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภคเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(2.12.1.5) 

(6) โครงการวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ วันที่ 15 กันยายนของ
ทุกปี มีการจัดเวทีประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี และเวทีเสวนาวิชาการซึ่งในปี 
2555 ได้มีเวทีเสวนาวิชาการเร่ือง “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” เพ่ือเป็นการเชิดชูและนําเสนอ
ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของนักสหกรณ์และสหกรณ์เผยแพร่สู่สังคม และเป็นการเผยแพร่ชุดความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะชน และเวทีที่นักวิจัย นักสหกรณ์ นักวิชาการ ผู้นํากลุ่ม/องค์กร 
นักพัฒนา และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของ
ประชาชน (2.12.1.6) 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
มีความสนุทรย์ี 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการมอบหมายให้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบดูแลรักษาสํานักงาน
และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดอยู่เสมอ (2.12.2.1) 

 
3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการจัดศูนย์เรียนรู้ และร้านต้นแบบ Farmer Shop ให้สอดคล้อง 
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่ผลติจากธรรมชาติ (2.12.3.1) 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กําหนดให้ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ และศูนย์เรียนรู้ Farmer 
Shop เป็นพ้ืนที่สําหรับจัดโครงการ/กิจกรรม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพ้ืนที่สําหรับให้นิสิต 
บุคลากรหรือผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาค้นคว้า ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (2.12.4.1) 

5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

การจัดโครงการ/กิจกรรมมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมและบุคลากร มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.14 (2.12.5.1) 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 2.12.1.1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 
 2.12.1.2 ข่าวกิจกรรมวันสงกรานต์ 
 2.12.1.3 ข่าวกิจกรรมวันปีใหม ่
 2.12.1.4 โครงการดูแลสขุภาพด้วยพืชสมุนไพร 
 2.12.1.5 ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop 
 2.12.1.6 โครงการวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2 2.12.2.1 ภาพกิจกรรม 
3 2.12.3.1 ภาพกิจกรรม 
4 2.12.4.1 ภาพกิจกรรม 
5 2.12.5.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่นร่วมและบุคลากร 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (สมศ. 18.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ :   

ผลการดําเนนิงาน 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย มีบทบาทในการช้ีนํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

(1) โครงการซ้ือข้าวจากชาวนา 
การดําเนินการโครงการซื้อข้าวจากชาวนาเป็นโครงการภายใต้โครงการร้าน Farmer 

Shop ที่ริเริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายสมาชิกร้าน Farmer Shop ในประเภทลูกค้าประจํา ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายด้านอุปสงค์ (Demand Side) และเช่ือมโยงคําสั่งซื้อของสมาชิกเหล่าน้ันผ่านระบบโลจิ
สติกส์ ของร้านค้าปลีกต้นแบบ Farmer Shop สู่ภาคีสมาชิกฝ่ายผู้จําหน่าย (Supply Side) ซึ่งเป็นสหกรณ์ 
และเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตต้นนํ้าโดยตรง ซึ่งในรูปแบบดังกล่าวเป็นการดําเนินงานตามแนวคิด “การสร้าง
กลไกการค้าที่เป็นธรรม” ของระบบธุรกิจร้านค้าปลีกต้นแบบ Farmer Shop โดยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ของงานวิจัย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบรนด์คุณธรรม ผลลัพธ์งานวิจัยภายใต้โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรม และข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิดบุญ ผลลัพธ์งานวิจัยภายใต้โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย โดยคาดหวังว่าผู้บริโภคในประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสบริโภคข้าวคุณภาพดี 
ในราคาที่เป็นธรรม และมีโอกาสอุดหนุนเกษตรกรไทยผ่านกลไกร้าน Farmer Shop และเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การพัฒนาระบบการค้าเป็นธรรมตามหลักการของสหกรณ์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการซื้อข้าวประจําภายใต้โครงการจํานวน 300 ราย 
เป้าหมายการจําหน่ายข้าว 3,000 กิโลกรัม มีระยะเวลาดําเนินการโครงการ เมษายน 2555-สิงหาคม 2556 
(2.13.1.1) 

ในการดําเนินการโครงการได้มีการวางแผน ออกแบบระบบ ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์สถาบัน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่าน LED จัดทําโบชัวร์ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือรับสมัครสมาชิก โดยมีนิสิตจากคณะต่าง ๆ อาทิ คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ สมัครเป็น Young Ambassador เพ่ือประชาสัมพันธ์และรณรงค์
สมาชิก  

 

(2) โครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร 
การดําเนินการโครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร เป็นโครงการภายใต้โครงการร้าน 

Farmer Shop จัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีเรียนรู้สําหรับสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop และผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้
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ความรู้เรื่องพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ และเพ่ือเป็นการขอบคุณสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop และ
โครงการซื้อข้าวจากชาวนา โดยคาดหวังว่าสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop และประชาคมในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เห็นความสําคัญของสินค้าเครือข่าย Farmer Shop ที่ควรค่าแก่การบริโภคเพ่ือสุขภาพ กอปรกับ
มีความเข้าใจจุดมุ่งหมายของโครงการร้าน Farmer Shop เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี และเกิดความรู้สึกร่วมกันว่า
โครงการร้าน Farmer Shop เป็นร้านค้าเพ่ือชุมชนและทุกคนอย่างแท้จริง (2.13.1.2)  

 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
จากผลการดําเนินการโครงการซื้อข้าวจากชาวนา และโครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร

ภายใต้โครงการร้าน Farmer Shop พบว่า โครงการซื้อข้าวจากชาวนา และโครงการดูแลสุขภาพด้วยพืช
สมุนไพร มีการดําเนินงานเป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
(2.13.2.1) 

 

3. มีประโยชน์และสรา้งคณุคา่ต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
โครงการซื้อข้าวจากชาวนา และโครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรมีผลการดําเนินงานที่มี

ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อบุคลากรสถาบันและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 
 ผลการดําเนินการโครงการซื้อข้าวจากชาวนา มีดังน้ี 

1) มีผู้สมคัรสมาชิกโครงการ (เมษายน 2555-พฤษภาคม 2556) จํานวน 280 ราย 
2) ยอดจําหน่ายข้าวแบรนด์เกิดบุญ 316,422 บาท ยอดจําหน่ายข้าวแบรนด์คุณธรรม 

98,118 บาท รวม 414,540 บาท 
3) ผลการดําเนินงานโครงการซื้อข้าวจากชาวนา สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมประชาคม

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน หันมาบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัย ที่ซื้อตรงจากชาวนาผู้ผลิต ราคาเป็นธรรมและมีคุณภาพ และถือเป็นการช่วยเหลือชาวนาผู้ผลิตราย
ย่อยที่อยู่บนพ้ืนฐานของการช่วยเหลือเก้ือกูลกันของผู้เก่ียวข้องในโซ่อุปทาน ผลการประเมินความคิดเห็นของ
สมาชิก 94 ราย มีความคิดเห็นต่อโครงการในระดับดี 

 ผลการดําเนินการโครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร ช่วยสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อบุคลากรสถาบันและประชาคมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ เพ่ือรักษาโรคต่าง ๆ ในปัจจุบันแทนยาปฏิชีวนะที่มีผลข้างเคียง
ต่อร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วม
โครงการ 176 ราย และผลการประเมินความคิดเห็นจํานวน 113 ราย เห็นด้วยเป็นอย่างมากกับการดําเนินการ
โครงการดังกล่าว (2.13.3.1) 

4. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณคา่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
โครงการซื้อข้าวจากชาวนาและโครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรมีผลการดําเนินงานที่

ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 
1) เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ต้ น แ บ บ ที่ ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ผู้ บ ริ โ ภ ค ซึ่ ง เ ป็ น ป ร ะ ช า ค ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มโีอกาสบริโภคข้าวหอมมะลิแท้ตรงจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต มีคุณภาพ และ
ราคาเป็นธรรม และได้มีความรู้ในการรักษาโรคโดยใช้พืชสมุนไพรแทนยาปฏิชีวนะ  

2) ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดความรู้สึกดีต่อสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ให้
ความสําคัญกับเร่ืองสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่โลกประสบกับวิกฤตต่าง ๆ และยังเป็นการช่วยปลุก
และกระตุ้นจิตสํานึกของประชาคมให้คํานึงถึงสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (2.13.4.1) 
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5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ยังไม่มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อน้ี 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 2.13.1.1 โครงการซื้อข้าวจากชาวนา 
 2.13.1.2 โครงการดูแลสขุภาพด้วยพืชสมุนไพร 
2 2.13.2.1 แผนการขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการร้าน Farmer Shop 
3 2.13.3.1 สรุปผลโครงการซื้อข้าวจากชาวนา และโครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร 
4 2.13.4.1 สรุปผลโครงการซื้อข้าวจากชาวนา และโครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร 
5 2.13.5.1 - 

  

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  

ประเด็นทางการเกษตร (สมศ. 18.2) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ :   

ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณม์ีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 
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1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มกีารดําเนินงานโครงการที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน/ 

มหาวิทยาลัย ตามวงจรคุณภาพเพ่ือการช้ีนํา ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม ดังน้ี 
(1) โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
ที่มีที่มาจากปัญหาเรื่องมลพิษและส่ิงแวดล้อมที่คนในชุมชนต้องเผชิญหน้า การแก้ปัญหาเชิงระบบด้วยการทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ ได้
นํามาสู่การกําหนดปณิธานร่วมว่า “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็น
เสาหลัก ในการให้ความรู้และปัญญาไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความสุขถ้วนหน้า” และใช้ “ตลาดสุขใจ” เป็น
กลไกการเรียนรู้และเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัจจุบันนอกจากตลาดสุขใจจะเป็นที่
กล่าวขานโดยกลุ่มผู้บริโภคอาหารปลอดภัยอย่างกว้างขวางแล้ว ยังเห็นพลังของภาคีในชุมชนที่มีการร่วมมือกัน
อย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

