
 



 
 

ค ำน ำ 
 
 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 
(1 สิงหาคม 2559-31 กรกฎาคม 2560) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะในครั้งนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ 6 ส่วน 
ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร โครงร่างองค์การ การรายงานผลการด าเนินงานของสว.สก.ประจ าการศึกษา 2559 สรุปการ
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สถาบันฯ) จัดตั้งขึ้นเมี่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามจัดตั้งขึ้นตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ในฐานะหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้
แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2546-2549) เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาวิจัยและให้บริการสนับสนุนการพัฒนาการ
สหกรณ์ นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2548 สถาบันฯ ด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร 

ผลงำนเด่นของสถำบันฯ  
ภายใต้ปณิธานของสถาบันฯ “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์” นั้น สถาบันฯ  

ได้วางต าแหน่งตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรมุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการพัฒนาการน าคุณค่าสหกรณ์
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และด าเนินภารกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย ภารกิจด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ 
ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายและการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สถาบันฯ มีการบริหารจัดการในรูปแบบที่เป็น
หน่วยงานพึ่งพาตนเอง (Autonomous) ภายใต้การก ากับดูแลเชิงนโยบายของ คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ และ
มีผู้อ านวยการท าหน้าที่บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และระเบียบของ 
สถาบันฯ ในรอบปีการศึกษา 2559 สถาบันฯมีโครงการวิจัยจ านวน 4 โครงการ ได้แก่ ชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 โครงการวิจัย Enhancing the capacity of 
stakeholders to improve the Tilapia Value Chain in Thailand  โครงการการวิเคราะห์แนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการให้บริการเงินกู้กองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและ
รัฐวิสาหกิจ โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : 
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น จ านวน 3,191,783.33 บาท มีนักวิจัย
และผู้น าสหกรณ์/ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยมากกว่า 1,948 คน มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาสนับสนุน
ภารกิจของสถาบันฯ มากกว่า 30 คน มีผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย์ และ
สาธารณะ ได้แก่ ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สามพรานโมเดล คิชฌกูฎโมเดล ข้าวหอมอ านาจเจริญ ชุดความรู้
การยกระดับสมรรถนะ Smart officers, Smart Farmers, Smart Co-operators, Smart Entrepreneurs 
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์และการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 
ฯลฯ ภารกิจการให้บริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 2559 มีการด าเนินการจ านวน 10 โครงการ ประกอบด้วย 
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า การบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ส าหรับหน่วยงาน การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และสังคม และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ การ
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า และการจัดเวทีเสวนาประจ าปี “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การ
ปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” โครงการฝึกอบรม “การยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศไทย” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ช านาญการ รุ่นที่ 17  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” บู๊ทนิทรรศการข้าว



(b) 
 

คุณธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “KU ตามรอย
พ่อ: พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย” บู๊ทนิทรรศการข้าวสัจธรรมและสามพรานโมเดลในงาน 25 ปีสกว. 
เวทีประชาพิจารณ์การปฏิรูประบบบริหารจัดการและก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน  
โครงการเส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรในอาเซียน เผยแพร่ผลงานวิจัยและชุดความรู้ให้กับหลักสูตร
การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุน
เกษตรกร เผยแพร่ผลงานวิจัยชุดโครงการฯ ในงานประกาศเกียรติคุณฯและเสวนาวิชาการประจ าปี  2559 เผยแพร่
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวภายใต้โครงการวิจัย: (ข้าวเกิดบุญ, ข้าวคุณธรรม, ข้าวหอมอ านาจเจริญ) การจัดท าคลังข้อมูล
และสื่อสร้างสรรค์ในรูปเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th วารสารฅนสหกรณ์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Centers) ร่วมกับชุมชนต่างๆเพ่ือการถ่ายโอนความรู้สู่สาธารณชน 
จ านวน 6 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้
มีชีวิตตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต Farmer Shop ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่) 

ผลงานการสร้างเครือข่ายก่อเกิดเป็นเครือข่ายทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจสถาบันฯอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักสหกรณ์ที่มี
คุณค่า เครือข่ายผู้น าสหกรณ์ ฯลฯ ในด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันฯมุ่งเน้นการสร้างทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ Coaching ภายใต้ค่านิยมร่วม “ท างานอย่างมีน้ าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ 
รับผิดชอบ และมององค์รวม” โดยมีระบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการยกระดับกระบวนการท างานเพ่ือการ
บรรลุปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และการสานต่อนโยบายคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศ 

