
 



 

 

 

คํานํา 
 
 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2557 
(1 มิถุนายน 2557-31 กรกฎาคม 2558) ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะในครั้งนี้ ประกอบดวย เนื้อหาสาระ 6 สวน 
ไดแก บทสรุปผูบริหาร โครงรางองคการ การรายงานผลการดําเนินงานของสว.สก.ประจําการศึกษา 2557 สรุปการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานและการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง และภาคผนวก 
 
 หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนสําหรับการประกันคุณภาพของคณะ หากมีขอผิดพลาดประการใด 
ขออภัยไว ณ ท่ีนี้ 

 
 
 
 

          (รองศาสตราจารยจุฑาทิพย  ภัทราวาท) 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

สิงหาคม 2558 
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(a) 

 

บทนํา  
บทสรุปผูบริหาร 

 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) จัดตั้งข้ึนเม่ีอวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามจัดตั้งข้ึนตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2547 ในฐานะหนวยงานเชิงยุทธศาสตร ภายใต
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2546-2549) เพ่ือทําหนาท่ีศึกษาวิจัยและใหบริการสนับสนุนการพัฒนาการ
สหกรณ นับตั้งแตเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2548 สว.สก. ดําเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการวิจัย 
การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือขาย และการพัฒนาองคกร 

ผลงานเดนของสว.สก.  
ภายใตปณิธานของสว.สก. “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคาเพ่ือการพัฒนาสหกรณ” นั้น สว.สก.  

ไดวางตําแหนงตามวิสัยทัศน “เปนองคกรมุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการพัฒนาการนําคุณคาสหกรณ
สูการพัฒนาท่ียั่งยืน” และดําเนินภารกิจท่ีสําคัญ 4 ดาน ประกอบดวย ภารกิจดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ 
ดานการเชื่อมโยงเครือขายและการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู สว.สก. มีการบริหารจัดการในรูปแบบท่ีเปน
หนวยงานพ่ึงพาตนเอง (Autonomous) ภายใตการกํากับดูแลเชิงนโยบายของ คณะกรรมการประจําสถาบันฯ และ
มีผูอํานวยการทําหนาท่ีบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามนโยบาย กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรและระเบียบของ 
สว.สก. ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษนับตั้งแตเริ่มดําเนินการ สว.สก.ไดมีบทบาทในการวางกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสหกรณของประเทศหลายฉบับ มีบทบาทในการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการสรางคุณคาและ
มูลคาเพ่ิมในขบวนการสหกรณและชุมชนโดยมีพ้ืนท่ีการทํางานกวางขวางกวา 60 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยกวา 120 ลานบาท ใหดําเนินการวิจัยจํานวนท้ังสิ้น 92 โครงการ มีนักวิจัยและผูนําสหกรณ/ชุมชน
ท่ีเขามามีสวนรวมในการวิจัยมากกวา 25,000 คน มีเครือขายผูทรงคุณวุฒิเขามาสนับสนุนภารกิจของ สว.สก. 
มากกวา 100 คน มีผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย และสาธารณะ ไดแก ตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop สามพรานโมเดล คิชฌกูฎโมเดล ขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ชุด
ความรูเครือขายคุณคา การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ การสรางแบรนดเชิงคุณคา ฯลฯ การใหบริการจัดการ
วิชาการท่ีโดดเดน ไดแก การจัดเวทีเสวนาประจําป และการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณท่ีมีคุณคา 
การจัดทําคลังขอมูลและสื่อสรางสรรคในรูปเว็บไซต www.cai.ku.ac.th วารสารฅนสหกรณ ตลอดจนสงเสริม
สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิต (Living Learning Centers) รวมกับชุมชนตางๆเพ่ือการถาย
โอนความรูสูสาธารณชน 

ผลงานการสรางเครือขายกอเกิดเปนเครือขายทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาเขามามีสวนรวมกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจสว.สก.อยางตอเนื่อง ไดแก เครือขายนักวิจัย  เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักสหกรณท่ีมี
คุณคา เครือขายผูนําสหกรณ ฯลฯ ในดานการพัฒนาองคกร สว.สก.มุงเนนการสรางทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ Coaching ภายใตคานิยมรวม “ทํางานอยางมีน้ําใจ ใสใจในวิสัยทัศน 
รับผิดชอบ และมององครวม” โดยมีระบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธในการยกระดับกระบวนการทํางานเพ่ือการ
บรรลุปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และการสานตอนโยบายคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศ 

จุดเดนในภาพรวม  
สว.สก.ในฐานะหนวยงานเชิงยุทธศาสตร “เปนองคกรท่ีมุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนํา

คุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” และมีการดําเนินงานในลักษณะของการเปน Virtual Organization ท่ีใชวิธีการ
เชื่อมโยงภาคีเครือขาย ใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจสูการบรรลุวิสัยทัศนรวมกันนั้น ทําใหสว.สก.
สามารถสรรหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพ่ือนํามาขับเคลื่อนภารกิจและสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนการ



(b) 

 

นําไปใชประโยชนท้ังดานนโยบาย วิชาการ พาณิชย และสาธารณะ อีกท้ังยังสามารถสั่งสมคลังความรูและใหบริการแก
สาธารณะอยางตอเนื่องจนเปนท่ียอมรับในอัตลักษณของสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

โอกาสในการพัฒนา 
ผลงานท่ีเปนท่ีประจักษในสายตาของ Policy makers หนวยงานภาครัฐ และขบวนการสหกรณ ท้ังใน

ประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการมีเครือขายเชิงวิชาการกับขบวนการสหกรณในตางประเทศ ถือเปน
โอกาสในยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณไปสูอาเซียน โดยนับตั้งแตป พ.ศ. 2556 สว.สก.ไดมีแผนงาน
การเชื่อมโยงเครือขายดานวิชาการกับกรมสงเสริมกสิกรรมและสหกรณ ประเทศสปป.ลาว สัมพันธภาพสหกรณ
ระหวางประเทศ (ICA-AP) วิทยาลัยการสหกรณ ประเทศมาเลเซีย (Cooperative College) ฯลฯ ปจจุบันไดเริ่ม
ดําเนินการโครงการความรวมมือ โดยใชนวัตกรรมการเชื่อมโยงเครือขาย ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop และ
โครงการพัฒนา Smart Officers, Smart Farmers  
 นอกจากนั้น คลังขอมูลจากการวิจัยและผลงานสรางสรรคตาง ๆ ของสว.สก. (เครื่องหมายบริการ Farmer 
Shop คิชฌกูฏโมเดล สามพรานโมเดล ศูนยเรียนรูมีชีวิต ฯลฯ) นับเปนทรัพยสินทางปญญา ท่ีควรไปตอยอดขยาย
ผลใชพัฒนาชุมชนสูการบรรลุวิสัยทัศนการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศเชนกัน 

 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 
2556 ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
(ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม) 

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1. ควรมีการเตรยีมความพรอมของบุคลากร
ใหมีทักษะและความรูท่ีเหมาะสมกับ
ปริมาณและภาระงาน เน่ืองจากสถาบันฯมี
แผนการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม
คอนขางมากและหลากหลาย 

- มีการจัดโครงการ Team Building เพ่ือยกระดับความรู 
ความสามารถและทักษะในการทํางาน เมื่อ 23-24 เม.ย. 58 

- มีกลไกการจัดการความรูแกทีมงานเฉพาะกิจตาง ๆ อยาง
ตอเน่ือง 

- มีกลไกการตดิตามงานและประเมนิตนเองในท่ีประชุมสว.สก.
ประจําเดือน 

ผอ./รองผอ. 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

1. ควรใหความสําคัญในการติดตามและ
ประเมินผลลัพธ (outcome) ของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการในแตละ
ภารกิจหลัก เพ่ือนําผลมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงแกไขในการดําเนินการ
ในครั้งตอไปใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ไดปรับปรุงกระบวนการเพ่ือนําผลการติดตามมายกระดับการ
ทํางานในรอบใหม โดยเนนใหมีหลักฐานชัดเจนสําหรบัการ
สรุปผลใหผูมสีวนเก่ียวของไดรับทราบ และนําไปปฏิบัต ิ

ผอ./รองผอ. 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

1. ขาดกระบวนการบริหารความเสีย่ง 
โดยเฉพาะการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูง เพ่ือจัดทําแผนการ
จัดการความเสีย่งตามนโยบายของคณะฯ 

- มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- มีกลไกการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามนโยบายของคณะ 

ไดแก การมอบหมายใหมีบุคลากรติดตามดูแลวัสดุอุปกรณท่ี
สุมเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยและรายงานในท่ีประชุมทุกเดือน 

- ความเสีย่งในเรื่องของแหลงทุนสนับสนุนในฐานะท่ีเปน

ผอ. 



(c) 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
(ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม) 

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานพ่ึงพาตนเองน้ัน ไดใชมาตรการการมุงเนนผลงาน
ท่ีมีคุณภาพและการสรางสรรคนวัตกรรม อันจะนํามาซึ่งการ
สรรหาแหลงทุนอยางตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

1. ควรดําเนินการวิเคราะหตนทุนหรอื
คาใชจายตอกิจกรรม/โครงการหลกัท่ี
สําคัญท่ีไดดาํเนินการใหครบถวน เชน 
โครงการ/กิจกรรมการฝกอบรม เพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการบริหารจดัการ
รายรับและรายจายในรอบปตอไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สว.สก.มีการจัดทําประมาณการรายรับ รายจาย เพ่ือให
คณะกรรมการประจําสถาบันอนุมัติหลักการ สวนการดําเนินการ
ตามแผนงานโครงการไดมีการวิเคราะหรายรับ รายจาย และ
ความคุมคาในการดําเนินการทุกโครงการ มีการประมาณการ
ตนทุนตอหนวย และการปรับลดงบประมาณรายจายเพ่ือความ
ยืดหยุนในการดําเนินงานภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การดําเนินการดังกลาวเปนไปภายใตระบบการ
บริหารจัดการของสว.สก. และมีผูรบัผิดชอบตามกลุมภารกิจ 

ผอ./รองผอ./ 
ผช.ผอ.ฝาย

การเงิน 

2. มีการรายงานทางการเงิน (งบรายรับ 
คาใชจาย และงบดุล) ท่ีเปนระบบตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน นอยกวา 2 
ครั้ง/ป 

ไดปรับปรุงใหมีการรายงานการเงินแกคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ 2 ครั้งตอป โดยใชเวียนแจงใหคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ ในชวงกลางป และนําเสนอในท่ีประชุมประจําป
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

ผอ./รองผอ./ผช.
ฝายการเงิน 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ขอมูลและหลักฐานบางสวนท่ีนําเสนอใน 