“ตลาดสุขใจ” เป็นโมเดลของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชน ภายใต้แนวคิดการ
พ่ึงพาและช่วยเหลือกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ โดยทั่วไปเราจะเห็นว่างานสหกรณ์มักจะเป็นการรวมกลุ่มร่วมมือ
กันเฉพาะภายในกลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนด้วยกันเท่าน้ัน การที่สวนสามพรานได้ริเริ่มความคิดที่จะทดลองการ
สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจโรงแรมกับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไปจนถึงเกษตรอินทรีย์ จึง
เป็นความแปลกใหม่ที่น่าค้นคว้าและพิสูจน์ว่าผลจะเป็นอย่างไร ซึ่งจากการท่ีสวนสามพรานได้รับรางวัล AREA ก็
เป็นข้อพิสูจน์หน่ึงว่าเมื่อทําแล้ว ธุรกิจดีขึ้น แต่ที่สําคัญย่ิงกว่าน้ัน คือ จากการสอบถามเกษตรกรและชุมชนก็
สะท้อนว่า โครงการตลาดสุขใจช่วยทําให้เกษตรกรที่ต้ังใจผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มี
ช่องทางตลาดที่กว้างขึ้น ได้รับผลตอบแทนดีขึ้นจากระบบจัดการของตลาดซึ่งบริหารงานโดยสมาชิกร่วมกันแบบ
สหกรณ์ น่ีจึงเป็นการวิจัยปฏิบัติการท่ีทดลองสร้างโมเดลการทําธุรกิจแนวใหม่ที่พิสูจน์ได้ถึงความสําเร็จที่
น่าสนใจ และจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของตลาดสุขใจและสวนเกษตรอินทรีย์ มีส่วนร่วมฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคและนักท่องเท่ียวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเรียนรู้แง่มุมของวิถีเกษตรท่ีผลิตพืชผล
ปลอดภัยต่อการบริโภค ขณะที่สามพรานฯ มีแหล่งวัตถุดิบสําหรับการทําอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับ
นักท่องเท่ียวที่มาใช้บริการ ที่สําคัญยังสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอินทรีย์จําหน่าย
สร้างรายได้เพ่ิมในอนาคต เช่น สบู่ ยาสระผม ครีมบํารุงผิว ฯลฯ” อาจกล่าวได้ว่า “ตลาดสุขใจ” เป็นตัวแบบ
ของการขับเคล่ือนการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนําการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการยกระดับขีด
ความสามารถของชุมชน และช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของการแบ่งปัน และสร้างสรรค์ของภาคี ที่มีกระบวนทัศน์
กว้างไกลและใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม (2.14.1.1) 

 

(2) โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เป็นการรวมตัวกันของชาวนาคุณธรรมโดยความ

ช่วยเหลือด้านวิชาการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ต้องการแก้ปัญหาราคาข้าวตกตํ่า โดยร่วมกันวาง
แผนการทํางานร่วมกันในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้การทํางานอย่างมีแบบแผน โดยคาดหวังให้
หลุดพ้นจากปัญหาการผลิตและการตลาดที่พวกเขาเผชิญมาช้านาน ใช้กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันโดยเป็นไปภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน
อย่างบูรณาการ ในทิศทางของการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า (Value Added) แก่
ผลผลิตข้าวหอมมะลิ มุ่งไปที่การยกระดับการสร้างสรรค์คุณค่าของเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมในกิจกรรมภายใต้
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โซ่อุปทาน โดยกิจกรรมในระดับต้นนํ้า ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณธรรมภายใต้ปฏิญญาชาวนา
คุณธรรม ซึ่งกลุ่มชาวนาภายใต้เครือข่ายฯได้กําหนดข้อตกลงร่วมไว้ 8 ประการ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพข้าวของ
ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมระดับกลางน้ํา ได้แก่ การพัฒนาระบบเก็บรักษาและการแปรรูปข้าวของเครือข่าย
ภายใต้กลไกการทํางานของโรงสีขนาดเล็ก กิจกรรมในระดับปลายนํ้า ได้แก่ การเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย ทั้งใน
ตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาคและตลาดปลายทาง เพ่ือการเข้าถึงผู้บริโภค และการจัดระบบกองทุนเพ่ือการสะสมทุน
และสวัสดิการของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จของกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณธรรม ที่ได้มาร่วมมือกันในการ
แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าของตนได้สําเร็จน้ัน อาจกล่าวได้ว่า ความสนใจใฝ่เรียนรู้ เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัย
หน่ึงที่ทําให้กลุ่มชาวนาได้เรียนรู้ที่จะใช้วิธีการใหม่และแนวทางใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม การมีปณิธานร่วมกัน
ของกลุ่มชาวนาภายใต้ “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา” ก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกรอบคิดและแนวทางอย่าง
สร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้ว่า การกําหนดเง่ือนไขของเจ้าของแปลงนาที่ผลิตข้าวคุณธรรม โดยให้ถือศีล ลด
อบายมุข 3 ประการ คือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมเหล้า และไม่เล่นการพนันน้ัน เป็น “คุณค่า” ที่นําไปสู่การผลิตข้าว
ภายใต้แบรนด์ข้าวคุณธรรมท่ีมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างในสายตาผู้บริโภค มีกระบวนการรับรองมาตรฐานด้วย
ตัวเอง สามารถเป็นผู้กําหนดราคาข้าวคุณธรรมได้เอง และที่สําคัญการมีผู้นําของกลุ่มชาวนาที่มีความกล้าที่จะ
นําพวกพ้องของตนในการใช้ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยการนําจุดแข็งและภูมิปัญญามา
แก้ปัญหาอย่างท้าทาย อาจถือเป็นต้นทุนที่มีคุณค่าไม่ย่ิงหย่อนกว่าทุนทางสังคม ที่กลุ่มชาวนาเหล่าน้ีได้รวมตัว
กันภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิธรรมะร่วมใจ จึงทําให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ
ประสบความสําเร็จ 
 การขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุ่มชาวนาภายใต้เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ในการ
เช่ือมโยงพันธมิตรเพื่อนําผลผลิตข้าวของชาวนาจําหน่ายแก่ผู้บริโภค ซึ่งสามารถแก้ปัญหาราคาข้าวตกตํ่าได้สําเร็จ
น้ัน ถือได้ว่าเป็นแนวทางของการแก้ปัญหาเชิงระบบที่มองความเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมไทย ซึ่งกลุ่มชาวนาสามารถสร้างสรรค์คุณค่าทางจิตวิญญาณของการพ่ึงพาและร่วมมือกันใน
นามของ “ข้าวคุณธรรม” ได้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (2.14.1.2) 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนินงานโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าว

คุณธรรม พบว่ามีการดําเนินงานเป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
(2.14.2.1) 

3. มีประโยชน์และสรา้งคณุคา่ต่อคนในชุมชน 
โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ก่อให้เกิด

คุณค่าต่อคนในชุมชนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ปัญหาเร่ืองมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ และศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม และได้ขยายผลชุดความรู้ให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง เกษตรกรพ้ืนที่อ่ืน ๆ และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และนําไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง 
(2.14.3.1) 

4. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนหรอืสังคม 
การดําเนินการโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าว

คุณธรรมน้ัน ก่อให้เกิดการฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรท่ีผลิตพืชผล
ปลอดภัยต่อการบริโภค สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอินทรีย์จําหน่ายสร้างรายได้เพ่ิม
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ในอนาคต เช่น สบู่ ยาสระผม ครีมบํารุงผิว นอกจากน้ียังส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยใน
การบริโภคของผู้บริโภค และคุณภาพชีวิตของตนเอง (2.14.4.1) 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
การดําเนินการโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยใช้ตลาดสุขใจเป็นกลไกในการสร้าง

ทางเลือกให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
จนได้รับรางวัลธุรกิจเพ่ือสังคมแห่งเอเชีย (AREA Award) จากองค์กรกลางของธุรกิจช้ันนําส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
สังคม (2.14.5.1) 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 2.14.1.1 โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน/เอกสารนวัตกรรม 4 โครงการ 
 2.14.1.2 โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
2 2.14.2.1 แผนการขับเคลื่อนโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานและแผนการ

ขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
3 2.14.3.1 สรุปโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานและโครงการเครือข่ายคุณคา่

ข้าวคุณธรรม 
4 2.14.4.1 สรุปโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานและโครงการเครือข่ายคุณคา่

ข้าวคุณธรรม 
5 2.14.5.1 รางวัล AREA Award (วารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 18) 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.40 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย 
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(%หรือ 
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 4.20   
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7  7   7  6 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์
ข้อ 1  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5  5  5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 3  6  6  6  5 5.00 4.00  ขาดเกณฑ์
ข้อ 5  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7  7 7  7   5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์
ข้อ6,7   

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100 80  80   9 100.00 9  100.00 5.00 5.00   

   9  9 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 
7.1) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมกีารกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและ

มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ บริหารงานภายใต้ระเบียบบริหารว่าด้วยการบริหารสถาบันฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548, ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  กําหนดกรอบทิศ
ทางการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในโลกปัจจุบัน (3.1.1.1), (3.1.1.2) มีการประชุมเพ่ือ
สรุปผลและวางแผนการดําเนินงานปีละ 2 ครั้ง (3.1.1.3) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

ผู้บริหารและคณะกรรมการสถาบันฯมีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน (3.1.2.1) โดยจัดทําเอกสารแนวนโยบายการบริหารงานสถาบันและประชุมช้ีแจงแก่
บุคลากรทุกคนให้เข้าใจในนโยบายและเจตนารมณ์ในการดําเนินงานของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งช้ีทั้งใน
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ด้านมิติการพัฒนาองค์กร ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนา
ค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” (3.1.2.2)   

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ ปีละคร้ัง (3.1.3.1) เพ่ือทบทวนเป้าหมาย และปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ย่ิงขึ้น และมีระบบกลไกในการสื่อสารทําความเข้าใจแผนการดําเนินงานให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
(3.1.3.2) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

ผู้ อํานวยการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านเวทีการประชุม
ประจําเดือน (3.1.4.1) เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และนําข้อมูลไป
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง มีการแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการ และคําสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (3.1.4.2),(3.1.4.3)   การจัดโครงการบทความ
สร้างสรรค์และ Team Buiding Forum และจัดทํา Mind map ภาระงานตามที่มอบหมายแก่บุคลากรเพ่ือ
ยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (3.1.4.4), (3.1.4.5), (3.1.4.6) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

ผู้อํานวยการใช้เวทีการจัดการความรู้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ถอดบทเรียนในการแก้ปัญหา 
และการสอนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับในการทํางานของบุคลากรโดยใช้เวทีต่าง ๆ ได้แก่ ที่
ประชุมสถาบันประจําเดือน (3.1.5.1) การสอนงานรายบุคคล (3.1.5.2) เวทีการจัดการความรู้ (3.1.5.3) การใช้ 
Team Building Forum (3.1.5.4) โดยจัดทําแนวทางการกํากับดูแลกิจการ และคู่มือการปฏิบัติงาน (3.1.5.5) 
และมีการประเมินอย่างต่อเน่ือง (3.1.5.6) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้อํานวยการมีกระบวนการบริหารจัดการเป็นไปตามกรอบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ-
บาล เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 4 ด้าน ของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (3.1.6.1) รายงานประจําปี (3.1.6.2)  และงบการเงินที่
ผ่านการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3.1.6.3) เพ่ือเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
(3.1.6.4) มีการบริหารงานที่คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
(3.1.6.5) ตลอดจนมีการเปิดเผยประวัติบนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (3.1.6.6) 