จุดเด่นในภำพรวม  
สถาบันฯในฐานะหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการน า

คุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และมีการด าเนินงานในลักษณะของการเป็น Virtual Organization ที่ใช้วิธีการ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้น ท าให้สถาบันฯ
สามารถสรรหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือน ามาขับเคลื่อนภารกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านนโยบาย วิชาการ พาณิชย์ และสาธารณะ อีกท้ังยังสามารถสั่งสมคลังความรู้และให้บริการแก่
สาธารณะอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในอัตลักษณ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

โอกำสในกำรพัฒนำ 
 

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของ Policy makers หน่วยงานภาครัฐ และขบวนการสหกรณ์ ทั้งใน
ประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการมีเครือข่ายเชิงวิชาการกับขบวนการสหกรณ์ในต่างประเทศ 
สถาบันฯได้มีแผนงานการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านวิชาการกับสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ( ICA-AP) 
วิทยาลัยการสหกรณ์ประเทศมาเลเซีย (Cooperative College) สถาบันเพ่ือการพัฒนาความร่วมมือภาคเกษตรแห่ง
เอเชีย (The Institute for the Development of Agricultural Cooperation in Asia: IDACA) สหภาพกลาง



(c) 
 

ของสหกรณ์การเกษตร (JA Zenchu) ปัจจุบันได้ด าเนินการโครงการความร่วมมือ โดยใช้นวัตกรรมการเชื่อมโยง
เครือข่าย ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop และโครงการพัฒนา Smart Officers, Smart Farmers เผยแพร่ใน
ประเทศมาเลเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น 
 นอกจากนั้น คลังข้อมูลจากการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของสถาบันฯ อาทิ Farmer Shop คิชฌ
กูฏโมเดล สามพรานโมเดล ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ฯลฯ) นับเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่ควรไปต่อยอดขยายผลใช้พัฒนา
ชุมชนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเช่นกัน 

 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2558 ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
(ระบุการด าเนินงานโครงการกิจกรรม) 

ผู้ก ำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

1. ควรขยายบทบาทในการน าความรู/้
นวัตกรรมเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศ
ในอาเซียนตามโอกาสอันควร 

น าตัวแบบผลลัพธ์จากงานวิจัย ไปเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการ
ต่างประเทศ ได้แก่  

- น าเสนอผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาสหกรณ์และ
ชุมชน ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล Farmer Shop 
และเครือข่ายคณุค่าข้าวคณุธรรม ในเวที  International 
Seminar 2016 “Co-operative: Empowering 
Communities Towards Socio Economic 
Sustainability” ณ เมืองกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ
วันท่ี 10-11 พ.ย. 59 

- น าเสนอบทความวิจยัเรื่อง THE NEW CHALLENGES IN THE  
2nd  CENTURY OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 
DEVELOPMENT IN THAILAND ในที่ประชุมวิชาการระหว่าง
ประเทศ 11th ICA ASIA PACIFIC REGIONAL RESEARCH 
CONFERENCE ณ เมืองนวิเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 14-
16 พ.ย. 59 

- ญี่ปุ่น 
- น ำเสนอผลงำนและตัวแบบผลงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงห่วงโซ่

คุณค่ำทำงอำหำรของกลุม่/องค์กรเกษตรกรในประเทศไทย 
ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล สำมพรำนโมเดล Farmer Shop โซ่
คุณค่ำปลำนิล และโซ่คุณค่ำกล้วยหอมทองสกก.บ้ำนลำด จก.
ในที่ประชุม Marketing of Agricultural Producers for 
Small Scale Farmers in ASEAN ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 
23-28 เม.ย. 60 
 

ผอ./บุคลากร 



(d) 
 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
(ระบุการด าเนินงานโครงการกิจกรรม) 

ผู้ก ำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

- -  - 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 

1. มีแผนบรหิารความเสี่ยงในเรื่องของการ
จัดหาเงินทุนจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของสถาบันฯ 