SAR ยังขาดความชัดเจนและมีขอผิดพลาด 
ผอ.สรางกลไกและกระบวนการการตรวจทาน การจัดทํา
รายงานใหรัดกุม 

ผอ./ทีมงาน 
สว.สก. 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - - 
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บทท่ี 1  
โครงรางองคการ (Organizational Profile: OP) 

 

1.1 สภาพแวดลอมของหนวยงาน 
1.1.1 สว.สก. มีภารกิจ 4 ดาน ดานการวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือขาย และการพัฒนาองคกร

ปจจุบันนี้ สว.สก. มีการดําเนินการวิจัยใน 4 กลุม 7 โครงการประกอบดวยกลุมการวิจัยเชิงนโยบาย กลุมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการสนับสนุนการวิจัย กลุมการวิจัยเพ่ือยกระดับมูลคาเพ่ิมแกขาวอินทรียและผักอินทรียแกเกษตรกรราย
ยอย และกลุมการวิจัยเพ่ือยกระดับสมรรถนะการแขงขันของประเทศ ภารกิจดานการใหบริการวิชาการไดดําเนินการ
ภายใตกลไกของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือถายโอนความรูจากการวิจัยไปใชในการบริการวิชาการ 
ประกอบดวย หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ หลักสูตรชาวนามืออาชีพ หลักสูตร smart offiers หลักสูตร 
smart farmers หลักสูตร smart cooperators อีกท้ังยังมีการใหบริการศูนยสารสนเทศ เพ่ือการสืบคนขอมูลจาก
คลังขอมูลตาง ๆ เว็บไซต และการจัดทําวารสารฅนสหกรณ ตลอดจนการจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิตใน
ชุมชน 6 แหง ภารกิจดานการเช่ือมโยงเครือขายเปนไปเพ่ือสรางภาคีพันธมิตรใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน
ภารกิจรวมกับสว.สก. โดยปจจุบันกอเกิดเปนเครือขายนักวิจัย เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายผูนําสหกรณท่ีมีคุณคา 
เครือขายชาวนามืออาชีพ เครือขายผูตรวจสอบกิจการ เครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ เครือขายกํานันผูใหญบาน 
เครือขายสังคมออนไลน ฯลฯ  ภารกิจดานการพัฒนาองคกรเปนองคการแหงการเรียนรู มีจุดมุงหมายสําคัญในการ
สรางระบบบริหารจัดการเพ่ือนําปณิธาน คานิยม สูการบรรลุวิสัยทัศน และภารกิจ 4 ดาน (รูปท่ี1)  
 

ดนหา กํร า ก

์ นศัทย สิั ว

ดนหา กํร า ก

เป็นนโยบาย

ดนหา กํร า ก

แผนงาน/โครงการ

การวางระบบบริหาร

วสรากดั จ.สก.

ดอถี ทวเดั จราก
บทเรียน/ บั ดะรกย

นา งมี ทะนถรรมส

์ ณรา กนาถสนิ มเ ะ รปรา ก
/ ลผนิ มะรปร า ก/
การปรับปรุง

จ กิธนัพ

นา ธิ ณป

 
 

รูปท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

1.ดานการ

วิจัย 

1.1 ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาท่ีเปน

- เปนกรอบการวิจัยเชิงยุทธศาสตร
ของสว.สก.ท่ีไดรับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัยจากสกว. (พ.ศ. 

1) การใชกลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมกับภาคีนักวิจยัภายใต
ชุดโครงการเพ่ือยกระดับสมรรถนะ
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

ธรรม 2549-2559) ภายใตวิสัยทัศน “คนใน
สังคมมีจติวิญญาณการรวมมือกันเพ่ือ
พัฒนาประเทศ” จํานวนกวา 120 
ลานบาท  

- ปจจุบัน ทีมกลยุทธของชุดโครงการฯ 
มุงเนนไปท่ีการวิจยัเชิงยุทธศาสตร
สําหรับทิศทางการพัฒนาการสหกรณ 
และการเกษตรของประเทศ 

การวิจัย การจดัการงานวิจัย  
2) การสรางสรรคนวัตกรรมท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนของหนวยงาน/
ชุมชนท่ีเปนผูวิจัย 

3) การใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
สาธารณะ 

4) การจัดทํายุทธศาสตรในระดับประเทศ
เพ่ือใชเปนนโยบายการพัฒนาการ
สหกรณ 

 1.1.1โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการ
แขงขันตามเปาหมายของ
ยุทธศาสตรประเทศ 

เปนโครงการวิจัยภายใตกลุมวิจัยการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูท่ี
มุงเนนการหาแนวทางสะสมทุนความรู
จากการวิจัย การพัฒนาสื่อสรางสรรค
เพ่ือการใชประโยชนในเชิงนโยบาย 
วิชาการ พาณิชย และสาธารณะ 

1) การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต www.cai.ku.ac.th เพ่ือเปด
โอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลการวิจัย
ดานสหกรณและการคาท่ีเปนธรรมแก
ผูเก่ียวของ 

2) การออกแบบระบบบริหารจัดการ
วารสารฅนสหกรณปละ 4 ฉบับ เพ่ือ
กระจายสูสมาชิกและผูสนใจ 
ตลอดจนหองสมุด/หนวยงาน/ชุมชน 
เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงขอมูล
ขาวสารอยางตอเน่ือง ปจจุบันมี
สมาชิก 456 ราย 148 องคกร 

3) การพัฒนารูปแบบศูนยเรียนรูมีชีวิตใน
ชุมชน 6 แหง เพ่ือการเผยแพร มี
จุดมุงหมายสําคญัท่ีจะสงเสริม 
สนับสนุนใหชุมชนมีแหลงเรยีนรูท่ี
เช่ือมโยงกับมก. 

4) การพัฒนาคลังความรูดานสหกรณ
และการคาท่ีเปนธรรมเพ่ือการ
เผยแพรแกกลุมเปาหมายและ
สาธารณชน 

5) การพัฒนาสื่อสรางสรรคเพ่ือเผยแพร
และนําไปใชประโยชนท้ังดานการ
เรียนการสอน การวิจยั พาณิชย และ
สาธาณะ 

 1.1.2โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบสงเสรมิการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการแขงขันภายใต
กลไกสถาบันการศึกษา 

- การยกระดบัระบบการเรียนรูใน
สถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

- การสรางกลไกการพัฒนาสมรรถนะ 
Smart teachers และ Smart 
entrepreneurs  

1) การใชกลไกการวิจัย PAR เพ่ือการ
นําไปใชประโยชนในหนวยงาน
สถานศึกษาของผูวิจัย 

2) มีผลลัพธเปนหลักสูตรท่ียกระดบัการ
นําแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนมาใช 

3) มีเครือขายอาจารยท่ีเขามามีสวนรวม
วิจัยและพัฒนาเน้ือหารายวิชาใน
หลักสตูร 

4) มีศูนยเรียนรูสนับสนุนการเรียนการสอน 

http://www.cai.ku.ac.th/
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

 1.1.3โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบสงเสรมิการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการแขงขันภายใต
กลไกหนวยงานรัฐ 

- การยกระดบัระบบการเรียนรูใน
หนวยงานส.ป.ก. กษ. 

- การสรางกลไกการพัฒนาสมรรถนะ 
Smart officers และ Smart farmers 

1) การใชกลไกการวิจัย PAR เพ่ือการ
นําไปใชประโยชนในหนวยงานของ
ผูวิจัย 

2) มีผลลัพธเปนหลักสูตรท่ียกระดบัการ
นําแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนมาใช 

3) มีเครือขายจนท./เกษตรกรท่ีเขามามี
สวนรวมวิจัยและพัฒนาเน้ือหารายวิชา
ในหลักสูตร 

4) มีศูนยเรียนรูสนับสนุนการเรียนการสอน 
 1.1.4โครงการวิจัยการ

พัฒนาระบบสงเสรมิการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการแขงขันภายใต
กลไกสถาบันเกษตรกร 

- เปนโครงการวิจัยท่ีมุงเนนในการพัฒนา
ระบบสงเสรมิการเรียนรูของชสค.ท่ีเปน
ภาคีเครือขายของสว.สก.  

- มุงเนนการพัฒนาระบบการเรียนรูแก 
Smart cooperators Smart 
Farmers ในแนวทางการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขัน 

1) การใชกลไกการวิจัย PAR เพ่ือการ
นําไปใชประโยชนในหนวยงานของผูวิจัย 

2) มีผลลัพธเปนหลักสูตรท่ียกระดบัการ
นําแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนมาใช 

3) มีเครือขายจนท./เกษตรกรท่ีเขามามี
สวนรวมวิจัยและพัฒนาเน้ือหารายวิชา
ในหลักสูตร 

4) มีศูนยเรียนรูสนับสนุนการเรียนการสอน 
 1.1.5โครงการวิจัยการ

ยกระดับมูลคาเพ่ิมขาว
อินทรียท่ีผลติโดยเกษตรกร
รายยอย 

- เปนโครงการท่ีมุงเนนการหาแนว
ทางการยกระดับมลูคาเพ่ิมของขาว
อินทรียสําหรับเกษตรกรรายยอยท่ีใช
หลักการพ่ึงพาตนเอง 

- เนนการทํางานภายใตความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
วิชาการ 

1) ใชกลไกการวิจยั PAR เพ่ือการนําไปใช
ประโยชนในชุมชนของผูวิจัย 

2) การสรางแบรนดเชิงคุณคาเพ่ือ
ยกระดับมูลคาเพ่ิมขาวอินทรีย 

3) ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
การแกปญหาการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรรายยอย 

 1.1.6โครงการวิจัยการ
ยกระดับมูลคาเพ่ิมผัก
อินทรียท่ีผลติโดยเกษตรกร
รายยอย 

- เปนโครงการท่ีมุงเนนการหาแนวทาง 
การยกระดับมลูคาเพ่ิมของผักอินทรีย
สําหรับเกษตรกรรายยอยท่ีใชหลักการ
พ่ึงพาตนเอง 

- เนนการทํางานภายใตความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
วิชาการ 

1) ใชกลไกการวิจยั PAR เพ่ือการนําไปใช
ประโยชนในชุมชนของผูวิจัย 

2) การสรางแบรนดเชิงคุณคาเพ่ือ
ยกระดับมูลคาเพ่ิมผักอินทรีย 

3) ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
การแกปญหาการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรรายยอย 

2. ดานบริการ
วิชาการ 

แผนการจดัหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวยโครงการสําคญั ไดแก 

 1. โครงการหลักสตูรผู
ตรวจสอบกิจการฯ 

- เปนการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร
ท่ีเนนการสรางสมรรถนะ 3 มิติ ไดแก 
การปรับทัศนคติ วิธีคิด เพ่ิมพูน
ความรูทักษะประสบการณในแนว
ทางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