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําสถาบันฯได้ให้นโยบายและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนแนวทาง
การบริหารจัดการ (3.1.7.1) เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯทราบในคราวการประชุมครั้งต่อไป (3.1.7.2) 
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รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 3.1.1.1 ระเบียบบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 3.1.1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันคณะกรรมการประจําสถาบัน 
 3.1.1.3 รายงานการประชุม 
2 3.1.2.1 แผนกลยุทธ์สถาบัน ฉบับที่ 2 (แนวนโยบายการบริหารงานสถาบัน) 
 3.1.2.2 รายงานการประชุมประจําเดือน 
3 3.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน  
 3.1.3.2 รายงานการประชุมสถาบันประจําเดือน 
4 3.1.4.1 รายงานการประชุมสถาบันประจําเดือน  
 3.1.4.2 คําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการ  
 3.1.4.3 คําสั่งมอบหมายงาน  
 3.1.4.4 โครงการบทความสร้างสรรค์  
 3.1.4.5 โครงการ Team Building Forum  
 3.1.4.6 ตารางกิจกรรมสถาบันประจําปี 
5 3.1.5.1 รายงานการประชุมสถาบันประจําเดือน  
 3.1.5.2 การสอนงานโดยผอ.  
 3.1.5.3 เวทีการจัดการความรู้  
 3.1.5.4 Team Building Forum  
 3.1.5.5 คู่มือการปฏิบัติงาน  
 3.1.5.6 คําสั่งมอบหมายงาน  
 3.1.5.7 สรุปการประเมินตนเอง 
6 3.1.6.1 รายงานการประเมินตนเอง 
 3.1.6.2 รายงานประจําปี 2555  
 3.1.6.3 การรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 3.1.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน  
 3.1.6.5 รายงานการประชุมสถาบันประจําเดือน  
 3.1.6.6 www.cai.ku.ac.th 
7 3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน    
 3.1.7.2 ผลการดําเนินงานสถาบันประจําปี 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีกํ่าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

หมายเหตุ :   

ผลการดําเนนิงาน 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

ของหน่วยงาน 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีแผนการจัดการความรู้ให้อยู่ในวิถีการทํางาน (3.2.1.1)  โดยมี

เป้าหมายเพ่ือต้องการให้บุคลากรสถาบันสามารถยกระดับการทํางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้การ
จัดการความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
รูปธรรมจากเวที Team Building Forum (3.2.1.2) และการประชุมสถาบันประจําเดือน (3.2.1.3) การ
ประเมินตนเอง (3.2.1.4) และการประเมินผู้อํานวยการ (3.2.1.5) 

2. กําหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชดัเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กําหนดให้บุคลากรสถาบันทุกคนได้พัฒนาความรู้และทักษะใน
ภารกิจทั้ง 4 ด้าน โดยกําหนดเป็นวาระในการประชุมสถาบันประจําเดือนเพ่ือยกระดับการทํางานของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ (3.2.2.1) โดยนําแนวปฏิบัติที่ดีมาร่วมถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงานได้นําไปปรับใช้ โดยมี
ผู้อํานวยการคอยให้คําแนะนําในกรณีที่เกิดปัญหา หรืออุปสรรคท่ีไม่สามารถขับเคลื่อนงานในภารกิจได้ ใช้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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โครงการ Team Buiding Forum ในการจัดการความรู้สู่การยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและภารกิจของสถาบันอย่างเป็นระบบ (3.2.2.2) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สนับสนุนให้บุคลากรใช้เวทีการจัดการความรู้อยู่ในวิถีการทํางาน 
ภายใต้โครงการ Team Building Forum (3.2.3.1) เพ่ือการเรียนรู้แบบก้าวกระโดดจากประสบการณ์ของ
ผู้อํานวยการ การเรียนรู้จากการทํางานด้วยตนเองและการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีโดยวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก (3.2.3.2)   

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรูท้ีกํ่าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดทําสรุปรายงานการจัดการความรู้โครงการ Team Building 
Forum (3.2.4.1) คู่มือปฏิบัติงานการเงิน (3.2.4.2) คู่มือปฏิบัติงาน  Farmer Shop (3.2.4.3) คู่มือการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสถาบัน (3.2.4.4) Mind map ภาระงานของบุคลากร (3.2.4.5)   

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรูใ้นปีการศึกษาปัจจุบันหรือปกีารศึกษาท่ีผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบติังานจรงิ 

บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้นําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในเวทีต่าง ๆ 
(3.2.5.1), (3.2.5.2) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการทํางานของสถาบัน โดยใช้เวทีประชุม
ประจําเดือนสถาบันเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีผู้อํานวยการเป็นพ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําและ
ติดตามประเมินผล จนนํามาซึ่งกรอบการปฏิบัติสู่การสร้างค่านิยมร่วมของฅนสถาบัน “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่
ใจในวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ และมององค์รวม” และกําหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรถือปฏิบัติตาม รวมทั้ง
มีการนํานวัตกรรมการวิจัยที่ได้จากเวทีการจัดการความรู้การวิจัยมาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยการถ่ายทอดของผู้อํานวยการ (3.2.5.3)  

รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 3.2.1.1 แผนการจัดการความรู้ 
 3.2.1.2 โครงการ Team Building Forum 
 3.2.1.3 รายงานการประชุมสถาบัน 
 3.2.1.4 ผลการประเมนิตนเอง 
 3.2.1.5 ผลการประเมนิผู้อํานวยการ 
2 3.2.2.1 สรุปโครงการ Team Building Forum 
 3.2.2.2 รายงานการประชุมสถาบัน 
3 3.2.3.1 สรุปโครงการ Team Building Forum 
 3.2.3.2 รายละเอียดการเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ของบุคลากร/รายงานการประชุมสถาบัน 
4 3.2.4.1 สรุปโครงการ Team Building Forum 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
 3.2.4.2 คู่มือปฏิบัติงานการเงิน 
 3.2.4.3 คู่มือปฏิบัติงาน Farmer Shop 
 3.2.4.4 คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสถาบัน 
 3.2.4.5 Mind map ภาระงานของบุคลากร 
5 3.2.5.1 รายงานการประชุมสถาบัน 
 3.2.5.2 สรุปโครงการ Team Building Forum 
 3.2.5.3 เอกสารเผยแพร่นวัตกรรมการวิจัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รบัผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

วิเคราะห์ในข้อ 2 
  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

หมายเหตุ :   

ผลการดําเนนิงาน 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสงู และ

ตัวแทนที่รับผดิชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
สถาบันวิชาการด้านสหกรร์มีการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ที่มีหน้าที่

จัดทําแนวทางบริหารความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สรุปผล กําหนดแนวทางในอนาคต 
และจัดทํารายงานสรุปผลเพ่ือเสนอผู้อํานวยการพิจารณา และนําเสนอในที่ประชุมประจําเดือน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ (3.3.1.1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหนว่ยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 4 ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยง
จากนโยบายรัฐ ความเสี่ยงด้านอาคารสถานท่ี ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (3.3.2.1) และความเสี่ยงด้าน
การเงิน (3.3.2.2) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในขอ้ 2 

มีการจัดทําแผนกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ดังน้ี (3.3.3.1) 

(1) ความเสี่ยงจากนโยบายรัฐ เรื่องการปรับฐานเงินเดือนพนักงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบัน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ต้ังไว้ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงกรณีดังกล่าว อาจมี 2 แนวทาง แนวทางที่ 1: คือการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเงินรายได้ในอัตราที่จัดจ้าง อยู่ และเพ่ิมบุคลากรที่เป็นนักวิจัยประจํา
โครงการทดแทนอัตราจ้างที่กําหนดไว้ในแผนบุคลากร แนวทางที่ 2: การปรับปรุงระเบียบและวิธีการการจัดหา
เงินรายได้ของสถาบันนอกเหนือจากระเบียบพัฒนาวิชาการฯที่ปฏิบัติอยู่ 

(2) ความเสี่ยงด้านอาคารสถานท่ี สืบเน่ืองจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยให้ใช้สถานที่ ณ อาคารวิจัยและพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการดําเนินงานเป็นอย่างย่ิง อย่างไรก็ตาม ยังคงเผชิญกับคําถามที่ท้าทายว่าทําไม
จึงไม่อยู่รวมที่คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
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(3) ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน อันเน่ืองจากภารกิจและกระบวนการดําเนินงานในเชิงรุก ซึ่ง
จําเป็นต้องมีบุคลากรที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีค่านิยมร่วมกับสถาบัน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์จริงที่ยังต้อง
พ่ึงพาบุคลากร ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการขับเคล่ือนงานวิจัยน้ัน ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการปรับตัวของ
บุคลากรใหม่และภาคีที่เข้ามาร่วมงาน จึงทําให้ภาระงานต้องกระจุกตัวอยู่ที่บุคลากรระดับหัวหน้างาน ซึ่ง
ปัจจุบันใช้วิธีการทํางานนอกเวลาราชการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนนิการตามแผน 
แผนการดําเนินงานต้ังแต่ปีหน้า จะปรับรูปแบบการทํางานใหม่โดยใช้กลไกโครงการความ

ร่วมมือและการยกระดับการทํางาน โดยเน้นไปที่การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากขึ้น (3.3.4.1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพือ่พิจารณาอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณม์ีการรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (3.3.6.1) 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณม์ีการประชุมสรุปงานเป็นรายโครงการ เพ่ือนําเสนอในที่ประชุม
ประจําเดือนและหาข้อสรุปในการปรับปรุงการทํางานในรอบต่อไปทุกโครงการ (3.3.6.1) 

 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 3.3.1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2 3.3.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยง (แผนกลยุทธ์สถาบัน ฉบับที่ 2) 
 3.3.2.2 แผนกลยุทธ์การเงิน 
3 3.3.3.1 แผนกลยุทธ์การเงิน 
4 3.3.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
5 3.3.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
6 3.3.6.1 แผนการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
  3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี 
1. มีแผนการบรหิารและการพฒันาบคุลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการวางแผนอัตรากําลังตามภารกิจในฐานะหน่วยงานเช่ียวชาญ
เฉพาะทางภายใต้กรอบระยะ เวลา 5 ปี (3.4.1.1) เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากร และการ
พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (3.4.1.2) มีการประชุมเพ่ือสํารวจความต้องการในการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (3.4.1.3), (3.4.1.4) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เปน็ไปตามแผนที่กําหนด 
มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง การสอนงาน การ
สนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้วย
ตนเองและแบบ 360 องศา มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ (3.4.2.1) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ในช่วงเวลา 1, 3 และ 6 เดือน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเก่าทุก 1 ปี เพ่ือปรับเปลี่ยนภาระงานให้สอดคล้องกับความสามารถ และ
ความถนัด (3.4.2.2), (3.4.2.3), (3.4.2.4), (3.4.2.5) สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ทั้ง
จากภายในสถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ ประสบการณ์ในการทํางาน ส่งเสริมบุคลากรท่ีสนใจพัฒนาตนเองสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพในด้าน
ที่ตนถนัด หรือในสายงานของตน โดยมีผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการเป็นผู้ติดตาม สนับสนุนเป็นรายบุคคล
เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง อาทิ หัวหน้าโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม และนักวิจัยใน
โครงการวิจัย (3.4.2.6), (3.4.2.7)  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการสร้างบรรยากาศที่ดีแก่บุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมี
ความสุข ภายใต้หลัก 5 ส  มีการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจําปี 
(3.4.3.1) การประกันกลุ่มให้กับพนักงานเงินงบประมาณ (โดยมหาวิทยาลัย) พนักงานเงินรายได้ และนักวิจัย
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ประจําโครงการ (โดยสถาบัน) (3.4.3.2) และมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อยาสามัญประจําสํานักงาน 
(3.4.3.3)  โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับบุคลากรท่ีมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์และให้คําชมเชยในที่ประชุมประจําเดือนสถาบันสําหรับบุคลากรที่มีผลงานในเชิงประจักษ์ และ
การสํารวจความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากร (3.4.3.4) 