- จัดหลักสตูรฝึกอบรมเพิ่มจากแผนท่ีด าเนินการอยู่ ได้แก่ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบรหิารการสหกรณ์ระดับสูง 
รุ่นที่ 2 

ผอ./บุคลากร 
 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
1. การสร้างความเข้าใจกับคณะและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องส าหรับองคป์ระกอบของบุคลากร 
ในหน่วยงาน ที่มี 4 กลุ่ม ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมขบัเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯในฐานะ
การเป็น virtual org. เพื่อให้การสนับ 
สนุนสถาบันฯอย่างเหมาะสม 

- มีการช้ีแจงในที่ประชุมผู้บรหิารคณะ 
- การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

อย่างต่อเนื่อง 
- การร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานร่วมกับหน่วยงานในมก. เช่น 

โครงการ CSA  การจัดบู๊ทนิทรรศการร่วมกับสวพ.ในงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ: พระบิดาแห่ง
การวิจัย และพัฒนาข้าวไทย” 

ผอ./ทีมงาน 
สถาบันฯ 
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บทท่ี 1  
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) 

 

1.1 สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
1.1.1 สว.สก. มีภารกิจ 4 ด้าน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพัฒนา

องค์กร ปัจจุบัน สว.สก. มีการด าเนินการวิจัยใน 4 กลุ่ม 7 โครงการ ประกอบด้วยกลุ่มการวิจัยเชิงนโยบาย การ
ยกระดับการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เปน็ธรรม กลุ่มการวิจัยเพื่อพฒันาระบบการสนับสนุนการวิจัย กลุ่มการ
วิจัยเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์แก่เกษตรกรรายย่อย และกลุ่มการวิจัยเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันของประเทศ 
  ภารกิจด้านการให้บริการวิชาการได้ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการ ในรอบปีที่ผ่านมามีการบริการวิชาการที่ส าคัญ
ประกอบด้วย หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ หลักสูตร smart officers การให้บริการศูนย์สารสนเทศ
คลังข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (www.cai.ku.ac.th) และการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ การจัดต้ังและด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
มีชีวิตในชุมชน 6 แห่ง  
  ภารกิจด้านการเช่ือมโยงเครอืข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีพันธมิตรในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกบั 
สว.สก. และได้ก่อเกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายชาวนา
มืออาชีพ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ฯลฯ  
  ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรภายใต้ค่านิยมร่วม 
“ท างานอย่างมีน้ าใจ ใส่ใจวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” ในการพัฒนา สะสมความรู้ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ 
สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมของ สว.สก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
รูปที่ 1 กรอบคิดการสร้างค่านิยมร่วมสู่การขับเคลื่อนพันธกจิ วิสัยทัศน์ สู่เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน 
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการส่งมอบบริการ 

1.ด้านการ

วิจัย 

1.1 ชุด โครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่ เป็น
ธรรมระยะที่ 8 ประกอบ 
ด้วยโครงการวิจัยย่อย 6 
โครงการ ได้แก่ 

- เป็นกรอบการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
ของสว.สก.ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัยอย่างต่อเน่ืองจาก
สกว. (พ.ศ. 2549-2559) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา
นวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการ
น าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน”  

- กรอบการวิจัยในปี 2559 มุ่งเน้นไปที่
การวิจัย 3 กลุ่ม คือ 1) การพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าเป้าหมาย 
ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์ 3) 
กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 

1) ชุดความรู้ในการยกระดับสมรรถนะ 
Smart officers, Smart Farmers, 
Smart Co-operators และ Smart 
Entrepreneurs  

2) ตัวแบบนวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจ
ชุมชน/สหกรณ์เพื่อใช้ยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ (ผักอินทรีย์/ข้าว
อินทรีย์)  

3) การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
สาธารณะ 

4) การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและ
กรอบยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการ
สหกรณ์ฯและการปฏิรูปการเกษตร
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 

 1.1.1 แนวทางการพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ด้านการประกอบการฯ ใน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- เป็นงานวิจัยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ในกรอบ 
SDGs  

- เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมที่มีภาคีภาคสหกรณ์ ชุมชน ภาค
วิชาการ เอกชน ภาครัฐ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการวิจัย ก่อเกิดเป็นเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยในระยะที่
ผ่านมาต่อยอดสร้างสรรค์ชุดความรู้
และนวัตกรรม เพื่ อการน า ไป ใช้
ประโยชน์ทั้งในระดับปฏิบัติการและ
นโยบายระดับชาติ-หน่วยงานรัฐ 

1)  รายงานวิจัยเสนอ สกว. 
2) ข้อเสนอเชิงนโยบายการยกระดับ

สมรรถนะ: กลุ่ม Change Agent ให้มี
ความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 

3) น าไปใช้พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
ผู้บริหารระดับสูง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ในปี 2560 

4) ใช้ ในการพัฒนาหลักสู ต ร  Smart 
officers ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

5) Platform การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม 

6) คลังความรู้/สื่อเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ 
มากกว่า 200 รายการผ่านกลไกศูนย์
สารสนเทศ วารสารฅนสหกรณ์ 

เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 

 1.1.2 นโยบายและกรอบ - เป็นงานวิ จัย เชิงนโยบายส าหรับ 1)  รายงานวิจัยเสนอ สกว. 

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


3 
 

พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการส่งมอบบริการ 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ปฏิรูป 
การเกษตรและสหกรณ์ไทย 

ข้อเสนอการปฏิรูปการเกษตรภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่ 

- เป็นงานวิ จัย เชิงนโยบายส าหรับ
ข้อเสนอการปฏิรูปการสหกรณ์ในห้วง
เวลาศตวรรษที่สอง 

- เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
จากล่างสู่บน ในลักษณะ Bottom-up 
Policy ที่น าไปใช้ก าหนดเป็นนโยบาย
ระดับชาติ 

2) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการปฏิรูป
การเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ได้
น าไปน าเสนอในสภาปฏิรูปการเกษตร 
เม่ือ 2 สิงหาคม 2559 

3) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการปฏิรูป
การสหกรณ์ฯ ได้น าไปก าหนดไว้ใน  

   3.1) แผนพัฒนาการสหกรณ์ 20 ปี 
ของสนันิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย (2560-2579) 

   3.2) น าเสนอในที่ประชุม ICA ROAP 
ณ ประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 
14-17 พฤศจิกายน 2559 

 1.1.3 แนวทางการยกระดับ 
มูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย :กลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

- เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมที่สามารถสร้างระบบธุรกิจ
ของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของรัฐ 
เอกชน ชุมชน (PPP partnership) ที่
สามารถแก้ปัญหาการตลาด ยกระดับ
การผลิตผักอินทรีย์ไปสู่การรับรอง
มาตรฐาน โดยใช้ระบบรับรองแบบมี
ส่วนร่วมของกลุ่ม (PGS) ที่สามารถ
เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร เปิดช่องทาง
การตลาดใหม่ที่เข้าถึงผู้บริโภค และ
เป็นที่รู้จัก มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ในระบบการค้าที่ เป็ นธรรม  (Fair 
trade) และเป็นที่ศึกษาดูงานของทั้ง
ในและต่างประเทศ 

- มีตัวแบบศูนย์เรียนรู้ มีชี วิต (Living 
Learning Center)  ที่ รู้ จั กกันใน 
house brand “ตลาดสุขใจ”  

1)  รายงานวิจัยเสนอ สกว. 
2) ตัวแบบตลาดสุขใจเป็นตัวแบบตลาด

เกษตรกรที่มีกลไกการบริหารจัดการ
ตามหลักการสหกรณ์ ที่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และรู้จักกันกว้างขวาง 

3) ตัวแบบธุรกิจ “สามพรานโมเดล” ที่มี
กลไกการบริหารจัดการในรูปของ
ธุรกิจฐานสังคม 

4) รายงานผลกระทบที่ชี้ให้เห็น 
- รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น 
- การลดต้นทุนการผลิต 
- การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับการรับรอง “เกษตรอินทรีย์” 
5) สื่อเรียนรู้เผยแพร่ผ่านบู๊ทวิชาการต่างๆ 

มากกว่า 5 ครั้ง และสื่อออนไลน์มากกว่า 
10 รายการ 

6) ก่อเกิดเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์และ
พื้นที่เศรษฐกิจชุมชนแนวใหม่ที่ใส่ใจ
การค้าที่เป็นธรรม 