- หลักสตูรดังกลาวเปนการสานตอ
นโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ
ในการยกระดับขีดความสามารถการ
เปนผูประกอบการและการยกระดบั
ความสามารถในการแขงขัน 

1) ใชกลไกของโครงการความรวมมือ
ดานวิจัยและบริการวิชาการในการ
สรางสรรคและพัฒนาหลักสตูร 
ตลอดจนการนําไปใชประโยชน
ภายใตการมีสวนรวมของหนวยงาน
ผูใชประโยชน 

2) การใหบริการมีท้ัง 2 รูปแบบ คือ 
หลักสตูรฝกอบรมภายใตระเบียบ
โครงการพัฒนาวิชาการ มก. และ
หลักสตูรใหเปลาสําหรับเกษตรกร 

 2. โครงการหลักสตูร
ชาวนามืออาชีพ 

 3. โครงการหลักสตูร 
Smart Officers 

 4. โครงการหลักสตูร 
Smart Cooperators 

 แผนงานการจัดเวทีเสวนา 
 โครงการประกาศเกียรติ

คุณและเสวนาวิชาการ
- เปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและ เปนการใหบริการแกสาธารณชนในนาม
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

ประจําป นวัตกรรมสูสาธารณะ จดัมาอยางตอ 

เน่ือง 7 ป มีผูเขารวมปละกวา 400 คน  

- มีการจัดบูทเผยแพรผลงานของภาคี

นักวิจัย 

- มีการเชิดชูเกียรตินักสหกรณและ

สหกรณท่ีมีคณุคาแหงป ภายใตการ

สรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ 

ของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือขาย   

รวมจัด 

 

 การจัดบูทนิทรรศการ
เผยแพรผลงานสรางสรรค 

เปนการนําเสนอผลงานวิจัยในรอบปเพ่ือ
เผยแพรแกสาธารณชน 

การดําเนินการภายใตโครงการความ
รวมมือกับหนวยงานรวมจัด เชน งาน
เกษตรแฟร การประชุมวิชาการมก. วช. 
สว.สก. ICA-AP  

 เว็บไซต มุงเนนไปท่ีการสรางกลไกการใหบริการ
ขอมูลขาวสารจากการวิจัยเก่ียวกับการ
สหกรณและการคาท่ีเปนธรรมแก
สาธารณะ 

1) ใหบริการผานเครือขาย
ออนไลน www.cai.ku.ac.th 

2) การสรางเครือขายสังคมออนไลนแก
กลุมเปาหมายตาง ๆ ไดแก นักวิจัย 
นักสหกรณ Farmer Shop ฯลฯ 

 วารสาร มุงเนนท่ีการสรางกลไกการนําเสนอ
บทความท่ีมีสาระเชิงวิชาการจาก
งานวิจัยแบบเรียบงายเพ่ือการเผยแพร 
และเขาถึงกลุมเปาหมาย 

1) การรณรงคสมาชิกวารสารเพ่ือการ

เขาถึงสาระการเรียนรูในวารสาร

อยางตอเน่ือง 

2) สําหรับผูมรีายไดนอย และหองสมดุ
สถาบันการศึกษา ใหฟร ี

 การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ
เผยแพร 

เพ่ือเผยแพรองคความรูและนวัตกรรม
จากการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ  

1) จําหนายในราคาตนทุนและใหบรกิาร
ฟรี 

2) บางรายการนําเสนอในรูปแบบของ 
E-book, E-magazine 

3. การ
เชื่อมโยง
เครือขาย 

เครือขายนักวิจัย 572 มุงเนนไปท่ีการสรางภาคีพันธมิตรเชิงกล
ยุทธกับกลุมเปาหมายเฉพาะตาง ๆ ท่ี
เห็นชอบในปณิธาน วิสัยทัศน และ
ภารกิจ ของสว.สก. และเขามามสีวน
รวมในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
ตาง ๆ รวมกับสว.สก. ในลักษณะ
ดังกลาวถือเปนการสนับสนุนการทํางาน
ในรูปแบบ Virtual organization ท่ี
เสรมิพลังโดยชวยลดงบประมาณดาน
บุคลากรของมก. 

เครือขายตาง ๆ เหลาน้ี ดําเนินการใน
รูปแบบของขบวนการทางสังคมท่ี
สนับสนุนการนํานวัตกรรมไปใชในการ
ยกระดับความสามารถในการพัฒนาการ
สหกรณและชุมชนภายใตบริบทของ
เครือขายตาง ๆ 

 เครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ 

100 

 เครือขายผูตรวจ
สอบกิจการ 

805 

 เครือขายผูนํา
สหกรณท่ีมีคณุคา 

39 

 เครือขายนัก
สหกรณและ
สหกรณท่ีมีคณุคา 

36 

 เครือขายสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ 

465 

 เครือขายผูจัดการ
สหกรณ 

75 

http://www.cai.ku.ac.th/


5 
 

พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

 เครือขาย
ผูประกอบการราน 
Farmer Shop 

236 

 เครือขายชมรม
กํานัน-ผูใหญบาน 
จ.จันทบุร ี

731 

 เครือขาย
เกษตรกรรุนใหม 

22 

 เครือขายชาวนา
มืออาชีพ 

50 

 เครือขายพระสงฆ 22 
 เครือขาย 

Farmer’s Market 
79 

 เครือขายสังคม
ออนไลน 

6,079 

4.การพัฒนา
องคกร 

ประกอบดวยแผนงานการ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนา
ระบบงาน และการสรางอัต
ลักษณใหเปนท่ีประจักษใน
สังคม 
 

การบูรณาการการทํางานแบบองครวม 
โดยใชปณิธานของสว.สก. คานิยมรวม 
ในการสรางทีมงานท่ีมสีมรรถนะ ชวย
ขับเคลื่อนภารกิจขององคกรสูการบรรลุ
วิสัยทัศนในชวงเวลาท่ีกําหนด 

1) ทีมงานนักวิจัย 
2) ทีมงานศูนยสารสนเทศ 
3) ทีมงานเว็บไซต 
4) ทีมงานวารสารฅนสหกรณ 
5) ทีมงานบริหารจดัการหลักสูตร

ฝกอบรม 
6) ทีมงาน Coaching  

 
1.1.2 วิสัยทัศนและพันธกิจ  

วิสัยทัศน   
“เปนองคกรท่ีมุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

 คานิยม  
“ทํางานอยางมีน้ําใจ ใสใจในวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม” 

 พันธกิจท่ีสําคัญ  
1. การสรางกลไกการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคา และ

การคาท่ีเปนธรรม 

2. การสรางกลไกการเรียนรู และคลังความรูเพ่ือยกระดับการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. การสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนาระบบคุณคา การคาท่ีเปนธรรม 

4. การพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนแกนนําในการพัฒนา ระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

สมรรถนะหลัก 
เปนหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมแบบมุงเปาไปท่ีการยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ (การปรับทัศนคติ วิธีคิด เพ่ิมพูนความรูทักษะ ท่ีสามารถ



6 
 

เผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลง)  
 

1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 ขอมูลกลุมบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558)  
 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด   

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 
2556 2557 

1.  นักวิจัย 2 2 
2.  บุคลากรที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใหทําวจิัย 3 5 
3.  บุคลากรสนบัสนนุอ่ืน 2 2 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 7 9 
5.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท  - - 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 7 9 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 
- นอยกวา 6 เดอืนไมสามารถนํามานับได 

 

• ขอมูลบุคลากร ใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานท่ีกําหนด แยกตามตําแหนงทางวิชาการ  
 

 สายวิชาการ สายสนับสนุน 
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป.
ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม ไมมี ชํานาญ
การ 

เชี่ยวชาญ รวม 

ขาราชการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
พนักงาน
ราชการ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

พนักงาน
งบประมาณ 

- - - - - - - - - - - 2 - 2 2 -- - 2 

พนักงานเงิน
รายได 

- - - - - - - - - - 1 1 - 2 2 - - 2 

นักวิจัยประจํา
โครงการ 

- - - - - - - - - - 3 2 - 5 5 - - 5 

รวม - - - - - - - - - - 4 5 - 9 9 - - 9 

 
ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพทัว่ไป 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 - 4 5 - 9 9 - - - - - - -  

2 6-9 เดือน - -  - - - - - - - - - -  

3 นอยกวา 6 เดือน - - - - - - - - - - - - - - 

4 ลาศึกษาตอ  - - - - - - - - - - - - - - 

5 รวมท้ังหมด - 4 5 - 9 9 - - - - - - -  
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ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพทัว่ไป 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 

6 ผลรวม  
(1)*1+(2)*0.5 

- 4 5 - 9 9 - - - - - - -  

• จํานวนครั้งของบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2557   
 

หนวยงาน จํานวนบุคลากร ประชุมสมัมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ  
(บูท

นิทรรศการ) 

รวม 

 ทั้งหมด ที่ไดรับการ
พัฒนา 
(ไมนับซํ้า) 

(คร้ัง) 
(นับซํ้า) 

(คร้ัง) 
(นับซํ้า) 

(คร้ัง) 
(นับซํ้า) 

(คร้ัง) 
(นับซํ้า) 

(คร้ัง) 
(นับซํ้า) 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 9 9 123 4 28 4 159 

 
• ความตองการ/ความคาดหวังและองคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคลากรมุงม่ันตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน  

 

กลุมบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวัง 
องคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคลากร 

มุงมั่นตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน 
นักวิจัย เปนบุคคลท่ีมีคานิยมรวม “ทํางานอยางมีนํ้าใจ ใสใจ

ในวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม” 
มี 4 องคประกอบ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจ 
(คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และการเพ่ิมพูนความรู
ในอาชีพ) สภาพแวดลอมในการทํางาน (บรรยากาศในท่ี
ทํางาน เพ่ือนรวมงาน นโยบายของผูอํานวยการ) 
หัวหนาหนวยงานมีความสามารถและบุคลิกภาพเปนท่ี
ยอมรับ และเช่ือมั่นไววางใจ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
ไดแก นักวิชาการเงินและ
บัญชี และเจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

เปนบุคคลท่ีมีคานิยมรวม “ทํางานอยางมีนํ้าใจ ใสใจ
ในวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม” 

ภาคีพันธมิตรท่ีเขามามี
สวนรวมในการขับเคลื่อน
ภารกิจรวมกับของสว.สก. 