4. มีระบบการติดตามให้บคุลากรนําความรูแ้ละทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีระบบการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม 
สัมมนามาใช้ในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานผ่านกลไกการประชุมประจําเดือน (3.4.4.1) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบคุลากร และดูแลควบคุมให้บคุลากรถือปฏิบัติ 
มีการให้ความรู้และปลูกฝังด้านจรรยาบรรณควบคู่กับการนําคุณค่าสหกรณ์มาใช้ในวิถีการ

ทํางานของบุคลากร โดยกําหนดเป็นค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมอง
องค์รวม” บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (3.4.5.1) ในคู่มือการปฏิบัติงาน (3.4.5.2) แนวทางการกํากับดูแล
กิจการสถาบัน (3.4.5.3) โดยมีผู้ อํานวยการ และรองผู้อํานวยการคอยให้ความรู้ แนะนํา และติดตาม 
ประเมินผลผ่านที่ประชุมประจําเดือนสถาบัน (3.4.5.4) 

6. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนผ่านกลไก

การประชุมประจําเดือน และนําผลการประเมินจัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับการพัฒนาบุคลากรในปี
ถัดไป เสนอในที่ประชุมประจําเดือน (3.4.6.1) และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน (3.4.6.2) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
มีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมาตามตัวช้ีวัด เพ่ือนํามาทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงสถาบัน และใช้เวทีสัมมนาบุคลากรประจําปีให้บุคลากรวิเคราะห์ตนเอง และกําหนดแผนปรับปรุง
ตนเอง รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสถาบันนําไปจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในระยะต่อไป  (3.4.7.1) 
 
รายการหลักฐาน 
 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 3.4.1.1 แผนอัตรากําลงัสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 3.4.1.2 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 3.4.1.3 รายงานการประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 3.4.1.4 ผลการสํารวจความต้องการในการอบรม 
2 3.4.2.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3.4.2.2 ผลการประเมนิ,สรุปการประเมินตนเอง 
 3.4.2.3 Mind map 
 3.4.2.4 คําสั่งมอบหมายงาน 
 3.4.2.5 โครงการ Team Building Forum  
 3.4.2.6 วาระการประชุมประจําเดือน 
 3.4.2.7 สัญญาโครงการวิจัย 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
3 3.4.3.1 การตรวจสุขภาพประจําปี 
 3.4.3.2 การประกันสุขภาพกลุ่ม 
 3.4.3.3 ตู้ยาสามัญประจําสํานักงาน 
 3.4.3.4 รายงานการประชุมประจําเดือน 
4 3.4.4.1 รายงานการประชุมประจําเดือน 
5 3.4.5.1 www.cai.ku.ac.th 
 3.4.5.2 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 3.4.5.3 แนวทางการกํากับดูแลกิจการสถาบัน 
 3.4.5.4 รายงานการประชุมประจําเดือน 
6 3.4.6.1 รายงานการประชุมประจําเดือน 
 3.4.6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
7 3.4.7.1 รายงานการสัมมนาประจําปี 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 100 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีบุคลากรจํานวน 9 คน มีบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพภายในประเทศ จํานวน 9 คน เป็นจํานวนเงิน 166,115.75 บาท และมีบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ จํานวน 4 คน เป็นจํานวนเงิน 795,111.84 บาท 

1. คํานวณร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ 
 

จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯ 
จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

 

= 
 

   =       100            
2. แปลงร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้    = 5 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ X 5 

9 
X 100 

9 

 100 
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ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

=  
 
 

=   5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 

3.5.1.1 ประวัติการเข้าร่วมประชุม สมัมนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

100 
X 5 

100 
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ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
รายละเอียดดังตารางที่ 2.5  

ตารางที ่2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(%หรือ 
สัดส่วน) 

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 4.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ 7 7   7 7  7  5.00 4.00 ขาด

เกณฑ์ ข้อ 4 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี 
1. มีแผนกลยุทธท์างการเงินทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2555-2559 
(4.1.1.1) 

2. มีแนวทางจัดหาทรพัยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร 

และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังรายงานงบประมาณเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ 2555 (4.1.2.1) และรายงานงบการเงินประจําปี 2555 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (4.1.2.2) 

3. มีงบประมาณประจําปีทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีงบประมาณประจําที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ

ภารกิจและพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร ดังปฎิทินแผนงานประจําปี 2555 (4.1.3.1) รายงานงบประมาณ
เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2555 (4.1.3.2) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่

คณะกรรมการประจําสถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
ครั้งที่ 1/2555  (4.1.4.1) และรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ 2555 (4.1.4.2) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน่คงของหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ง 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ

วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง ดังรายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และต้นทุนต่อหน่วย (4.1.5.1) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบยีบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
สถาบันวิชาการด้านมีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ดังคําสั่งแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (4.1.6.1) และรายงานงบการเงินประจําปี 2555 ผ่านการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (4.1.6.2) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนาํข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2555 (4.1.7.1) 
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รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 4.1.1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2555-2559 
2 4.1.2.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2555-2559 
 4.1.2.2 แผนงบประมาณประจําปี 
3 4.1.3.1 แผนปฏิบัติการประจําปี 2555  
 4.1.3.2 งบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2555  
4 4.1.4.1 รายงานทางการเงินผ่านผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 4.1.4.2 วาระการประชุมเรื่องแจ้งเพ่ือทราบสถานะการเงินประจําเดือนในที่

ประชุมสถาบัน 
5 4.1.5.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
6 4.1.6.1 คําสั่งแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 4.1.6.2 รายงานงบการเงินประจําปี 2555 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 
7 4.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2555 

 
 
 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย 
เหตุ  ประเมินตนเอง กรรมการ 

2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือ 
สัดส่วน) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ  9 ข้อ  9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
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ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  9 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ :  
 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 9 ข้อ ดังน้ี 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพฒันาการ 

ของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ขับเคลื่อนโดย PDCA ที่นํา
ชุดความรู้ / นวัตกรรมมาใช้ในการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินและการพัฒนา
ปรับปรุง เพ่ือการยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน ภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า 
เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ และวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณค่า
สหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ที่เป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ (5.1.1.1) โดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพที่มีบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงานการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถี
การทํางานของสถาบันและตัวบุคคล (5.1.1.2) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ 
ระดับนโยบายและผูบ้ริหารสงูสุดของหน่วยงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน โดยมีผู้อํานวยการเป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายและดําเนินการจัดทําแผนการประกัน
คุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
และกําหนดตัวบุคลากรเพ่ือติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน (5.1.2.1) และการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1.2.2) มีการดําเนินการประกันคุณภาพตามคู่มือประกัน
คุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน ปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1.2.3)  

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนว่ยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลกัษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการกําหนดตัวบ่งช้ี 1 ตัวบ่งช้ี “การสร้างสรรค์ชุดความรู้/
นวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์/ชุมชน” เพ่ือ
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ที่มีเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติของตัวบ่งช้ี ครบทั้งปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต (5.1.3.1) 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพท่ีครบถ้วน ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา โดยได้ดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (5.1.4.1) เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพภายในของหน่วยงาน จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และนําผลการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง (5.1.4.2) โดยการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) และจัดส่งเแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1.4.3) รวมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ (5.1.4.4) ผ่าน
กลไก PDCA ที่สถาบันมีการประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 
ภารกิจของสถาบัน (5.1.4.5) และดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี (5.1.4.6) และรายงานการประเมินตนเอง 
(5.1.4.7) เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณและปีการศึกษาที่ผ่านมาเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน และจัดส่งให้กับทางคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ใช้กระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้เป็นระบบมากขึ้น ทําให้สามารถพบเห็นความบกพร่องบางประการในแต่ละกระบวนการย่อยของ
บุคลากร ทําให้การมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี โดยได้จัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) (5.1.5.1) และจัดส่งเแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1.5.2), (5.1.5.3) 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนนุการประกันคณุภาพภายในครบท้ัง 6 องคป์ระกอบคณุภาพ 
สถาบันมีระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมข้อมูลสําหรับงานประกันคุณภาพครบทั้ง 6 องค์ประกอบ

ไว้ในรูปของเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (5.1.6.1)  และในระบบฐานข้อมูล (5.1.6.2) และใช้ระบบสารสนเทศ
ของคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1.6.3) เพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูลประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

ผู้บริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีนโยบายให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในงานประกัน
คุณภาพ เพ่ือปลูกฝังการทํางานประกันคุณภาพในวิถีการทํางานประจําให้สามารถนํากระบวนการประกัน
คุณภาพไปใช้ปรับปรุงการทํางานของตนเองโดยนําเสนอข้อค้นพบ และแนวทางปฏิบัติในที่ประชุมประจําเดือน
สถาบัน (5.1.7.1), (5.1.7.2) และได้จัดเวทีให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานสถาบันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะ และข้อมูลป้อนกลับในกระบวนการประกันคุณภาพตามวงจร PDCA ของสถาบัน (5.1.7.3), 
(5.1.7.4) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกับงานประกันคณะ
เศรษฐศาสตร์ (5.1.8.1) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในงานประกันสถาบัน (5.1.8.2), (5.1.8.3) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานตามค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมี
นํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” (5.1.9.1) และโครงการ Team Building Forum 
(5.1.9.2) เวทีการจัดการความรู้ (5.1.9.3) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (5.1.9.4) มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานที่
เช่ือมโยงกระบวนการ PDCA ในทุกกิจกรรมและมีการรายงานขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานและการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ข้อแนะนําในการปรับปรุงที่เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลและการรายงานความคลื่อนไหว
ตลอดเวลาผ่านกลไกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเว็บไซต์สถาบัน (5.1.9.5), (5.1.9.6) 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1 5.1.1.1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 5.1.1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปี

การศึกษา 2555 
2 5.1.2.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
 5.1.2.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
 5.1.2.3 คู่มือการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 
3 5.1.3.1 ตัวบ่งช้ี “การสร้างสรรค์ชุดความรู้/นวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ในการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์/ชุมชน” 
4 5.1.4.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
 5.1.4.2 ระบบประกันคุณภาพ 
 5.1.4.3 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) 
 5.1.4.4 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 5.1.4.5 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 
 5.1.4.6 รายงานประจํา 2555 
 5.1.4.7 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 
5 5.1.5.1 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) 
 5.1.5.2 รายงานผลการพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) 
 5.1.5.3 ผลการดําเนินงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
6 5.1.6.1 www.cai.ku.ac.th 
 5.1.6.2 ฐานข้อมูลสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 5.1.6.3 ระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์ 
7 5.1.7.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
 5.1.7.2 รายงานการประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 5.1.7.3 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  
 5.1.7.4 สรุปประเมินผลโครงการ 
8 5.1.8.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ ประจําปี 2555  
 5.1.8.2 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
 5.1.8.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
9 5.1.9.1 โครงการสัมมนาประจําปี 
 5.1.9.2 โครงการ Team Building Forum 
 5.1.9.3 เวทีการจัดการความรู้ 
 5.1.9.4 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 
 5.1.9.5 www.cai.ku.ac.th 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การสรา้งสรรค์ชุดความรู้/นวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ประโยชนใ์นการสรา้งความเข้มแข็ง
แก่สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์/ชุมชน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ/ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการสร้างสรรค์ชุดความรู้/นวัตกรรมจากพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์
สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”  

  2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีเสวนาวิชาการประจําปีของสถาบันแก่สถาบันเกษตรกร
และผู้สนใจ 

  3. มีการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ-
สังคมแก่สถาบันเกษตรกร/ชุมชน 

  4. มีการติดตามประเมินผลการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถาบันมีการสร้างสรรค์ชุดความรู้/นวัตกรรมจากพันธกิจการวิจัยตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” (5.2.1.1) 

2. สถาบันมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีเสวนาวิชาการประจําปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “ทํา
สหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” โดยนําชุดความรู้ นวัตกรรมและผลงานวิจัยในรอบปีมาเผยแพร่ให้แก่
นักวิจัย นักสหกรณ์ นักวิชาการ ผู้นํากลุ่ม/องค์กร นักพัฒนา และผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(5.2.2.1) 

3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
“โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers ; 
Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี” ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) นําชุดความรู้
ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน ซึ่งได้นําเอาการบริหารจัดการโซ่อุปทานมาใช้ในธุรกิจเพ่ือการยกระดับ
สมรรถนะของธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรสู่การทําการเกษตรที่ดี แสดงให้เห็นทิศทางในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งจะนําไปสู่คุณค่า 4 ประการ ได้แก่ การเกษตรย่ังยืนและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระบบ
การค้าที่เป็นธรรมและสร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากล โครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการพัฒนา คนใน
สังคมใส่ใจในสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม และสังคมคุณภาพ มีคุณธรรม ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดย
คณะกรรมการโครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ฯ ที่มี
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นกรรมการ (5.2.3.1)  

4. สถาบันได้จัดเวทีเสวนาเพ่ือการถ่ายโอนความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยของสถาบันไป
พัฒนาบุคลากรของส.ป.ก. และบุคลากรที่อยู่ภายใต้ภารกิจของส.ป.ก.ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะในการ
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บริหารจัดการแบบองค์รวม เพ่ือนําไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเป็นไปใน
แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนภายใต้ภารกิจการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ส่งเสริมส.ป.ก.ในการปฏิบัติภารกิจสู่การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชนเพ่ือเป็นกลไกของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมบนการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และสนับสนุนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพ่ือ
นําประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน (5.2.4.1)  

5. การดําเนินการโครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี  และ
โครงการสร้างทางเลือกใหม่แก่ชาวนาในแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการจัด
เวทีให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส.ป.ก.และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (5.2.5.1) 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.1.1 รายงานวิจัยชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม 
และเอกสารการสร้างสรรค์นวัตกรรม นําการเปลี่ยนแปลง 

5.2.2.1 รายงานสรุปการจัดเวทีเสวนาวิชาการประจําปี 2555 
5.2.3.1 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับ

ความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าทีส่.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) 
สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี”และหนังสือขอความร่วมมือทาง
วิชาการเพ่ือขยายผลการดําเนินงานสู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และคาํสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการโครงการถ่ายโอนความรู้ฯ 

5.2.4.1 สรุปเวทีเสวนา“โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกร
และเจ้าหน้าทีส่.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์
รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี”  

5.2.5.1 รายงานการประชุมสรุปการจัดเวทีเสวนา “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าทีส่.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) 
สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี” ในที่ประชุมสถาบัน 
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องค์ประกอบท่ี 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที ่2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ  
ประเมินตนเอง กรรมการ 

2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(%หรือ 
สัดส่วน)

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00 4.00   
6.1 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ  5 ข้อ   5ข้อ 5ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์
ข้อ 5  

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญั
ครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมคีวามสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้
มีอํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการ
ที่จะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

หมายเหตุ :   

ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน 
ครอบคลุม การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักตามกรอบสําหรับ
กระบวนการหลักใน 4 ภารกิจ ได้แก่ กรอบการวิจัย กรอบสําหรับกระบวนการการสร้างกลไกการเรียนรู้และ
คลังความรู้เพ่ือสนับสนุนผู้นําการเปลี่ยนแปลง กรอบสําหรับกระบวนการการเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ระบบธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และกรอบสําหรับการพัฒนาสถาบันเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(6.1.1.1), (6.1.1.2) ผ่านเวทีประชุมสถาบันประจําเดือน (6.1.1.3) 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการทบทวนกรอบการปฏิบัติงานของกระบวนการดําเนินงานด้านการ
วิจัย การสร้างกลไกการเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนผู้นําการเปลี่ยนแปลง การเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาระบบธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และการพัฒนาสถาบันเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมิน

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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ความคิดเห็น เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) มาใช้ในการปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม  (6.2.2.1) 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

สถาบันวิชาการมีคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการและมอบหมายงาน (6.1.3.1) เพ่ือกําหนด
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานของสถาบันครบทุกกระบวนการเพ่ือเป็นการลดข้อจํากัด และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในแต่ละกระบวนการมากขึ้น (6.1.3.2) การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (6.1.3.2) 

4. มีการทบทวน และหรอืปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทาํใหง้านมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมคา่ใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือลด
ระยะเวลาการทํางาน ลดข้อผิดพลาดจากการทํางาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้มากขึ้น ผ่านที่ประชุม
สถาบันประจําเดือน (6.1.4.1) ได้แก่ โครงการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ  

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปรับปรุง และได้จัดทํารายงานสรุป
การติดตามความก้าวหน้าในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงในที่ประชุมสถาบันประจําเดือน (6.1.5.1) และ
รายงานผลการปรับปรุงและข้อเสนอในการดําเนินการในปีงบประมาณต่อไปที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์เสนอต่อคณบดี (6.1.5.2) 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 6.1.1.1 รายงานประจําปี 2555 
 6.1.1.2 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 
 6.1.1.3 รายงานการประชุมสถาบัน 
2 6.1.2.1 รายงานการประชุมสถาบัน 
3 6.1.3.1 คําสั่งมอบหมายงาน 
 6.1.3.2 Mind Map 
 6.1.3.3 คู่มือการปฏิบัติงาน 
4 6.1.4.1 รายงานสรุปโครงการ (รายงานการเงิน,ต้นทุนต่อหน่วย,สรุปบทเรียน) ผู้

ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
5 6.1.5.1 รายงานการประชุมสถาบัน 
 6.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
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3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนนิงาน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนน
ต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการ
ประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ
คะแนน ดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พบว่า  มีการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 22 ตัวบ่งช้ี จากตัว
บ่งช้ีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี มีผลการดําเนินงาน จํานวน 22 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.91 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที ่3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจ
หลัก 

5.00 5.00 5.00 4.50 4.87 4.87 4.92 4.76 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.25 - - 5.00 4.40 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 
กลไกการประกันคุณภาพ  

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.33 4.76 4.76 4.91 4.55   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ดังน้ี 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการดําเนินงานสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในส่วนของการเป็นแกนนําในการระดมภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ย่ังยืน และมีอํานาจต่อรองในประชาคมโลก โดยได้ดําเนินการวิจัยร่วมกับคน ชุมชน และผู้นําสถาบันเกษตรกร
อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างคนให้มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม อีกทั้งได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ
ทางเลือก ซึ่งจะเป็นกลไกนําไปสู่การพ่ึงพาและร่วมมือกันพัฒนาสู่ความกินดีอยู่ดีอย่างย่ังยืน 
 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มี
ระบบ การถ่ายโอนความรู้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรเรียนรู้ คลังความรู้ และกลไกการถ่ายโอนความรู้ ภายใต้กลไก
ของเครือข่ายคลังสมองของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และให้บริการในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสร้างการยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง ในการนําเอกลักษณ์มุ่งสร้างศาสตร์
แห่งแผ่นดินเพ่ือการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ อาทิ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในชุมชน 4 แห่ง หลักสูตร “เปาบุ้นจิ้น” 
วารสารฅนสหกรณ์ การจัดเวทีเสวนาวิชาการประจําปีและการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่าทุกปี 
 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
มีกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับคณะและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับประชาคมคณะ
เศรษฐศาสตร์ ในการเผยแพร่วัฒนธรรมใช้พืชสมุนไพรป้องกันสุขภาพ การจัดโครงการของขวัญปีใหม่เพ่ือนํา
พืชผักและหัตถกรรมพ้ืนบ้านมารณรงค์ประชาคมให้ใช้ของพ้ืนบ้านอวยพรปีใหม่ 
 

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีกลไกและ
กระบวนการบริหารจัดการโดยสร้างค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมอง
องค์รวม” เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการที่จะพัฒนาคนตามอัตลักษณ์ พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้สานต่อนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน 
  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

1. มีแนวนโยบายท่ีชัดเจนในการเชื่อมโยง
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรมและผลงานที่ชี้ให้เห็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้าง
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการกินดีอยู่ดีของ
ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

1. ควรจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนนิงาน 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบและเข้าใจใน
บริบทการดําเนินงาน
ของสว.สก.เพ่ือการมี
ส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม 

 

1. การจัดทําเอกสาร 
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
สถาบันฯให้เห็น
บริบทการดําเนินงาน
ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันและการสืบ
สานเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยแก่
ประชาคมและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

กรรมการประเมิน 1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีเป็นระบบ
ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของ
องค์กร 

2. สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์มีการบูรณาการ
องคค์วามรู้ทางวิชาการด้านสหกรณ์เพ่ือการ
พัฒนาคณุภาพชวิีตของชุมชนเกษตรกร ให้
ก้าวทันสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและสง่ผล
ท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 

- 1. ควรมีการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจําปีให้ครบปี
ละ 2 คร้ัง  