 1.1.4 แนวทางการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย :กลุ่ ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าว
สัจธรรมอ านาจเจริญ 

- เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมที่สามารถพัฒนาระบบธุรกิจ
ข้าวชุมชนที่ก่อเกิดเป็น Value Chain 
น าผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย  

- สามารถใ ช้ กลไกการ วิ จัย ในการ

1)  รายงานวิจัยเสนอ สกว. 
2) ตัวแบบธุรกิจ (Business Model) ที่

ชี้ให้เห็นผลลัพธ์การพัฒนาโซ่คุณค่า 
เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม จนชาวนา
รายย่อยเป็นผู้ประกอบการในการ
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ยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ของ
เกษตรกรรายย่อย 

- เกษตรกรรายย่อยได้รับการเพิ่มพูน
ทักษะด้านการประกอบการ ทั้งการ
ผลิต การตลาด การสร้างแบรนด์ การ
กระจายสินค้า ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

กระจายสินค้าสู่ตลาดเป้าหมายที่เป็น
โรงแรมห้าดาว บริษัท Sizzler และ
แม่ศรีเรือน  

3) รายงานผลกระทบที่สามารถเพิ่ม
รายได้ และลดต้นทุนการผลิตส าหรับ
เกษตรกร 

4) เป็นศูนย์ เรียนรู้ที่ เป็นที่สนใจอย่าง
กว้างขวาง ทั้งภาครัฐ – เอกชน - 
ชุมชน 

 1.1.5 โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรียนรูเ้พื่อยกระดับสมรรถนะ 
การแข่งขันภายใต้กลไก
สถาบันการศึกษา (มทร.
ธัญบุรี) 

- เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยก 
ระดับระบบการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

- มุ่งสร้างกลไกการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่
ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
ที่ค านึงถึงกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 

1) รายงานวิจัยเสนอ สกว. 
2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายการน าไปใช้

ประโยชน์ในหน่วยงานคณะเกษตร 
มทร.ธัญบุรี 

3) มีผลลัพธ์เป็นหลักสูตรที่ยกระดับการ
น าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้
ภายใต้เครือข่ายอาจารย์ผู้สอน 21 
คน ของคณะเกษตร มทร.ธัญบุรี 

4) ก่อเกิดเครือข่ายอาจารย์ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมวิจัยและพัฒนาเน้ือหาราย 
วิชาที่ปรับปรุงน าเอาแนวคิด SDGs 
มาใช ้

5)  มีศูนย์เรยีนรู ้Farmer Shop สนับสนุน 
การเรียนการสอน และฝึกทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ 

 1.1.6 โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการ
เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
สมร ร ถนะ การ แข่ ง ขั น
ภายใต้กลไกหน่วยงานรัฐ 
(สปก.) 

- การสร้างกลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติในการ
ยกระดับสมรรถนะ Smart officers 
และ Smart farmers ในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

- มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมตัวแบบกลุ่ม
เกษตรกรในที่ดิน สปก. ที่ใช้หลักการ
พึ่งพาและร่วมมือกัน แก้ปัญหาอาชีพ
อย่างยั่งยืน 

1) รายงานวิจัยเสนอ สกว. 
2) มีผลลัพธ์เป็นหลักสูตรที่ยกระดับการ

น าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ใน 
สปก. 

3) ก่อเกิดเครือข่าย Smart officers ที่
เข้ามามีส่วนร่วมวิจัย 

4) น าชุดความรู้จากการวิจัยไปขยายผล
ในพื้นที่อ่ืน ๆ ของ สปก. 5 แห่ง 

 1.1.7 โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการ
เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
สมร ร ถนะ การ แข่ ง ขั น

- การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
ของ ชสค. ที่เป็นภาคีเครือข่ายของ 
สว.สก. 

- มุ่งยกระดับสมรรถนะ Smart Co-

1) รายงานวิจัยเสนอ สกว. 
2) มีผลลัพธ์เป็นหลักสูตร Smart officers 

ที่กระตุ้น SDGs Awareness  
3) คู่ มื อส่ ง เสริ มการ เรี ยนรู้หลักสูต ร 
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ภ า ย ใ ต้ ก ล ไ ก ส ถ า บั น
เกษตรกร (ชสค.) 

operators, Smart farmers ในกลุ่ม
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

- น าไปใช้เป็นนโยบายในสถาบันพัฒนา
เครดิตยูเนียน ชสค. 