เปนคนมีความรับผิดชอบ และทํางานอยางเปนระบบ ปณิธานและเปาหมายรวม 

 

• สวัสดิการ และขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเปนเรื่องเฉพาะของสว.สก.  
(สวัสดิการท่ีสวสก.จัดใหท่ีนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยจัด) 
สว.สก.ไดจัดทําประกันกลุมใหกับนักวิจัยของสว.สก. การจัดใหมีตูยาสามัญประจําหนวยงาน การจัด

เครื่องดื่มไวบริการ ไดแก กาแฟ โอวัลติน น้ําดื่ม และยาคูลททุกสัปดาห และการสงเสริมใหบุคลากรเลนกีฬา อาทิ 
การสงบุคลากรเปนนักกีฬาฟุตบอลรวมกับสวพ. 

 

• ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเปนเรื่องเฉพาะของสว.สก. 
สว.สก. มีการกําหนดนโยบายเรื่องการรักษาความสะอาดในท่ีทํางาน 5 ส โดยกําหนดเจาภาพรับผิดชอบในแตละ

วัน เพ่ือความสะอาด สุขอนามัย และปองกันหนูเขามากัดกินอาหารในหนวยงาน และกําหนดเปนวาระการประชุมเรื่อง
การดูแลความปลอดภัยของการใชอุปกรณไฟฟา ในท่ีประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําเดือน โดยกําหนด
เจาภาพรับผิดชอบสอดสองดูแลประจําวัน  

 

1.1.4 สินทรัพย  
  สว.สก. ใหบริการท้ัง 4 พันธกิจหลัก รวมท้ังมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และเงินทุน ท่ี
มุงตอบสนองวิสัยทัศน ไดแก  

 - อาคารสถานท่ี มีท้ังสิ้น 3 หอง มีพ้ืนท่ีรวม 126.06 ตารางเมตร 
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 - สว.สก.มีหองศูนยสารสนเทศ (หอง 214) มีพ้ืนท่ี 46.5 ตารางเมตร เพ่ือใชในการประชุมรวมกับ
เครือขาย และใหบริการคําปรึกษากับหนวยงานภาคีเครือขายและผูสนใจท่ัวไป 
 - สว.สก. ชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณค กรอบการพัฒนาระบบคุณคาการคาท่ีเปนธรรม ตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shop หลักสูตรชาวนามืออาชีพ หลักสูตร Smart Officers หลักสูตร Smart Farmers สามพรานโมเดล 
คิชฌกูฎโมเดล ศูนยเรียนรูมีชีวิต วารสารฅนสหกรณ เว็บไซต www.cai.ku.ac.th ฯลฯ 

 
- งบประมาณ 

ในรอบปงบประมาณ 2557 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีรายรับท้ังสิ้น 5,076,319 บาท แยกเปน
รายรับจากเงินงบประมาณแผนดินสําหรับคาจางบุคลากร จํานวน 542,040 บาท คิดเปนรอย 11 และรายรับจาก
งบประมาณเงินรายไดสถาบันวิชาการดานสหกรณสําหรับคาจางบุคลากร (พนักงานเงินรายไดสถาบันฯ) จํานวน 
343,379 บาท คิดเปนรอยละ 7 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝกอบรม-สัมมนา จํานวน 7,190,900 
บาท คิดเปนรอยละ 82 ดังรูปท่ี 2 

ในรอบปงบประมาณ 2557 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีรายจายท้ังสิ้น 5,076,319 บาท จําแนก
ตามหมวดรายจาย ไดแก หมวดบุคลากร จํานวน 885,419 บาท คิดเปนรอยละ 17 คาพัฒนาวิชาการ จํานวน 
142,090 บาท คิดเปนรอยละ 3 และงบดําเนินงานโครงการตางๆ 4,048,810 คิดเปนรอยละ 80 ของคาใชจาย
ประจําปงบประมาณ 2557 ดังรูปท่ี 2 

 

  
รายรับรวม 5,076,319 บาท รายจายรวม 5,076,319 บาท 

 

รูปท่ี 2 รายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2557 
 
 

 

 

 

 
• ทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

   มีทรัพยากรท่ีใชในการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายคณะฯ 
 

รายการ จํานวน 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะสําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 8  เครื่อง 

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายการ จํานวน 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ  7  เครื่อง 
Notebook 3  เครื่อง 
Scanner 1  เครื่อง 
Netbook (ถามี) -  เครื่อง 
Printer 5  เครื่อง 

 
• สว .สก . ดําเนินการภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 3)  
ระเบียบพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระเบียบบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

 
1.2 ความสัมพันธระดับองคการ 

• โครงสรางและระบบธรรมาภิบายในการกํากับดูแลของสว.สก.  
สว.สก.มีการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ท่ีมีคณบดี

เปนประธาน และมีกรรมการท่ีแตงตั้งโดยอธิการบดีรวมแลวไมเกิน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป การบริหาร
จัดการสว.สก. อยูภายใตความรับผิดชอบของผูอํานวยการท่ีแตงตั้งโดยอธิการบดีภายใตการเสนอของคณบดีมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป และเปนไปภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2548 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 3) 

ภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังกลาวขางตน 
ผูอํานวยการมีหนาท่ีนําเสนอผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ปละ 1 ครั้ง และมีผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทําหนาท่ีสอบบัญชีเพ่ือนําเสนอผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางการบริหารงานของสว.สก. แบงออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก งานบริหารท่ัวไป งานการเงินและ
บัญช ีงานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยมีท่ีปรึกษาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ และผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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รูปท่ี 3 โครงสรางการบริหาร 

• ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชบริการ 
 

ผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบริการ ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญ 

ภาคีแหลงทุนสนับสนุน ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนท้ังในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย และสาธารณะ 
ภาคีเครือขายนักวิจัย ทุนวิจัย ท่ีปรึกษาการวิจัย แหลงความรูดานการบรหิารจดัการงานวิจัย นวัตกรรม

สรางสรรคเพ่ือการนําไปใชประโยชน 
ภาคีเครือขายผูใชบริการฝกอบรม การพัฒนาสมรรถนะในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาสหกรณ ชุมชน และอาชีพ  
นิสิต นักศึกษา และประชาชน คลังความรู แหลงเรยีนรู นวัตกรรม นําไปใชยกระดับการประกอบอาชีพการเรียนการสอน  
หนวยงานรัฐ/Policy makers ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
ขบวนการสหกรณ นวัตกรรม ชุดความรู หลักสตูรเรียนรูในการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ  
ภาคีขบวนการสหกรณในตางประเทศ โครงการความรวมมือในการพัฒนาสหกรณและชุมชน 

 

• ผูสงมอบ และพันธมิตร  
 

ผูสงมอบ/พันธมิตร/ 
คูความรวมมือท่ีสําคัญ 

บทบาทท่ีเกี่ยวของ ขอกําหนดท่ีสําคัญ
สําหรับผูสงมอบ 

พันธมิตร และ ผูให
ความรวมมือ 

กลไกท่ีสําคัญท่ีใช 
ในการสื่อสาร  ระบบงาน กระบวนการผลิต 

การสงมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนนุ 
เพ่ือลูกคาท่ีสําคัญ 

การสรางนวัตกรรม 
 ของหนวยงาน 

 สว.สก. 

4 หนวยงาน (สกว.-สว.สก.-
ส.ป.ก.-สวก.) 

การวิจัยและการพัฒนา 
Project based learning 
เพ่ือนําไปสูการสรางสรรค
นวัตกรรม การใชประโยชน
ในท่ีดินใหเกิดประโยชน

ผลงานวิจัย แผนการวิจัย ขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ ระยะเวลา 
3 ป เรื่องการวิจัย การ
สนับสนุนทุน และ
กลุมเปาหมายเกษตรกร 



11 
 

ผูสงมอบ/พันธมิตร/ 
คูความรวมมือท่ีสําคัญ 

บทบาทท่ีเกี่ยวของ ขอกําหนดท่ีสําคัญ
สําหรับผูสงมอบ 

พันธมิตร และ ผูให
ความรวมมือ 

กลไกท่ีสําคัญท่ีใช 
ในการสื่อสาร  ระบบงาน กระบวนการผลิต 

การสงมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนนุ 
เพ่ือลูกคาท่ีสําคัญ 

การสรางนวัตกรรม 
 ของหนวยงาน 

 สว.สก. 

สูงสุด 
ชสอ. การสนับสนุนดาน

ประชาสมัพันธหลักสูตร
ฝกอบรม 

หลักสตูรฝกอบรม
ผูตรวจสอบกิจการฯ 

เง่ือนไขการสนับสนุน
ของ ชสอ.ในดานการ
ประชาสมัพันธ
วิชาการ 

ขอตกลงความรวมมือ 3 
ป  

บริษัท บางซื่อโรงสไีฟ
เจียเมง จํากัด 

การจัดหลักสตูรฝกอบรมแก
เกษตรกรท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 

หลักสตูรชาวนามือ
อาชีพ 

แผนการจดัหลักสูตร
ฝกอบรม 

ขอตกลงความรวมมือ 2 ป 

สสท. การจัดหลักสตูรฝกอบรม 
Smart cooperators 

การจัดหลักสตูร
ฝกอบรมระยะสั้น 

แผนการจดัหลักสูตร
ฝกอบรม 

กลไกท่ีปรึกษา สสท. 

ชสค. การจัดหลักสตูรฝกอบรม 
Smart officers, Smart 
Farmers 

การจัดหลักสตูร
ฝกอบรมอยางเปน
ระบบ 

ผลงานวิจัยและผลงาน
ใหบริการวิชาการ
ของชสค. 