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

1. สถาบันมีผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับการ
พัฒนาคน ชุมชน สถาบันเกษตรกร และตัว
แบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม 

1. ควรบูรณาการงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการ
ฝึกอบรมให้มากข้ึน 

1. การทําข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสถาบัน
เกษตรกร/หน่วยงาน/ 
สถาบันการศึกษาเพ่ือ
การนําผลงานนวตักรรม 
ไปใช้ประโยชน์ 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิต 

กรรมการประเมิน 1.  มีระบบและกลไกการจัดการความรู้
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์การบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม ตอบสนองภารกิจของสถาบัน 
คณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยได้
เป็นอย่างดี 

2. มีศักยภาพสูงในการแสวงหาเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

3. สถาบันฯ มีผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม แก่ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และภาครัฐบาล 

1. ควรจัดให้มีระบบการ
ประเมินผลสําเร็จของ
การสนับสนุนพันธกิจ
ด้านวิจัยในทุกด้าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนด (ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.1) โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของนักวิจัย 

2. ควรนําผลการ
ประเมินดังกล่าวไป
ปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของ

1. ควรกําหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือช่วย
คุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีเป็นของ
สถาบัน โดยอ้างอิง
จากกรอบท่ี สกว. 
หรือกฎหมาย
สิทธิบัตร 

2. ควรทําการระบุ
ตัวชี้วัดในแต่ละ
โครงการอย่างชดัเจน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

1. มีแนวนโยบายในการบริหารคน บริหารงาน 
และติดตามประเมินผลอย่างครบวงจร 

2. มีกลไกการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่
ค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีน้ําใจ ใส่ใจใน
วิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” 
อย่างสมํ่าเสมอ 

3. มีระบบการทํางานครบวงจร PDCA  

1. การสร้างกลไกการ
ยกระดับสมรรถนะ
บุคลากรและการสร้าง 
แรงจูงใจ 

1. การใช้กลไกการ
ประเมินผลการ
ทํางานของบุคลากร
ตามกรอบ 
Performance Base 

กรรมการประเมิน 1. บุคลากรมีความมุ่งม่ันในการทํางานท่ี
สอดคล้องตามค่านิยมร่วมขององค์กร 

2. มีกลไกการถ่ายทอดความรู้ของผู้บริหาร
และส่งเสริมพัฒนาสู่ผู้ร่วมงาน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านโครงการ  
Team Building Forum 

3.  มีการสนับสนุนบุคลากรให้ได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองท้ังจากแหล่งต่างๆ  และมีการ
ติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การทํางาน 

1. คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานยัง
ไม่มีการดําเนินการ
ประเมินตนเองและ
ไม่มีการประเมินผล
การบริหารของ
หน่วยงาน 

2. ยังไม่มีการติดตาม
และประเมินผลแผน
บริหารความเสี่ยง 

3. ไม่พบการประเมิน
ผลสําเร็จของ
แผนการพัฒนา
บุคลากร 

1.  สถาบันฯ ควรมีการ
จัดทําการรายงาน
การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ 

2. ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลแผน
บริหารความเสี่ยง 
ตามที่มีการกําหนด
กิจกรรม ระยะเวลา 
และผู้รับผิดชอบ และ
นําเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ เพ่ือให้
ข้อคิดเห็นต่อไป 

3. ควรมีกลไกในการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลกร 
เพ่ือได้ข้อมูลในการ
ปรับปรุงจัดทําแผน
ในรอบต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

1. มีแผนกลยุทธ์การเงินท่ีช่วยให้มีระบบและ
กลไกการวิเคราะห์จัดหาและจัดสรรเงิน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ 
เพ่ือขับเคล่ือนพันธกิจสู่เป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. มีระเบียบการจัดทํางบการเงินผ่านการ
สอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

3. มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน
การเงินและปฏิบัติตามนโยบาย/ระเบียบ 

1. ปรับแนวทางการสรร
หาและจัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อการนํา
ผลงานนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ให้มากข้ึน 

1. ใชแ้นวทาง Matching 
Fund ระหว่างแหล่ง
ทุนวิจัยกับหน่วยงาน
ภาคีในการขับเคลื่อน
การบริการสู่สังคม
  

กรรมการประเมิน 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีชัดเจนและ 1. ขาดการรายงานทาง 1. ควรมีการรายงาน
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
แสดงความเชื่อมโยงของแผนการเงินและ
กลยุทธ์อย่างชัดเจน และวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงินอย่างชัดเจน เพ่ือ
ช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินของ
หน่วยงานได้ 

การเงินแก่
คณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ อย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

สถานะทางการเงิน
ให้กับคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

1. สถาบันมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ให้อยู่ในวิถีการทํางานของบุคลากร 

1. การสร้างกลไกการ
จัดการความรู้สําหรับ
บุคลากรใหม่เพ่ือให้มี
วิถีการทํางานอย่างมี
คุณภาพ 

1. ใช้ทีมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯเป็น
กลไกทีมพ่ีเลี้ยงสําหรับ
บุคลากรใหม่และภาคีท่ี
เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้
ค่านิยมร่วม 

กรรมการประเมิน 1.  มีการแสดงข้ันตอนความเชื่อมโยง
ระหว่างการดําเนินงานของสถาบันฯ กับ
ระบบประกันคุณภาพอย่างชัดเจน 

1. ควรจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพในการ
ถ่ายทอดนโยบายและ
การจัดทําแผนประกัน
คุณภาพให้กับบุคลากร 

1.  การรายงานและการ
แสดงหลักฐานยังไม่
สอดคล้องกันในบาง
ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ 

1. ธํารงรักษากระบวนการทํางานคุณภาพ
ภายใต้ค่านิยมร่วม 

- - 

กรรมการประเมิน - 1. ไม่พบรายงานการ
กํากับติดตามและ
ประเมินผลการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
หลักและรายงานผล
ให้กับผู้บริหาร
พิจารณาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีแนวปฏิบัติใน
การกํากับติดตามและ
ประเมินผลการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
หลักและรายงานผล
ให้กับผู้บริหาร
พิจารณาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ 
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   สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางแก้ไข โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ดังปรากฏในบทที่ 3 จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงจากการประเมินตนเอง สําหรับปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์ม สปค.01 มีจุดที่ควรพัฒนา จํานวน 5 ข้อ 
และแนวทางแก้ไข จํานวน 8 ข้อ มีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง จํานวน 7 กิจกรรม 
(รายละเอียดดังตารางที่ 4.1) 
 

จากการที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ประจําปี 
2555 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 น้ัน คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะ
ให้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ปรับปรุง ซึ่งมีจุดที่ควรพัฒนา จํานวน 5 ข้อ และข้อเสนอแนะ จํานวน 7 ข้อ สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ตามแบบฟอร์ม สปค.01 โดยมีแนวทางแก้ไขปรับปรุง 7 ข้อ มีโครงการท่ี
สอดคล้องกับแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง จํานวน 1 กิจกรรม เสนอต่อคณะเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังตารางที่ 4.2) 

 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 

แล้ว ตามแบบฟอร์ม สปค. 02 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.3) พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
จํานวน 7 กิจกรรม  
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4.1 แผนพัฒนาปรบัปรุงจากการวิเคราะห์ตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 (สปค.01) 
 

แผนพัฒนาปรบัปรุงจากการวิเคราะห์ตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 
สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

รายงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบและเข้าใจใน 
บริบทการดําเนินงาน
ของสว.สก.เพื่อการมี
ส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม 

1. การจัดทําเอกสาร 
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
สถาบันฯให้เห็น
บริบทการ
ดําเนินงานตาม 
อัตลักษณ์ของ
สถาบันและการ
สืบสานเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
แก่ประชาคมและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

-  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการ
ดําเนินงาน 

1. โครงการเผยแพร่
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมออนไลน์ 

 มีข้อมูลเผยแพร่
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
และสื่อมวลชน 

50,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 ผอ. 

2. ควรบูรณาการ
งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการ
ฝึกอบรมให้มากขึ้น 

1. การทําข้อตกลง
ความร่วมมือกับ
สถาบันเกษตรกร/
หน่วยงาน/สถาบัน 
การศึกษาเพื่อการ
นําผลงานนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

- - 1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรชาวนามือ
อาชีพร่วมกับภาคี 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิตร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร/ชุมชน 

 หลักสูตรใหม่ 1 
หลักสูตร 
 การจัดตั้งและ

ดําเนินงานศูนย์
เรียนรู้มีชีวิตเพื่อ
การเผยแพร่ 
 จํานวนกิจกรรม

สร้างสรรค์สู่
สาธารณชน 

200,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 ผอ. 

 2. โครงการศูนย์
เรียนรู้มีชีวิต 

    มีกรอบการ
ดําเนินงานภายใต้
การมีส่วนร่วมของ
ภาคี-บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

3. การสร้างกลไกการ
ยกระดับสมรรถนะ
บุคลากรและการสร้าง 
แรงจูงใจ 

1. แต่งตั้งคณะ- 
กรรมการบริหาร
สว.สก.เพื่อสืบสาน
แนวนโยบายสู่
ความสําเร็จ 

-  การพัฒนาโครงการ
ทีมงานสร้างสรรค์
คุณภาพ 

1. โครงการสร้างสรรค์
ทีมงานคุณภาพ 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะการ
ทํางานของบุคลากร 

10,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 ผอ. 

4. ปรับแนวทางการสรร
หาและจัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อการนํา
ผลงานนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น 

1. ใช้แนวทาง 
Matching Fund 
ระหว่างแหล่งทุน
วิจัยกับหน่วยงาน
ภาคีในการ
ขับเคลื่อนการ
บริการสู่สังคม 

-  การทําข้อตกลงความ
ร่วมมือกับภาคีในการนํา 
ผลงานไปใช้ประโยชน์สู่
สังคม 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิต 

2. โครงการพัฒนา
หลักสูตร “ชาวนามือ
อาชีพ” 

 จํานวนศูนย์เรียนรู้
ที่ดําเนินงานสู่สังคม 
 จํานวนผู้เข้ามามี

ส่วนร่วม 

200,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 ผอ. 

5. การสร้างกลไกการ
จัดการความรู้สําหรับ
บุคลากรใหม่เพื่อให้มี
วิถีการทํางานอย่างมี
คุณภาพ 

1. ใช้ทีมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ
เป็นกลไกทีมพี่
เลี้ยงสําหรับ
บุคลากรใหม่และ
ภาคีที่เข้ามามีส่วน
ร่วมภายใต้ค่านิยม
ร่วม 

-  ใช้กลไกคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯเป็นพี่
เลี้ยงภายใต้ค่านิยมร่วม 

1. โครงการสร้างสรรค์
คุณภาพสว.สก. 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะบุคลากร 

20,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 ผอ. 