Smart officers ของ ชสค. ที่น าไปใช้
ในการพัฒนาบุคลากรปัจจุบัน 

 1.2 โครงการ Enhancing 
the capacity of 
stakeholders to improve 
the Tilapia value chain 
in Thailand 

- เป็นการต่อยอดน าชุดความรู้จากชุด
โครงการวิจัยของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ขยายผลไปใช้ในการวิจัยและ
พัฒนาในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล 
โดย FAO (อิตาลี) 

1) รายงานวิจัย Tilapia Value Chain 
in Thailand  

2) คู่มือการฝึกอบรมแก่Stakeholders ใน
การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิล 

 1.3 โครงการ “การพัฒนา
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
สร้างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา
ธุรกิจข้าวสหกรณ์และ
วิสาหกิจชุมชน” 

- เป็นการต่อยอด น าชุดความรู้จากชุด
โครงการวิจัยของสถาบันฯไปวิจัยและ
พัฒนาตัวแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 
(Inclusive Business) เพื่อตอบโจทย์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 
4.0  
1) ท าอย่างไร จึงจะแก้ปัญหาการ

ประกอบอาชีพส าหรับเกษตรกร
รายย่อยได้อย่างยั่งยืน 

2) ท าอย่างไรจึงจะลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ไ ม่ เป็นธรรมในการ
เข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตและ
ตลาดส าหรับเกษตรกรรายย่อย  

1) รายงานวิจัยเสนอ สกว. 
2) ตัวแบบธุรกิจ Inclusive Business ที่

จะเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกรราย
ย่อย 

3) เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนเก่ียวกับ
แนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ไม่เป็นธรรมในสังคม 

2. ด้านบริการ
วิชาการ 

แผนการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 

 2.1 โครงการฝึกอบรมผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
อย่างช านาญการ (เปาบุ้น
จ้ิน) 1 รุ่น 60 คน 

- เป็นหลักสูตรต้นแบบที่ มีการน าชุด
ความรู้จากการวิจัยมาถ่ายทอดใน
หลักสูตรอบรมที่มีการขยายผลไปใช้
ในขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานรัฐ 

- ก่อเกิดเป็นเครือข่ายเปาบุ้นจ้ินมาก 
กว่า 900 คน ที่เข้ามาใช้บริการคลัง
ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างต่อเน่ือง 

- ใช้กระบวนการ KM โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
- หลักสูตรได้รับการยอมรับและน าไป

ปรับใช้ในหลายหน่วยงาน ตลอดจน
ได้รั บการรับรองว่า เป็นหลักสูต ร

1) จัดบริการให้การอบรมปีละครั้งภายใต้
โครงการบริการวิชาการ (มก.พว.) 
โดยผู้อบรมสามารถลงทะเบียนทาง
ระบบออนไลน์ของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ (ไม่ต่ ากว่า 50 คน) 

2) ให้เกียรติบัตรในนามสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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มาตรฐานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- มีการติดตาม และประเมินผล เพื่อได้

ข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงทุกครั้ง 
 2 .2  โครงการหลักสู ต ร 

Smart officers 
- เป็นการน าความรู้จากการวิจัยมา

พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นไป
ที่ ส า ร ะ ก า ร เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ ก า ร
ประกอบการในแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

- ให้บริการอบรมแก่ผู้สนใจในเครือข่าย
การ วิ จัยของสถาบัน วิชาการด้ าน
สหกรณ์ จ านวน 277 คน 

 แผนงานการจัดเสวนา/เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 
 1. โครงการประกาศเกียรติ

คุณนักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่ มี คุ ณ ค่ า แ ล ะ เ ส ว น า
วิชาการประจ าปี 

- เป็น เวที เ ผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมประจ าปีของสถาบันฯ ที่
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 659 คนลงทะเบียนจากทั่ว
ประเทศมีทั้ง นักสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ 
นักวิชาการ ผู้น าชุมชน เกษตรกร 

- มีการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ง
ปี  ภายใต้คณะกรรมการสรรหาฯ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่เป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ มีภาคีเข้ามา
มีส่ วนร่ วม  ทั้ งขบวนการสหกรณ์ 
หน่วยงานรัฐ ชุมชน และเอกชน 

1) การจัดเสวนาวิชาการ 
2) การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน/บู๊ท

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย 
3) บู๊ทเผยแพร่เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ

เรียนรู้จากการวิจัย 
4) การประเมินผลผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อ

น า ไปวางแผนการ วิ จัย / บริ กา ร
วิชาการในปีต่อไป 

 

 2 .  ก า ร จั ดบู๊ ท น า เ สน อ
ผลงานวิชาการ 

- น าผลิตภัณฑ์จากงานวิ จัย  “ข้ าว
คุณธรรม” เผยแพร่ในงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง 
“KU ตามรอยพ่อ: พระบิดาแห่งการ
วิจัย และพัฒนาข้าวไทย” เม่ือ 20 
เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว 
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มก. 

- น าผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ภายใต้เครือ
ข่าวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมและผัก
อินทรีย์จากเครือข่ายสามพรานโมเดล
เผยแพร่ในงาน 25 ปีสกว.: สร้างคน 
สร้างความรู้ สร้างอนาคต  

 

- ร่วมน าเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยกับ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- น าเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยในงาน 
25 ปีสกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้าง
อนาคต เม่ือ 25-26 สิงหาคม 2560 
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการส่งมอบบริการ 

 3. การน าเสนอผลงานในที่
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ใ น  – 
ต่างประเทศ 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ส าธา รณะในเวที เ สวนา วิช าการ 
“เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูป
สหกร ณ์ ไทย ในศต วร รษที่ ส อ ง ”
ประจ าปี 2559 

- สถาบันคลังสมอง เชิญเป็นผู้เขียนใน
หนังสือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ โดยน าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเขียน
กรณีศึ กษาเรื่ อง สหกรณ์สู่ ระบบ
การค้าที่เป็นธรรม  

- ได้รับเชิญจาก International Co-
operative Alliance Asia and 
Pacific (ICA-AP) ให้น าเสนอบทความ
วิจัยเรื่อง THE NEW CHALLENGES 
IN THE  2nd  CENTURY OF 
AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 
DEVELOPMENT IN THAILAND ในที่
ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ 11th 
ICA ASIA PACIFIC REGIONAL 
RESEARCH CONFERENCE ณ เมือง
นิวเดลี ประเทศอินเดีย  

- ได้รับเชิญจากCo-operative  College 
of Malaysia (CCM) ประเทศมาเลเซีย 
น าเสนอผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
การพัฒนาสหกรณ์และชุมชน ได้แก่ 
คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล 
Farmer Shop และเครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม ในเวที  International 
Seminar 2016 “Co-operative: 
Empowering Communities 
Towards Socio Economic 
Sustainability” ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 

- ได้รับเชิญจากขบวนการสหกรณ์ญี่ปุ่น 
(JA Zenchu) และ IDACA น ำเสนอ
ผลง ำน และตั ว แบบผล ง ำน วิ จั ย

เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
สถาบันฯ อาทิ คิชฌกูฏโมเดล สามพราน
โมเดล Farmer Shop ฯลฯ ในเวที
ประชุมวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ  
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการส่งมอบบริการ 

เก่ียวกับกำรสร้ำงห่วงโซ่คุณค่ ำทำง
อำหำรของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรใน
ประเทศไทย ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล 
สำมพรำนโมเดล Farmer Shop โซ่
คุณค่ำปลำนิล และโซ่คุณค่ำกล้วย
หอมทองสกก.บ้ ำนลำด  จก. ในที่
ประชุม Marketing of Agricultural 
Producers for Small Scale 
Farmers in ASEAN 

 เว็บไซตw์ww.cai.ku.ac.th - มุ่งใช้กลไกอินเตอร์เน็ตในการสร้าง
คลังข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเผยแพร่สู่
ส าธ ารณะ ในนามมหา วิทย าลั ย 
เกษตรศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสการ
เข้าถึงชุดความรู้/นวัตกรรมจากการ
วิจัยและข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าเป็น
ธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1) มีเมนูหลัก 12 รายการ  และเมนู
ด้านซ้าย 75 รายการ 