ขอตกลงความรวมมือและ
สัญญาโครงการวิจัย 

มทร.ธัญบุร ี การจัดหลักสตูรฝกอบรม 
Smart teacher, Smart 
Entrepreneurs และตัว
แบบธุรกิจ Faremr Shop 

การจัดหลักสตูร
ฝกอบรมอยางเปน
ระบบ 

ผลงานวิจัย สัญญาโครงการวิจัย 

ส.ป.ก. การวิจัยและการพัฒนา 
Project based learning 
เพ่ือนําไปสูการสรางสรรค
นวัตกรรม การใชประโยชน
ในท่ีดินใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

ผลงานวิจัย แผนการวิจัย ขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ ระยะเวลา 3 ป 
เรื่องการวิจัย การ
สนับสนุนทุน และ
กลุมเปาหมายเกษตรกร 

DAEC การวิจัยและการพัฒนา 
Project based learning 
เพ่ือนําไปสูการสรางสรรค
นวัตกรรม และถายโอน
ความรูดานสหกรณ 

หลักสตูรฝกอบรม 
และ Project 
based  

แผนงานความรวมมือ หนังสือขอความ
อนุเคราะหจาก DAEC, 
MAF, Lao PDR 

 
 
1.3 สภาวการณของหนวยงาน 

1.3.1 สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 
(1) ลําดับในการแขงขัน  

เปนหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานสหกรณท่ีมีเอกลักษณเฉพาะในสายตาของขบวนการสหกรร
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน  
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พันธกิจหลัก 
การเปลี่ยนแปลงหลักท่ีสงผลกระทบตอ

สถานการณการแขงขันของสว.สก. 
โอกาสของคณะในการสรางนวัตกรรม 

และความรวมมือเพ่ือตอบสนอง 

การวิจัย 
นโยบายคณะเศรษฐศาสตร - สว.สก.มีทุนความรู/นวัตกรรมเพ่ือตอยอด/ขยายผลการวิจยั

ตามกรอบการวิจัยท่ีสามารถหาแหลงทุนสนับสนุน 
การบริการวิชาการ - กรอบทิศทางการดําเนินงานของสว.สก.สอดรับกับ Agenda 

การพัฒนาขบวนการสหกรณโลกตามแผนงาน ICA Blueprint, 
AEC Blueprint ยุทธศาสตรการปฏิรูประเทศไทย และ
ขบวนการสหกรณ โดยมรีะบบการวิจัยและบริการวิชาการท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนตามยุทธศาสตรดังกลาวขางตน 

การเช่ือมโยงเครือขาย 

การพัฒนาองคกร 

(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันท่ีสําคัญท่ีสามารถหาไดจาก
ภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบาง  แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญท่ีมีอยูจากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบาง 
มีขอจํากัดอะไรบาง (ถามี) ในการไดมาซ่ึงขอมูลเหลานี้ 

 

• แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท้ังจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ 
1) สถาบันพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
2) สถาบันเครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี 
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6) ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7) สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
8) กรมสงเสริมสหกรณ 
9) เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
10) มูลนิธิสังคมสุขใจ 

11) สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด  

12) สํานักถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
13) สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด 
14) สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด 
15) สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 
16) มูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
17) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 
18) มหาวิทยาลัยรังสิต 
19) บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จํากัด 
20) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การทองเท่ียว และบริการ,         

สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

21) คณะอนุกรรมาธิการ ปฏิรูประบบการเงินและสถาบันการเงิน สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

22) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

23) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 

24) องคการสัมพันธภาพระหวางประเทศสาขาภูมิภาคเอเชียแปซิฟก(ICA-AP) 
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25) กรมสงเสริมกสิกรรมและสหกรณ กระทรวงกสิกรรมและปาไม, สปป.ลาว 

26) เครือขาย ICA-AP 

 
1.4 บริบทเชิงกลยุทธ 

• ความทาทายเชิงกลยุทธของสว.สก. 
ดาน พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการ

วิชาการ 
พันธกิจการเชื่อมโยง

เครือขาย 
พันธกิจการพัฒนา

องคกร 
ดานการเรียนรู สว.สก.วางระบบดาน

การเรยีนรูและพัฒนา
ไวในภารกิจการวิจัย 
โดยมีกรอบการวิจัยใน 
1 ทศวรรษ มีวิสัยทัศน
ชัดเจน มีแหลงทุน
สนับสนุนหลัก  

มีการออกแบบและพัฒนา
หลักสตูรฝกอบรมและการ
พัฒนาคลังความรู สื่อ
เรียนรู สื่อสรางสรรค
รูปแบบตาง ๆ  

มีฐานงานวิจัยและ
นวัตกรรมดึงดูดความ
สนใจภาคีเครือขาย 

มีระบบการถายโอน
ความรูจากการวิจัย
เพ่ือพัฒนาทีมงาน
และองคกร 

ดานการปฏิบัติการ มีระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยในรูปของ 
Logical Framework 
ท่ีจะนํามาซึ่งผลลัพธ
และการนําไปใช
ประโยชนในชวงเวลา
ตาง ๆ ของแผนการ
วิจัย 

ใชกลไกการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสตูร
ฝกอบรมเพ่ือการเผยแพร
และใชประโยชนรวมกัน มี
ระบบการบริหารจัดการ
หลักสตูรฝกอบรม/
เว็บไซต/วารสาร 

ใชฐานงานวิจัยและ
บริการวิชาการในการ
เช่ือมโยงเครือขายสูการ
บรรลเุปาหมายรวมกัน 

ใชกลไกการวิจัยใน
การยกระดับการ
เรียนรูแกทีมงานและ
การยกระดับ
สมรรถนะองคกร เปน
องคการแหงการ
เรียนรู 

ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมในวงกวาง 

มีแผนการวิจัยรวมกับ
ชุมชน ขบวนการ
สหกรณ และ
หนวยงานรัฐ เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการ
แกปญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สรางความเปนธรรม  

ใหบริการในหลายรูปแบบ 
หลายกลุม มีท้ังการ
ใหบริการวิชาการเพ่ือหา
รายได และใหฟร ี

รูปแบบของเครือขาย
คุณคามเีจตนารมณใน
การสงเสริมการพ่ึงพา
และรวมมือกันระหวาง
ภาค ี

เจตนารมณของสว.
สก.เปนไปเพ่ือความ
รับผิดชอบตอสังคม 

ดานทรัพยากรบุคคล มีภาคีเครือขายวิจัย
เขามามสีวนรวมของ
ทีมวิจัย สว.สก. และ
ผูทรงคุณวุฒิ ภายใต
ปณิธาน เปาหมาย
รวม 

มีทีมงานพัฒนาหลักสตูร 
มีทีมงานเว็บไซต มีทีมงาน
วารสาร  

มีภาคีเครือขายเขามามี
สวนรวม 9,311 คน/
องคกร 

มีบุคลากร 4 กลุมเขา
มาชวยขับเคลื่อนงาน 
ไดแก ขาราชการ/พน
ง.มหาวิทยาลัย, พนง.
งด. จนท.
โครงการวิจัย และ
ภาคีพันธมิตร 

 
1.5 ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

• สวนประกอบท่ีสําคัญของระบบการปรับปรุงการดําเนินการของสว.สก. 
ระบบการปรับปรุงการดําเนินงานของสว.สก. เปนไปในรูปแบบของระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถาบันวิชาการดานสหกรณเปนการสรางระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
สถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร 
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โดยมีจุดมุงหมายใหผลผลิตท่ีออกมามีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร และการสราง
เอกลักษณองคกร “เปนองคกรท่ีมุงนวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”    
(รูปท่ี 4)   
 

เอกลักษณ์ หน่วยงาน

การจัดทําแผน

การดําเนินการตามแผน

ติดตาม กํากับ

การประเมินคุณภาพภายใน

รายโครงการ

รายงานประจําป�

SAR

การประเมินคุณภาพภายใน

โดยต้นสังกัด

รายงานการประเมิน

โดยต้นสังกัด

ผู้ใช้บริการ/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกา
รป

รับ
ปร

ุงแ
ละ

พัฒ
นา

คณะ/มก.

เป�นองค์กรที�มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด 

เพื�อยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์               

สู่การพัฒนาที�ยั�งยืน

นโยบายประกันคุณภาพมก.

 
 
รูปท่ี 4 ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 
1.6 กระบวนการสรางนวัตกรรมของสว.สก (จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2557) 

ในสวนของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซ่ึงจัดตั้งข้ึนภายใตปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพ่ือการ
พัฒนาสหกรณ” โดยไดกําหนดวิสัยทัศน “เปนองคกรมุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณคาสหกรณ สู
การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยดําเนินภารกิจสําคัญ 4 ประการ ไดแก การวิจัย การสรางกลไกการเรียนรู การสรางเครือขาย/
ชุมชนการเรียนรู  และการสรางสถาบันฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น ภายใตการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศนดังกลาว สถาบันฯ ไดมีการสรางสรรคนวัตกรรม โดยเปนไปภายใตกระบวนการสําคัญ 5 ข้ันตอน (รูปท่ี 5) 
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1

 

 

2

 

5

 

3

4

  การระบุ
     · ปญหา
     · ขอจํากัด
     · สิ่งทาทาย

การกําหนดวัตถุประสงค
ของการมีนวัตกรรม
ซึ่งอาจเปน
 · นวัตกรรมสินคา/บริการ
 · นวัตกรรมกระบวนการ
 · นวัตกรรมการตลาด
 · ตัวแบบธุรกิจ

SWOT Analysis
กําหนดกลยุทธ/ นวัตกรรม

แผนที่กลยุทธ

· ศูนยเรียนรูเพื่อการ
  ถายโอนความรู
· MOU กับภาคี

นวัตกรรม

 
 

รูปท่ี 5  กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
ข้ันตอนท่ี 1 : เง่ือนไขของการมีนวัตกรรม 
ข้ันตอนนี้จะเปนการกําหนดประเด็นปญหา/ ขอจํากัด ในองคกร ชุมชน ท่ีตองการแกปญหา หรืออาจ

เปนสิ่งทาทายท่ีตองการสรางการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีกวาเดิม เชน กรณีกลุมชาวนาภายใตเครือขายมูลนิธิ
ธรรมะรวมใจ ท่ีตองการแกปญหาเรื่องความไมแนนอนในการจําหนายขาวเปลือกดวยการสรางแบรนด “ขาว
คุณธรรม” หรือคนในชุมชน อําเภอสามพราน ตองการพัฒนาการผลิตผัก-ผลไม จากการใชเคมีไปสูการผลิตผัก-
ผลไมอินทรีย เพ่ือสรางความม่ันคงในอาชีพ 

 

ข้ันตอนท่ี 2 : การกําหนดวัตถุประสงคและรูปแบบของนวัตกรรม 
ในข้ันตอนนี้จะเปนการกําหนดวัตถุประสงค และรูปแบบของนวัตกรรม ซ่ึงอาจเปนนวัตกรรมสําหรับ

สินคา/ บริการ เชน การใชแบรนดขาวคุณธรรมในการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใตโซอุปทานเพ่ือแกปญหาราคาขาว
ตกต่ํา หรือการใชกลไกของตลาดชุมชนในการยกระดับการทํางานรวมกันของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานไปสูการ
เปนชุมชนเกษตรอินทรีย 

ข้ันตอนท่ี 3 : การออกแบบนวัตกรรม 
ในข้ันตอนนี้จะเปนการวิเคราะหสถานการณ และการออกแบบนวัตกรรม โดยมากมักจะใชเทคนิคการ

วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เพ่ือกําหนดกลยุทธ/นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับปจจัย
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงและปณิธาน/เปาหมายรวม 

 

ข้ันตอนท่ี 4 : การดําเนินโครงการนวัตกรรม 
การดําเนินการนวัตกรรมเปนไปภายใตการดําเนินการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(Participatory Action Research) ตามกรอบการวิจัยโดยมีทีมพ่ีเลี้ยงจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ และใชเวที
สรุปบทเรียนผลการดําเนินงานวิจัย เพ่ือจัดทําเปนกรอบแนวทางการดําเนินนวัตกรรม (Innovation Platform) 