 

4.2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1. เอกสารที่นํามาใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ
บางตัวบ่งชี้ไม่ชัดเจน และ
ไม่ถูกต้อง ทําให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ 

- ควรมีการปรับปรุงและ
ตรวจสอบเอกสารที่นํามาใช้
เป็นหลักฐานของตัวบ่งชี้ให้
ถูกต้องและชัดเจน 

 - อบรมการจัดทาํ SAR ให้กับ
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องและศึกษา
ตัวแบบ SAR ที่ดี 

- โครงการเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดทํา SAR ร่วมกับงาน
ประกันคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

- บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องมี
ความเข้าใจในการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ที่สอดคลอ้งกับตัวบ่งชี้   

2,000 บ. พ.ย. 55 ผอ. 

- ไม่พบการประเมิน
ความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการ
วิชาการและการวิจัยกับ
การเรียนการสอน 

- ควรให้ความสาํคญัในการ
ประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการบริการ
วิชาการและการวิจัยกับการ 
เรียนการสอน เพือ่นํามา ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง
การดําเนินงานตามกระบวน 
การ PDCA 

 - จัดทําแบบประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ
บริการวิชาการและการวิจัยกับ
การเรียนการสอน 

- - มีการประเมินผล
ความสาํเร็จของการบูรณา
การบริการวิชาการและการ
วิจัยกับการเรยีนการสอนใน
รายวิชาทีท่ําการสอน 

- ต.ค. 55 ผอ. 

- การรายงานผลการ
ดําเนินงานและหลักฐาน
ไม่สอดคล้องในเกณฑ์ที่
กําหนดในตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
เกณฑ์ข้อ3,4 และตัวบ่งชี้
ที่ 2.13 

- ควรศึกษาและทําความ
เข้าใจเกณฑ์การประเมิน
เพื่อให้สามารถรายงานผล
และแสดงหลักฐานให้ตรง
กับผลการดําเนินงานของ
สถาบัน 

 - อบรมการจัดทาํ SAR ให้กับ
บุคลากรเพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานและหลักฐานที่
สอดคล้องกัน 

 - มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานและหลักฐานที่
สอดคลอ้งกันในทุกตัวบ่งชี้ 

- พ.ย. 55 ผอ. 

- ไม่พบการรายงานผล
การดําเนินงานตามแนว
ทางการจัดการหรอื
แผนการบริหารความ
เสี่ยงประจําปี 

1. ควรมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแนวทางการ
จัดการ หรอืแผนบริหาร
ความเสีย่งประจําปี 

 - จัดทําแผนการรายงานผลตาม
แผนบริหารความเสีย่ง ประจําปี 

- - มีการรายงานผลตาม
แผนบริหารความเสีย่ง
ประจําปี 

- ต.ค. 55 ผอ. 

 2. ควรมีการวิเคราะห์ความ
เสีย่งทางด้านงบประมาณที่
ใช้ในการบริหารงานของ
องค์กร 

 - จัดทําแผนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านงบประมาณที่ใช้ใน
การบริหารงานของสถาบันฯ 

- - มีแผนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงด้านงบประมาณ 

- ต.ค. 55 ผอ. 

 3. ควรมีการวิเคราะห์ภาระ
งานกับอัตรากําลังที่มอียูใ่น
ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อ
การบริหารจัดการ
อัตรากําลังที่เหมาะสม 

 - จัดทําแผนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านบุคลากร 

- - มีแผนการวิเคราะห์ 
ความเสีย่งด้านบุคลากร 

- ต.ค. 55 ผอ. 

- การจัดเอกสารหลักฐาน
ยังไม่ตรงตามเกณฑ์

- ควรให้ความสาํคญัในการ
เตรียมและตรวจสอบความ

 - อบรมการจัดทาํ SAR ให้กับ
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องและศึกษา

- - สามารถจัดเอกสาร
หลักฐานที่สอดคลอ้งกับ

- ต.ค. 55 ผอ. 



 

 154 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่กําหนด ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ประกอบการ
ประเมินให้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 

ตัวแบบ SAR ที่ดี เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
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4.3 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

รายงาน ณ วันที่ 16 มีนาคม 2556 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยทุธ์) 
4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

- เอกสารที่นํามาใช้
เป็นหลักฐานใน

การตรวจสอบบาง
ตัวบ่งชี้ไม่ชัดเจน 
และไม่ถูกต้อง ทํา
ให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ 

- ควรมีการปรับปรุง
และตรวจสอบ

เอกสารที่นํามาใช้
เป็นหลักฐานของ
ตัวบ่งชี้ให้ถูกต้อง

และชัดเจน 

- อบรมการจัดทํา SAR 
ให้กับบุคลากรที่

เกี่ยวข้องและศึกษาตัว
แบบ SAR ที่ดี 

- โครงการเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดทํา SAR 
ร่วมกับงานประกันคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจในการ
จัดเตรียมเอกสาร

หลักฐานที่สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้   

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
งานประกันคุณภาพ
สามารถจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานได้

ถูกต้อง มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับตัว

บ่งชี ้

100% 2,000 ผอ. 

-  ไม่พบการประเมิน
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการ
และการวิจัยกับ
การเรียนการสอน 

- ควรให้ความสําคัญ
ในการประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการบริการ
วิชาการและการวิจัย
กับการ เรียนการ
สอน เพื่อนํามา ใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานตาม
กระบวน การ PDCA 

- จัดทําแบบประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการบริการ
วิชาการและการวิจัย
กับการเรียนการสอน 

- - มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของ
โครงการภายใต้
แผนงานครบถ้วน 

- สถาบันมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม

แผนงานครบถ้วน 

100% - ผอ. 

- การรายงานผลการ
ดําเนินงานและ
หลักฐานไม่
สอดคล้องในเกณฑ์

- ควรศึกษาและทํา
ความเข้าใจเกณฑ์
การประเมิน
เพื่อให้สามารถ

- อบรมการจัดทํา SAR 
ให้กับบุคลากรเพื่อ
รายงานผลการ
ดําเนินงานและ

- - ผู้รับบริการในแต่ละ
กิจกรรมให้ความสําคัญ

ในการตอบ
แบบสอบถามไม่น้อย

- ผู้รับบริการในแต่ละ
กิจกรรมให้

ความสําคัญตอบ
แบบสอบถามไม่น้อย

100% - ผอ. 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ที่กําหนดในตัวบ่งชี้
ที่ 2.5 เกณฑ์ข้อ3,4 
และตัวบ่งชี้ที่ 2.13 

รายงานผลและ
แสดงหลักฐานให้
ตรงกับผลการ
ดําเนินงานของ
สถาบัน 

หลักฐานที่สอดคล้อง
กัน 

กว่าร้อยละ 70  กว่าร้อยละ 80 

- ไม่พบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแนวทางการ
จัดการหรือ
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงประจําปี 

- ควรมีการรายงาน
ผลการดําเนนิงาน
ตามแนวทางการ
จัดการ หรือแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจําป ี

- จัดทําแผนการรายงาน
ผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปี 

- - มีการรายงานผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง

ประจําปี 

- สถาบันมีการปรับ
โครงสร้างการบริหาร
ของหน่วยงานใหม่ให้มี
องค์ประกอบที่ชัดเจน

และเป็นระบบที่
สามารถแสดงให้เห็นถึง
ระดับชั้นการบริหาร
และเชื่อมโยงกับ

โครงสร้างการบริหาร
ของคณะ 

100% - ผอ. 

 2. ควรมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ทางด้านงบประมาณ
ที่ใช้ในการ
บริหารงานของ
องค์กร 

- จัดทําแผนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านงบประมาณที่ใช้ใน
การบริหารงานของสถาบันฯ 

- - มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพ 

- สถาบันมีแผนกลยุทธ์
ทางการเงินสําหรับการ

ดําเนินงานและ
สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพ 

100% - ผอ. 

 - ควรมีการวิเคราะห์
ภาระงานกับ
อัตรากําลังที่มีอยู่
ในปัจจุบันและใน
อนาคต เพื่อการ
บริหารจัดการ
อัตรากําลังที่
เหมาะสม 

- จัดทําแผนวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้าน
บุคลากร 

- - มีการนําผลการประกัน
คุณภาพมาเชื่อมโยงกับ

การพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ครบทุก

ตัวบ่งชี้ 

- มีการนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพไป

ปรับปรุงการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวช่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว

บ่งชี ้

100% - ผอ. 

- การจัดเอกสาร - ควรให้ความสําคัญ - อบรมการจัดทํา SAR - - สามารถจัดเอกสาร - บุคลากรผู้รับผิดชอบ 100% - ผอ. 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

หลักฐานยังไม่ตรง
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 

ในการเตรียมและ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานที่
ใช้ประกอบการ
ประเมินให้ตรง
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
กําหนด 

ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและศึกษาตัว
แบบ SAR ที่ดี 

หลักฐานที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่

กําหนดในแต่ละตัวบ่งชี ้

การจัดเอกสารมีความ
เข้าใจสามารถจัด

เอกสารได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 
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5.1 บทสรุปสาํหรับผู้บรหิาร (Executive Summary) 

 

รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจําปี
การศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556)  

 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 22 ตัวบ่งช้ี จาก 24 ตัว
บ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

- - 5.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิ
หลัก 

5.00 5.00 5.00 4.50 4.87 4.87 4.92 4.76 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและการจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.25 - - 5.00 4.40 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 5.00 5.00 4.33 4.76 4.76 4.91 4.55   
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

  
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่เป็นระบบชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร 
2. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสหกรณ์เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนเกษตรกร ให้ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

3. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตอบสนองภารกิจของสถาบัน คณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

4. มีศักยภาพสูงในการแสวงหาเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. สถาบันฯ มีผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม แก่

ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐบาล 
6. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทํางานที่สอดคล้องตามค่านิยมร่วมขององค์กร 
7. มีกลไกการถ่ายทอดความรู้ของผู้บริหารและส่งเสริมพัฒนาสู่ผู้ร่วมงาน และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านโครงการ  Team Building Forum 
8. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจนและแสดงความเช่ือมโยงของแผนการเงินและกลยุทธ์อย่าง

ชัดเจน และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินอย่างชัดเจน เพ่ือช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินของหน่วยงานได้ 
 

แนวทางเสริม (ในกรณีที่ยังไม่เป็นจุดแข็ง) 
1. ควรนําผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและนําเสนอในระดับสากลไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 

(full Text) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่สากล  
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรจัดให้มีระบบการประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยในทุกด้านตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนด (ตัวบ่งช้ีที่ 2.1) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักวิจัย 
2. ควรนําผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ของหน่วยงาน 
3. คณะกรรมการประจําหน่วยงานยังไม่มีการดําเนินการประเมินตนเองและไม่มีการประเมินผล

การบริหารของหน่วยงาน 
4. ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลแผนบรหิารความเสี่ยง 
5. การรายงานและการแสดงหลกัฐานยังไม่สอดคล้องกันในบางตัวบ่งช้ี 
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6. ไม่พบการกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงานหลักและรายงานผลให้กับ
ผู้บริหารพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีให้ครบปีละ 2 ครั้ง 
2. ควรกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นของสถาบัน 