 

ข้ันตอนท่ี 5 : การขยายผลเพ่ือการนําไปใชประโยชน 
ข้ันตอนการขยายผลนําไปใชประโยชน อาจใชวิธีการเผยแพรผานกลไกศูนยเรียนรูชุมชน การจัดทํา

ขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานเพ่ือนําไปใชประโยชน การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ การจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรม และการใหบริการวิชาการผานกลไกท่ีปรึกษา เปนตน 
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2557  

ผลการดําเนินงานตามภารกิจในรอบปการศึกษา 2557 เปนไปตามแผนงานท่ีไดนําเสนอผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสถาบันฯท้ัง 4 ภารกิจ ไดแก ภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยง
เครือขาย และการพัฒนาองคกร มีการดําเนินการโครงการวิจัยภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาท่ีเปนธรรม จํานวน 7 โครงการ งบประมาณสนับสนุนท้ังสิ้น 5.8 ลานบาท มีนักวิจัยจํานวน 94 
คน ผูมีสวนรวมการวิจัย 9,199 คน ภารกิจดานการบริการวิชาการมีจํานวน 16 โครงการ มีผูใชบริการท้ังสิ้น 
จํานวน 1,015 คน ภารกิจการเชื่อมโยงเครือขาย มีภาคีพันธมิตร 14 เครือขาย รวม 9,311 คน มีขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานพันธมิตร 6 หนวยงาน ภารกิจการพัฒนาองคกร มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรจํานวน 39,930 บาท โดยบุคลากรทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาความรูทางวิชาการ ในรอบปงบประมาณ 
2557 สว.สก. มีรายรับท้ังสิ้น 5.07 ลานบาท มีรายจายท้ังสิ้น 5.07 ลานบาท  

ในรอบปการศึกษา สว.สก. มีผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 3 รางวัล ไดแก รางวัลผลงานวิจัยท่ีสราง
ผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2556 (ระดับ Silver) : หลักสูตรชาวนามืออาชีพ รางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. 
ประจําป 2556 โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ภายใตชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาท่ีเปนธรรม และรางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2557 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม 
ไดรับ ภายใตชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับสว.สก. 
 ตามท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) นั้น 
สว.สก. ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ท้ังในระดับหนวยงาน ซ่ึงเปนระบบท่ีใชสําหรับหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีสนับสนุนดานการวิจัยและการบริการวิชาการ และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 5 องคประกอบคุณภาพ จํานวน 11 ตัวบงชี้ ท่ีคณะกําหนด 
 ผลการประเมินตนเอง ระดับหนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ มีคาเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับ ดีมาก 
แยกเปน ปจจัยนําเขา คาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับ ดีมาก กระบวนการ 4.80 อยูในระดับ ดีมาก และผลลัพธ คาเฉลี่ย
5.00 อยูในระดับ ดีมาก เพ่ือใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้  
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานสว.สก. 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ I P O 

คะแนน
เฉลี่ย  

ตามจาํนวน
ตัวบงชี ้

0.00-1.50 การดาํเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 
2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช 
3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี
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4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

1 1 - 1.1 - 5.00 ดีมาก 
2 3 2.2 2.1 2.3 5.00 ดีมาก 
3 1 - 3.1 - 5.00 ดีมาก 
4 1 4.1 - - 4.00 ดี 
5 5 - 5.1, 5.5 5.2,5.3,5.4 4.00 ดี 

รวม 11 2 5 4 4.60 ดีมาก 
ผลการประเมิน 4.5 4.8 5 4.60 ดีมาก 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน สว.สก. รายตัวบงช้ี 
ตัวบงชี ้ หนวย 

 
เปาหมาย 

2557 
ผลการดําเนินงาน ป 2557 คะแนนผลการ

ประเมินตนเอง  
ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมตามตัวบงชี้. (11 ตัวบงชี้)       0.42 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ       5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ  8  8 5.00 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย         5.00 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 
ขอ  6 6  5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค สัดสวน  100,000  5,800,000 644,446.67 5.00 
9  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละ   339.30 
8.48 

5.00 
40 

  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด คน   0    
  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน   7    

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

ผลงาน  0  0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

ผลงาน  0  1 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมท่ี 2 

ผลงาน  0  0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 1 

ผลงาน  0  0 0.00   

  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
ใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงาน  0  0 0.00   

  งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

ผลงาน  0 440 0.00   
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ตัวบงชี ้ หนวย 
 

เปาหมาย 
2557 

ผลการดําเนินงาน ป 2557 คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง  

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน ผลงาน  0  16 2.00   
  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน  0  1 0.25   
  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
ผลงาน  0  0 0.00   

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

ผลงาน  0 2 1.50   

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ         5.00 
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม ขอ  5  5 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ       5.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 6 6 4.00 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ         5.00 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ/
หนวยงาน 

ขอ 7  7  5.00 

5.2 ผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหารหนวยงาน คาเฉล่ีย 5.00 5.00 5.00 
5.3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะ ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
รอยละ 100 100 5.00 

5.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉล่ีย 4.35 4.35 5.00 
5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ขอ 4 4 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย
5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เกณฑการประเมิน 
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ผลการดําเนินงาน 
 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยการมสีวนรวมของ
บุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจําคณะ  โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลยัพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

สว.สก.ไดทบทวนแผนกลยุทธ สว.สก.

ฉบับท่ี 2 ภายใตกระบวนการมสีวนรวม
วามีความเหมาะสมกับสถานการณ 
ปจจัยสภาพแวดลอมและผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาํ
สถาบันฯ โดยผูอํานวยการไดกําหนด
นโยบายแผนงานโครงการภายใตภารกิจ 

4 ประการ ช้ีแจงทําความเขาใจใหกับ
บุคลากรและผูมสีวนเก่ียวของไดรบัทราบ
เจตนารมณ เปาหมาย ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

1.แผนกลยุทธฉบับท่ี 2 
2. เอกสารแนวนโยบาย

แผนงานโครงการ 
ประจําป 

3. รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/57 

 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสู
บุคลากร 

มีการช้ีแจงทําความเขาใจในท่ีประชุม
สถาบัน 

1. รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 10/57 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
การประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือขาย และการ
พัฒนาองคกร  

มีการจัดทําแผนงาน/โครงการภายใต
แผนกลยุทธ 

1. แผนกลยุทธ ฉ.2 

 4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏบัิติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพ่ือวัดความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและแผนปฏบัิติการประจาํป 

มีการกําหนดตัวบงช้ีรายภารกิจประจําป 
2557  

1.แผนกลยุทธ ฉ.2 
2. แผนงานประจําป 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ครบ 4 พันธกิจ 

มีการทําแผนงานประจําปเสนอ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

1.แผนกลยุทธ ฉ.2 
2. แผนงานประจําป 

 6. มีการตดิตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

รับทราบผลการดําเนินงานปละ 2 ครั้ง 
1. รายงานการประชุม

ครั้งท่ี 1/2557 
2. แบบรายงานแจง

เวียนกรรมการ
ประจําสถาบันฯ 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีเสนอกรรมการ 

1. รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/2557 

 

 8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเหน็และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏบัิติการ
ประจําป 

มีการนําผลการประเมิน SAR ของสว.
สก. แกท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ 

1. รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/2557 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

 8 7 8 5 5 บรรลุเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ตามตัวบงชี้ สกอ. 
3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2557 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

มีขอมูลเชิงวิเคราะหเพ่ือใชในการ
บริหารจดัการงานวิจัย 

1. รายงานวิจัยชุด
โครงการฯ ระยะท่ี 7 

2. รายงานสรุปเวที
เสวนาประจําป 2557 

3. ขอเสนอแนะของ
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ผูทรงคุณวุฒิการวิจัย 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ในประเด็นตอไปน้ี                                                                                                                                                     
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค 

หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมลูสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลติงานสรางสรรค 
เชน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสรมิงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจดั
แสดงงานสรางสรรค การจดัใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบัเชิญ (visiting 
professor) 

- มีศูนยสารสนเทศพ้ืนท่ี 46.5 ตร.ม.  
- ใชเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน

การวิจัย  
- มีคลังขอมูลสนับสนุนการบริหาร

จัดการงานวิจัย  
- มีกิจกรรมประชุมวิชาการ 
- จัด event แสดงผลงาน 
- มีเครือขายผูทรงคุณวุฒิสนับสนุน

งานวิจัย 

รายงานประจําป 2557 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ในรอบปการศึกษา 2557 สว.สก. ไดมี
การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุน
วิจัย/งานสรางสรรค จํานวน 5.8 ลาน
บาท 

สัญญาชุดโครงการวิจัย 
RDC5740001 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

ในรอบปการศึกษา 2557 สว.สก. ไดมี
การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 
3 แสนบาท 

สัญญาขุดโครงการวิจัย 
RDC5740001 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

- จัดเวทีประกาศเกียรติคุณ  
- สนับสนุนการสงผลงานเขาประกวด 

- หอประวัติ 
www.cai.ku.ac.th 
- รางวัลเชิดชูเกียรติท่ี
ไดรับ 3 รางวัล 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

- มีระบบและกลไกในการคุมครองสิทธ์ิ
ของนักวิจัยตามเกณฑของสกว. 

ระเบียบสกว.แนบทาย
สัญญาชุดโครงการฯ 

 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

6 7 6 5 5 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ชนิดชองตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

 เกณฑเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุม  ค1 และ ง  

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5  = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน  

สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 
 

= นวิจัยฯสนับสนุนงาจํานวนเงินน 
นักวิจัยยประจําและจํานวนอาจาร

ะภายนอกจากภายในแล วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส
     

 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

=   Iคะแนนที่ได 5
5 เต็ม เปนคะแนนที่กําหนดให วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส

ะภายนอกจากภายในแล วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส
   ×  

 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 
คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกสาขาวิชาในคณะ 

 
ผลการดําเนินงาน 

5,800,200/9 = 644,446.67 บาท 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

100,000 13,872,971 644,446.67 5 5 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปปฏิทิน พ.ศ. 2557 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุม  ค1 และ ง 

  กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ท่ีกําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1.  คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 

100
 งหมดนักวิจัยทัยประจําและจํานวนอาจาร

ะนักวิจัยรยประจําแลการของอาจางานทางวิชาำหนักของผลผลรวมถวง
   ×

น  

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

=   Qคะแนนที่ได 5

5 นคะแนนเต็มำหนดใหเปกวิจัยที่กประจําและนัของอาจารย

การงานทางวิชาำหนักของผลลรวมถวงนรอยละของผ

กวิจัยประจําและนัของอาจารย

การงานทางวิชาำหนักของผลลรวมถวงนรอยละของผ

   ×  

 
ผลการดําเนินงาน 

สว.สก. มีผลงานสรางสรรคเผยแพรในระดับสถาบัน/จังหวัด จํานวน  16 รายการ มีผลงานสรางสรรค 
เผยแพรในระดับชาติ 1 รายการ มีผลงานสรางสรรคเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน จํานวน 2 รายการ และมี
ผลงานสรางสรรคเผยแพรในระดับนานาชาติ จํานวน 1 รายการ 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก = 4.75 x 100 = 67.86 
7 

คะแนน  = 67.86 x 5 = 8.48  
40 

= 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

5 5 5 5 5 บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี
มากรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2557 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. จัดทําแผนการบริการวชิาการประจําปทีส่อดคลอง
กับความตองการของสังคม และกําหนดตัวบงชี้วดั
ความสําเร็จในระดบัแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม และเสนอกรรมการประจําสถาบนั 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

โครงการเสวนาวิชาการประจําป
และประกาศเกียรติคณุมผีลการ
ประเมินในระดับดีมาก  

- รายงานสรุปเวทีเสวนา 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สถาบันครั้งท่ี 1/57 
 

 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

โครงการ CSA  - แผนงาน 
- หนังสืออนุมัติใชพ้ืนท่ี
จากสนง.ทรัพยสิน 

 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอย
ตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 

- โครงการ อบรม smart offecers 
ใหกับขาราชการ DAEC ประเทศ
สปป.ลาว 

- โครงการอบรมฝายจัดการ
สหกรณเรื่อง การจัดตั้งและ
ดําเนินงาน Farmers’ Market 

- รายงานสรุปการจัด
อบรม 

- รายงานสรุปการจัดตั้ง
และดําเนินงาน 
Farmers’ Market 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

รายงานผลการดําเนินงานเสนอ
กรรมการประจําสถาบันฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สถาบัน ครั้งท่ี 1/57 

 5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

การปรับปรุงกระบวนการใหบริการ
วิชาการโดยเฉพาะในหลักสูตร
ฝกอบรมในเรื่องการดูแลวิทยากร 

- รายงานการประชุม
สถาบันฯ ครั้งท่ี 2/58 

 6. สว.สก.มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับสถาบัน 

- รวมจัดบูทเผยแพรผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการ SARD เมื่อ 29 
พ.ย. 57  
- บูทผลผลิตงานวิจัยขาวคณุธรรม, 

- รายงานสรุปการจัดบูท 
- ขาวประชาสัมพันธ 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ขาวหอมอํานาจเจริญ และขาวเกิด
บุญในงานวันรําลึก รัชกาล 8 ทรง
หวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน
รวมกับมก. เมื่อวันท่ี 5 ม.ิย. 58 

 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

6 6 6 5 5 บรรลุเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ  มีผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ ตาม
ตัวบงชี้ สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ 
ดีมาก  รายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1              ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 



29 
 

เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผน
กลยุทธของหนวยงาน 

แผนกลยุทธการเงินไดกําหนดไวใน
เสาหลักกลยุทธการวิจัยภายใต
แผนกลยุทธ ฉ.2 เพ่ือจัดหา
งบประมาณการวิจยัภายใตกรอบ
ชุดโครงการวิจยั The DC& F  

- แผนกลยุทธการเงินสว.สก. 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 
หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ
ได 

ใชวิธีการงบประมาณ การ
วิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยเพ่ือการวางแผน 
จัดหาและจัดสรร เงินทุนราย
โครงการ และภาพรวม 

- แผนกลยุทธการเงินสว.สก. 
- แผนงบประมาณเงินรายได 

 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการ
พัฒนาหนวยงาน และบุคลากร 

มีการจัดทําแผนงบประมาณ
ประจําปเพ่ือเสนอผานความ
เห็นชอบคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ 

- แผนปฏิบัติงานประจําป 
- แผนงบประมาณเงินรายได

ประจําปงบประมาณ 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน ป
ละ 1 ครั้ง ผานท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

- รายงานงบการเงินประจําป 
2557 ผานการสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 5. มีการนําขอมลูทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยาง
ตอเน่ือง 

มีการสะสมทุนจากโครงการพัฒนา
วิชาการเปนรายไดเขากองทุน
สะสมของสว.สก.เพ่ือความมั่นคง 

- แผนกลยุทธทางการเงินสว.สก. 

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีแตงตั้ง
โดยคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

- คําสั่งแตงตั้งผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต 

- รายงานงบการเงินประจําป 
2557 ผานการสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมลูจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

มีการรายงานการใชเงินตาม
แผนงานโครงการท่ีไดรับอนุมัตจิาก
คณะกรรมการ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประชุมประจํา
สถาบัน ครั้งท่ี 1/57 

 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

6 7 6 5 4 บรรลุเปาหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตามตัว
บงชี้ท่ีคณะกําหนดใหดําเนินการประเมิน 5 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของคณะ/หนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2557 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศน

มีการวิเคราะห SWOT เช่ือมโยงกับ
คณะ มก. ประเทศ และขบวนการ
สหกรณในประชาคมโลก เพ่ือการ

แผนกลยุทธ 
สว.สก. ฉ.2 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ และ
เสนอผูบริหารระดับสถาบนัเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

วางแผนงานประจําป เสนอท่ีประชุม
กรรมการประจําสถาบันฯ 

 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อ
พัฒนานิสติ อาจารย บุคลากร อยางตอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ และโอกาสในการแขงขัน 

มีการวิเคราะหขอมลูทางการเงินในแต
ละรายโครงการ 

แผนกลยุทธ
การเงิน 
 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการ
วิเคราะหและระบปุจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก 
หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพนัธกิจของสว.สก.และใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

มีการบรหิารความเสีย่ง โดยประเมิน
สถานการณแวดลอมในทุกราย
โครงการ และจัดทําแผนการเงินแบบ
ยืดหยุน ภายใตกรอบของมก.พว. 

- แผนบริหาร
ความเสีย่ง 

- สัญญา
โครงการวิจัย 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการดําเนนิงานอยางชดัเจน 

มีแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล 

แนวทางการ
กํากับดูแล
สถาบัน 

 5. คนหาแนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จดัเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 

ใชกลไกการคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
บุคลากรในการประชุมสว.สก. และ
ประจํากลุมยอยอยางตอเน่ือง 

รายงานการ
ประชุมสถาบัน
ประจําเดือน 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุ 

มีการตดิตามผลการพัฒนาบุคลากร รายงานการ
ประชุมการ
ติดตาม
ประเมินผลในท่ี
ประชุม
ประจําเดือน 

 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มีกรอบการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพของสว.สก. 

รายงานการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 56 

 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
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2557 2556 2557 2556 2557 2557 

7 7 7 5 5 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหารหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2557 
เกณฑการประเมิน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

5 5 5 5 5 บรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2557 
 

เกณฑการประเมิน 

 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2557 บุคลากรสว.สก. ไดเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะท่ีสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานรวมท้ังสิ้น 10 คน จากจํานวนบุคลากรสว.สก.ท่ีปฏิบัติงานตามรอบการประเมินรวมท้ังสิ้น 10 คน คิดเปน
รอยละ 100 
 

1. คํานวณรอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพฯ 
       จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ 
         จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาตอ) 

 

 
        =     
 
2. แปลง รอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  =  
รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ 

X 5 
รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

10  
X 100 
 

10 

×100 

=    100% 
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          =         
 
 
ดังนั้นรอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือตางประเทศ รอย

ละ 100 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

80 100 100 5 5 บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4         ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2557 
เกณฑการประเมิน 
 ใชคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2557 สว.สก. ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจการใชบริการของสว.สก.  พบวามีผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในการใชบริการ มีคาเฉลี่ย 4.35 อยูในระดับ ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

4.40 4.03 4.35 4.03 4.35 บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.5            ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ชนิดของตัวบงช้ี          กระบวนการ 
รอบระยะเวลา          ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน 

100 
X 5 

100 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

=   5    คะแนน 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ี
สําคัญครบถวน ครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดย
มีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง
กระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

มีการทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานหลักครบถวน 

- รายงานการประชุมสถาบัน 
ครั้งท่ี 9/57 

- รายงานการประเมินตนเอง ป
การศึกษา 2557 

- รายงานประจําป 2557 
 
 

 2.  มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ี
สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก 
(Core Process) ท่ีสําคัญจากความ
คาดหวังและความตองการของ
ผูรับบริการ 

มีการจัดทําหรือทบทวน
ขอกําหนดท่ีสําคญัของ
กระบวนการดําเนินงานหลัก 
(Core Process) ท่ีสําคัญจาก
ความคาดหวังและความตองการ
ของผูรับบริการ 

รายงานการประชุมสถาบันครั้ง
ท่ี 9/57 

 3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการ
จากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐาน
และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมท้ัง
กําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

มีการออกแบบหรือทบทวน
กระบวนการจากขอกําหนดท่ี
สําคัญ จดัทํามาตรฐานและ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอม
ท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งท่ี 9/57 

- คําสั่งมอบหมายงาน 
- Mind Map 
- คูมือการปฏิบัติงาน 

 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวน 
การตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงาน
มีประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลด
คาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

มีการปรับปรุงกระบวนการตาม
คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให
งานมีประสิทธิภาพ  

- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งท่ี 4/58 

- คูมือการปฏิบัติงานป 57/58 

 5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุง
เสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือใหพิจารณาและให
ขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณตอไป 

- - 

 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557 
 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2557 2556 2557 2556 2557 2557 

5 5 5 5 5 บรรลุเปาหมาย 
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บทท่ี 3  
สรุปการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสว.สก. 

 

3.1 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  
 สว.สก.ไดวิเคราะหผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเก่ียวกับ จุดเดน และโอกาสในการพัฒนาในแตละ
องคประกอบ รายละเอียดดังตอไปนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   
  จุดเดน 

1. เปนหนวยงานท่ีมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมความคิดทางสหกรณ มาใชในการพัฒนาระบบคุณคาการคาท่ีเปนธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรขยายบทบาทในการนําความรู/นวัตกรรมเชื่อมโยงความรวมมือกับประเทศในอาเซียนตามโอกาสอัน

ควร 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
  จุดเดน 

1.  มีงานวิจัยท่ีเปนประโยชน สามารถสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม จํานวนมาก 
2.  มีศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก 
3.  เปนหนวยงานท่ีมีผลงานไดรับรางวัลในระดับชาติ 

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. - 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  จุดเดน 

1. มีชุดความรู บุคลากร ท่ีมีความรูทักษะในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมท่ีเนนสรางการเปลี่ยนแปลงใน 3 
มิติ ไดแก ทัศนคติ วิธีคิด ความรูทักษะในบริบทโลกใหม 

2. มีคลังความรูท่ีสะสมจากการวิจัยและระบบการพัฒนาเพ่ือการเผยแพรสูสาธารณะผานเว็บไซตและ
วารสารฅนสหกรณ ตลอดจนศูนยเรียนรูในชุมชน  

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. – 

 
องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  จุดเดน 
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1. มีขีดความสามารถในการแสวงหารายไดจากแหลงเงินภายนอก ชวยเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงพา 
    ตนเองและความพรอมในการออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลของ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในอนาคตอันใกล 

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. มีแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาเงินทุนจากหลาย ๆ แหลง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ         

สว.สก.  