โดยอ้างอิงจากกรอบที่ สกว. หรือกฎหมายสิทธิบัตร 
3. ควรทําการระบุตัวช้ีวัดในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน 
4. สถาบันฯ ควรมีการจัดทําการรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
5. ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ตามท่ีมีการกําหนดกิจกรรม ระยะเวลา 

และผู้รับผิดชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่อไป 
6. ควรมีแนวปฏิบัติในการกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงานหลักและรายงาน

ผลให้กับผู้บริหารพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 
1. ให้คณะดําเนินการปรับเกณฑ์การประเมินภายในหน่วยงานให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน

ย่อย 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของคณะ/มหาวิทยาลยั 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คือ ผลงานการวิจัยและการ

บริการวิชาการของสถาบันฯ ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากงานวิจัยและการให้บริการวิชาการ ที่
ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนให้กับชุมชนเกษตร 
รวมถึงสร้างนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปสู่ระดับนานาชาติ  

  
 ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดย
มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 1 กิจกรรม มกีารดําเนินการแล้ว 1 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 0 กิจกรรม 
และยังไม่ได้ดําเนินการ 0 กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน  

6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะแล้ว  
ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) วันที่ 17พฤษภาคม 
2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 20 ตัวบ่งช้ี จาก 24 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดย  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบ

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากการประกันคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ในรอบปีการศึกษา 2555 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 22 ตัวบ่งช้ี จาก 24 ตัวบ่งช้ี 
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สามารถสรุปผลการดําเนินงานราย
องค์ประกอบรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1) 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน  
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สถาบัน (บงัคับ 24 ตัวบ่งชี้ ประเมิน 22 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น 2.6 และ 2.12) 4.91 4.55   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 1 ตัวบ่งชี ้ 4.50 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 7 5.00 4.00 ตัดข้อ 4 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่

ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณข์อง
สถาบัน 

ข้อ 4 4 4 4 4 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  (14 ตัวบ่งชี ้ ประเมิน 12 ตัวบ่งชี้)   4.92 4.76   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 7 7 5 5.00 3.00 เกณฑ์

ข้อ 6,7 
ยังไม่

ครบทุก
ประเด็น 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท   1,089,600  1,100,000  1,200,000 12,516,980 

 
1,788,140 12,516,980 

 
1,788,140 5.00 5.00   

  7.00 7.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน  
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย

ทั้งหมด 

ร้อยละ         0   0 0.00 0.00 ไม่ต้อง
ประเมิน         

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.29 4.30 4.40 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09   
    1.00   1.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 16.67 5 6 2.88 41.1 2.63 37.6 5.00 5.00   
      7.00 7.00 

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 6     7.00 7.00       
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 0     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน  
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ

ของ สมศ. 

ผลงาน 0     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ

ของ สมศ. 

ผลงาน 0     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 3     5 0.63 3 0.38       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 1     1 0.25 1 0.25       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน ผลงาน 0     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน  
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 
ผลงาน 0 0     0 0.00 0       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 1     2 2.00 2       

2.9 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 15 20 24.00 342.86 9.00 128.57 5.00 5.00   
    7.00 7.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 0     9 9       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0     9 0       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0     6 0       
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค์ 
เรื่อง 0     0 0       

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย 

ร้อยละ 10 15 20 7.00 43.75 7.00 43.75 5.00 5.00   
      16.00 16.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 6 2 2 5 5       
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 6 2 2 1 1       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน  
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง 6 2 2 1 1   
  

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เรื่อง 6 2 2 16 16   
  

  

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ           0.00 0.00 ไม่ต้อง
ประเมิน 

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  

(ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 4 4 4 5.00 5.00   

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคม
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  

(เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 4 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  (5 ตัวบ่งชี้)   5.00 4.20   
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 7 6 5.00 4.00 ขาด
เกณฑ์
ข้อ 1 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน  
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 0 3 4 6 5 5.00 4.00 ขาด
เกณฑ์
ข้อ 5 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 7 5 5.00 4.00 ขาด
เกณฑ์
ข้อ 6,7 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทกัษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

ร้อยละ 8.00 80.00 80.00 9.00 100.00 9.00 100.00 5.00 5.00   
8.00   9.00 9.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ   (1 ตัวบ่งชี้)   5.00 4.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 7 7 5.00 4.00 ขาด

เกณฑ์
ข้อ 4 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   (1 ตัวบ่งชี้)   5.00 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 9 9 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    (1 ตัวบ่งชี้)   5.00 4.00   
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ ข้อ 5 5 5 5 4 5.00 4.00 ขาด
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน  
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์(%  

หรือ
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เกณฑ์
ข้อ 5 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ องค์ประกอบที่ 1 ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานที่ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้
ชัดเจน และสอดคล้องกับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
สอดคล้องกับบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี   
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังน้ี  
 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่เป็นระบบชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร 
2. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสหกรณ์เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเกษตรกร ให้ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

 

แนวทางเสริม (ในกรณีที่ยังไม่เป็นจุดแข็ง) 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีให้ครบปีละ 2 ครั้ง 
  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ องค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานกําหนดภารกิจหลักให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยมุ่งสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี จาก 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก   ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
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1. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์การบริการทางวิชาการแก่
สังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตอบสนองภารกิจของสถาบัน คณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยได้เป็น
อย่างดี 

2. มีศักยภาพสูงในการแสวงหาเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. สถาบันฯ มีผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

แก่ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐบาล 
 

แนวทางเสริม (ในกรณีที่ยังไม่เป็นจุดแข็ง) 
1. ควรนําผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและนําเสนอในระดับสากลไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 

(full Text) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่สากล  
  

จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรจัดให้มีระบบการประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยในทุกด้านตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนด (ตัวบ่งช้ีที่ 2.1) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักวิจัย 
2. ควรนําผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ของหน่วยงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นของสถาบัน 

โดยอ้างอิงจากกรอบที่ สกว. หรือกฎหมายสิทธิบัตร 
2. ควรทําการระบุตัวช้ีวัดในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ องค์ประกอบที่ 3 ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอํานาจ ภาวะ
ผู้นําของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี จาก 5 ตัว
บ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี  
 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทํางานที่สอดคล้องตามค่านิยมร่วมขององค์กร 
2. มีกลไกการถ่ายทอดความรู้ของผู้บริหารและส่งเสริมพัฒนาสู่ผู้ร่วมงาน และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านโครงการ Team Building Forum 
3. มีการสนับสนุนบุคลากรให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งจากแหล่งต่างๆ  และมีการติดตามผล

การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน 
 

แนวทางเสริม (ในกรณีที่ยังไม่เป็นจุดแข็ง) 
- 
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จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานยังไม่มีการดําเนินการประเมินตนเองและไม่มีการประเมินผล

การบริหารของหน่วยงาน 
2. ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลแผนบรหิารความเสี่ยง 
3. ไม่พบการประเมินผลสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. สถาบันฯ ควรมีการจัดทําการรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
2. ควรมีการติดตามและประเมนิผลแผนบริหารความเสี่ยง ตามท่ีมีการกําหนดกิจกรรม 

ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่อไป 
3. ควรมีกลไกในการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลกร เพ่ือได้ข้อมูลในการปรับปรุง

จัดทําแผนในรอบต่อไป  
  

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ องค์ประกอบที่ 4 ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ จํานวน 1 
ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

 
จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจนและแสดงความเช่ือมโยงของแผนการเงินและกลยุทธ์อย่าง

ชัดเจน และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินอย่างชัดเจน เพ่ือช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินของหน่วยงานได้ 
 

แนวทางเสริม (ในกรณีที่ยังไม่เป็นจุดแข็ง) 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการรายงานทางการเงินแก่คณะกรรมการประจําสถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมกีารรายงานสถานะทางการเงินให้กับคณะกรรมการประจําสถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ องค์ประกอบที่ 5 ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้เกิดการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง และการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
และสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร จํานวน 1 ตัว
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บ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก   ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  

 

จุดแข็ง 
1. มีการแสดงขั้นตอนความเช่ือมโยงระหว่างการดําเนินงานของสถาบันฯ กับระบบประกันคุณภาพ 

อย่างชัดเจน 
 

แนวทางเสริม (ในกรณีที่ยังไม่เป็นจุดแข็ง) 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพในการถ่ายทอดนโยบายและการ

จัดทําแผนประกันคุณภาพให้กับบุคลากร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การรายงานและการแสดงหลกัฐานยังไม่สอดคล้องกันในบางตัวบ่งช้ี  
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ องค์ประกอบที่ 6 ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ปัญหา และ
อุปสรรคในภาพรวมขององค์กรมาเป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานให้มากขึ้น จน
สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี   
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
- 

 

แนวทางเสริม (ในกรณีที่ยังไม่เป็นจุดแข็ง) 
- 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบรายงานการกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงานหลักและรายงานผล

ให้กับผู้บริหารพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีแนวปฏิบัติในการกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงานหลักและรายงาน

ผลให้กับผู้บริหารพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการ 
ดําเนินงาน  
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
ปี 2555 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการ 
ดําเนินงาน  
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
ปี 2555 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 7 
2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ข้อ 4 4 4 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 5 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 

5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ บาท 1,089,600.00 12,516,980.00  12,516,980.00  
6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 
7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม 
ข้อ 5 5 5 

8 จํานวนนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

คน       

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.29 4.09 4.09 
10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ร้อยละ 4.17 5 3 

11 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 6 7 7 
12 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม

ผู้ลาศึกษาต่อ) 
คน 6 7 7 

13 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 0 0   
14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 0 0   

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0   

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0   

17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0   

18 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ผลงาน 3 5 3 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการ 
ดําเนินงาน  
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
ปี 2555 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
หรือจังหวัด 

19 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 1 1 1 
20 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ผลงาน 0 0  

21 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0  

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน 1 2 2 

23 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

คน 6 7 7 

24 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

คน 6 7 7 

25 จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืน
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 0 0  

26 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน 

บาท   0  

27 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน 

บาท   12,516,980 12,516,980 

28 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ เร่ือง   9 9 
29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง   9 9 
30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง   9 9 
31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง   6 6 
32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เร่ือง   0 0 
33 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

    5 5 

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง   5 5 
35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง   1 1 
36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง   1 1 
37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด เร่ือง   16 16 
38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ข้อ 5 5 5 

39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ       

40 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 
ภายในสถาบัน (ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 4 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการ 
ดําเนินงาน  
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
ปี 2555 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
41 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 

2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ) 
ข้อ 4 5 5 

  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

42 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 6 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 
44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 3 6 5 
45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 5 
46 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 8 9 9 

47 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 8 9 9 
48 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
คน 8 9 9 

49 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 0 0 0 
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 6 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 9 9 9 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

52 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 4
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