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  จุดเดน 

 1. มีการสงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานรวมกัน มีการทํางานเปนทีม ภายใตคานิยมรวมกัน เพ่ือ 
     นําไปสูเปาหมายรวมขององคกรอยางชัดเจน 

  
โอกาสในการพัฒนา 

1. การสรางความเขาใจกับคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของสําหรับองคประกอบของบุคลากรในหนวยงาน
ท่ีมี 4 กลุม ในการเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนภารกิจของสว.สก. ในฐานะการเปน virtual 
organization เพ่ือใหการสนับสนุนสว.สก.อยางเหมาะสม 
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บทท่ี 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ตามรอบปการศึกษา 2556 เม่ือ
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 นั้น สถาบันวิชาการดานสหกรณไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได
ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมีโครงการ
กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 6 โครงการ และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 6 กิจกรรม 
รายละเอียดดังนี้ 

• สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2556 (สปค.02) สถาบันวิชาการดานสหกรณ  
 

รายงาน ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
1. จุดท่ีควร

พัฒนา/
ขอเสนอแนะ 

2. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

6. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1. ควรมีการ
เตรียมความ
พรอมของ
บุคลากรใหมี
ทักษะและ
ความรูท่ี
เหมาะสมกับ
ปริมาณและ
ภาระงาน 
เน่ืองจาก
สถาบันฯมี
แผนการ
ดําเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรม
คอนขางมาก
และ
หลากหลาย 

- โครงการ 
Team 
Building 
Forum 

- ทีมงานมี
ความพรอมท้ัง
ในเรื่องทักษะ
และความรูท่ี
เหมาะสมกับ
ภาระงานท่ี
ไดรับ
มอบหมาย 

- มีการจัด
โครงการ 
Team 
Building เพ่ือ
ยกระดับความรู 
ความสามารถ
และทักษะใน
การทํางาน เมื่อ 
23-24 เม.ย. 
58 

- มีกลไกการ
จัดการความรู
แกทีมงาน
เฉพาะกิจตาง 
ๆ อยาง
ตอเน่ือง 

- มีกลไกการ
ติดตามงาน
และประเมิน
ตนเองในท่ี
ประชุมสว.สก.
ประจําเดือน 

100 29,413 ผอ./รองผอ. 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 



41 
 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา/

ขอเสนอแนะ 

2. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

6. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผูรับผิดชอบ 

1. ควรให
ความสําคัญใน
การติดตาม
และประเมิน 
ผลลัพธ 
(outcome) ของ
โครงการ/
กิจกรรมท่ีได
ดําเนินการใน
แตละภารกิจ
หลัก เพ่ือนํา
ผลมา
ประกอบการ
พิจารณา
ปรับปรุงแกไข
ในการ
ดําเนินการใน
ครั้งตอไปให
เกิด
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

- - - มีการปรับ 
ปรุงกระบวน 
การติดตามและ
ประเมิน 
ผลลัพธตาม
ขอเสนอ 

ไดปรับปรุง
กระบวนการ
เพ่ือนําผลการ
ติดตามมา
ยกระดับการ
ทํางานในรอบ
ใหม โดยเนนให
มีหลักฐาน
ชัดเจนสําหรับ
การสรุปผลใหผู
มีสวนเก่ียวของ
ไดรับทราบ 
และนําไป
ปฏิบัต ิ

100 - ผอ./รองผอ. 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
1.ขาด
กระบวนการ
บริหารความ
เสี่ยง 
โดยเฉพาะการ
วิเคราะห
ความเสีย่งท่ีมี
ระดับความ
เสี่ยงสูง เพ่ือ
จัดทําแผนการ
จัดการความ
เสี่ยงตาม
นโยบายของ
คณะฯ 

- - - มีการ
ดําเนินการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
บริหารความ
เสี่ยงตาม
ขอเสนอ 

- มีการตั้งคณะ
กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

- มีกลไกการ
บริหารความ
เสี่ยงและ
ปฏิบัติตาม
นโยบายของ
คณะ ไดแก 
การมอบหมาย
ใหมีบุคลากร
ติดตามดูแล
วัสดุอุปกรณท่ี
สุมเสี่ยงตอการ
เกิดอัคคีภัย
และรายงานใน
ท่ีประชุมทุก

100 - ผอ. 



42 
 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา/

ขอเสนอแนะ 

2. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

6. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผูรับผิดชอบ 

เดือน 
- ความเสี่ยงใน

เรื่องของแหลง
ทุนสนับสนุนใน
ฐานะท่ีเปน
หนวยงานพ่ึงพา
ตนเองน้ัน ไดใช
มาตรการการ
มุงเนนผลงานท่ี
มีคุณภาพและ
การสรางสรรค
นวัตกรรม อัน
จะนํามาซึ่งการ
สรรหาแหลงทุน
อยางตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
1.ควรดําเนิน 
การวิเคราะห
ตนทุนหรือ
คาใชจายตอ
กิจกรรม/
โครงการหลัก
ท่ีสําคัญท่ีได
ดําเนินการให
ครบถวน เชน 
โครงการ/
กิจกรรมการ
ฝกอบรม เพ่ือ
นําไปใช
ประโยชนใน
การบริหาร
จัดการรายรับ
และรายจายใน
รอบปตอไปได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

- - - มีการปรับปรุง
การวิเคราะห
ตนทุน/
คาใชจายในแต
ละกิจกรรม/
โครงการอยาง
ครบถวนตาม
ขอเสนอ 

สว.สก.มีการ
จัดทําประมาณ
การรายรับ 
รายจาย เพ่ือให
คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน
อนุมัติหลักการ 
สวนการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน
โครงการไดมี
การวิเคราะห
รายรับ รายจาย 
และความคุมคา
ในการ
ดําเนินการทุก
โครงการ มีการ
ประมาณการ
ตนทุนตอหนวย 
และการปรับลด
งบประมาณ
รายจายเพ่ือ
ความยืดหยุนใน
การดําเนินงาน

100 - ผอ./รอง
ผอ./ผช.ผอ.
ฝายการเงิน 
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1. จุดท่ีควร
พัฒนา/

ขอเสนอแนะ 

2. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

6. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผูรับผิดชอบ 

ภายใต
สภาพแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การ
ดําเนินการ
ดังกลาวเปนไป
ภายใตระบบ
การบริหาร
จัดการของสว.
สก. และมี
ผูรับผิดชอบ
ตามกลุมภารกิจ 

2. มีการ
รายงานทาง
การเงิน (งบ
รายรับ 
คาใชจาย และ
งบดุล) ท่ีเปน
ระบบตอ
คณะกรรมการ
ประจํา
หนวยงาน 
นอยกวา 2 
ครั้ง/ป 

- - - มีการ
รายงาน
การเงินตอ
คณะกรรมการ 
2 ครั้ง/ปตาม
ขอเสนอ 

ไดปรับปรุงใหมี
การรายงาน
การเงินแก
คณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ 
2 ครั้งตอป โดย
ใชเวียนแจงให
คณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ 
ในชวงกลางป 
และนําเสนอในท่ี
ประชุมประจําป
คณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ 

100 - ผอ./รองผอ./
ผช.ผอ.ฝาย

การเงิน 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.ขอมูลและ
หลักฐาน
บางสวนท่ี
นําเสนอใน 
SAR ยังขาด
ความชัดเจน
และมี
ขอผิดพลาด 

- - - มีการสราง
กลไกและ
กระบวนการ
การจัดทํา
รายงานเพ่ือให
เกิดความ
ชัดเจนตาม
ขอเสนอ 

ผอ.สรางกลไก
และกระบวน 
การการตรวจ 
ทานการจัดทํา
รายงานให
รัดกุม 

100 - ผอ./ทีมงาน 
สว.สก. 
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ภาคผนวก 

1. ประกาศจัดตั้งสถาบันวิชาการดานสหกรณ  

 
 

 
2. ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548 
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2.1 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 2)       

พ.ศ.2550 
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2.2 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 3)       

พ.ศ.2553 
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3. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  
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5. คําส่ังแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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6. คําส่ังสถาบันวิชาการดานสหกรณ ท่ี 1/2557 
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7. คําส่ังสถาบันวิชาการดานสหกรณ ท่ี 3/2557 
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8. คําส่ังสถาบันวิชาการดานสหกรณ ท่ี 2/2557 
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 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน ป 

2556 2557 

1. จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- - 

2. จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

1 1 

3. จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร - - 

4. จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- - 

5. จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

- - 

6. จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

- - 

7. จํานวนผลงานไดรบัการจดสิทธิบัตร - - 

8. จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว - - 

9. จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - - 

10. จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - - 

11. จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว - - 

12. จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- - 

13. จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

- 440 

14. จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 24 16 

15. จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 1 1 

16. จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

1 - 

17. จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1 3 

18. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคท้ังหมด 
18.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลยั 
18.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลยั 

13,872,971 
- 

13,872,971 

5,800,200 
- 

5,800,200 

19. จํานวนผูมีหนาท่ีทําวิจยัท้ังหมด 
19.1 จํานวนผูมีหนาท่ีทําวิจยัท่ีมีผลงานวิจัย 
19.2 จํานวนผูมีหนาท่ีทําวิจยัท่ีมีบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพในสิ่งตีพิมพ

ตางๆ 
19.3 จํานวนผูมีหนาท่ีทําวิจยัแตไมมผีลงานวิจัย ไมมีบทความวิชาการ 

5 
5 
2 
 
- 

7 
7 
2 
 
- 

20.  จํานวนผูมีหนาท่ีใหบริการวิชาการแกชุมชน 7 9 
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	ในรอบปีการศึกษา สว.สก. มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556 (ระดับ Silver) : หลักสูตรชาวนามืออาชีพ รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2556 โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค...
	2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สำหรับสว.สก.
	องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
	องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
	องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
	องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
	องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
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	3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
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