2) มีคลังข้อมูลบทความ 388 รายการ 
   รายงานวิจัย 99 รายการ 

3) รายการชวนคิดชวนคุย 46 เรื่อง 

4) การประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับ

“ดีมาก” 

 วารสารฅนสหกรณ์ - มุ่งใช้วารสารรายไตรมาส เพื่อเปิด
โอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารจากการวิจัยของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และเครือข่าย 

- สร้างเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ได้ 
300 ราย ทั้งปัจเจกบุคคล สหกรณ์ 
พ ร ะ ส ง ฆ์  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ 
โรงเรียน 

1) ในร อบปี ที่ ผ่ า นมา มีกา ร เผยแพร่
วารสารฅนสหกรณ์ 4 ฉบับ 

2) มีบทความ 495 บทความ 
3) การประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

“ดีมาก”  

3. การ
เชื่อมโยง
เครือข่าย 

เครือข่ายนักวิจัย 605 มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาคีพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Partners) กับกลุ่ม 
เป้าหมายต่าง ๆ ที่เห็นชอบในปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และภารกิจของสว.สก. และเข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ร่วมกับสว.สก. สู่การ
บรรลุปณิธานร่วม “มุ่งสร้างคนให้สะท้อน
คุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์” 

ภาคีพันธมิตรที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
เครือข่ายได้ประโยชน์ตามปณิธาน
เป้าหมายร่วม อาทิเช่น ภาคีเครือข่ายวิจัย
จะได้ผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนงานวิจัย 
ภาคีเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ จะได้รับ
ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งความรู้จาก
การเป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ ภาคี
เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการฯ จะได้รับรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์
อย่างต่อเน่ือง ฯลฯ 

 เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

100 

 เครือข่ายผู้ตรวจ
สอบกิจการ 

938 

 เครือข่ายผู้น า
สหกรณ์ที่มีคุณค่า 

50 

 เครือข่ายนัก
สหกรณ์และ

55 
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการส่งมอบบริการ 

สหกรณ์ที่มีคุณค่า 
 เครือข่ายสมาชิก

วารสารฅนสหกรณ์ 
465 

 เครือข่ายผู้จัดการ
สหกรณ์ 

75 

 เครือข่าย
ผู้ประกอบการร้าน 
Farmer Shop 

236 

 เครือข่ายชมรม
ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 
จ.จันทบุรี 

731 

 เครือข่าย
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

22 

 เครือข่ายชาวนา
มืออาชีพ 

50 

 เครือข่ายพระสงฆ์ 22 
 เครือข่าย 

Farmer’s Market 
79 

 เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

8,316 

4.การพัฒนา
องค์กร 

พัฒนาบุคลากร การพัฒนา
ระบบงาน และการสร้างอัต
ลั ก ษ ณ์ ใ ห้ เ ห็ น เ ป็ น ที่
ประจักษ์ในสังคม 

แผนงานการพัฒนาบุคลากรของสว.สก.
จะเน้นไปที่กลไก Learning by doing 
และเวทีจัดการความรู้ในส่วนของการ
ขับเคลื่อนการวิจัย การให้บริการ
วิชาการ โดยบุคลากรทุกคนจะมีตัวชี้วัด 
คู่มือการปฏิบัติงานและโอกาสการ
พัฒนาคนเองตามความสนใจ 

ผลการปฏิบัติงานของทีมวิจัย ทีมงาน
เ ว็บไซต์  ทีมงานวารสารฅนสหกรณ์ 
ทีม ง านพัฒนาหลักสู ต ร -ให้ บ ริ ก า ร
วิชาการและทีม Coaching 

 
1.1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

วิสัยทัศน์   
“เป็นองค์กรท่ีมุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 

 ค่านิยมร่วม  
“ท างานอยา่งมีน  าใจ ใสใ่จในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” 
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 พันธกิจท่ีส าคัญ  
1. การสร้างกลไกการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณค่า และ

การค้าที่เป็นธรรม 

2. การสร้างกลไกการเรียนรู้ และคลังความรู้เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่า การค้าที่เป็นธรรม 

4. การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแกนน าในการพัฒนา ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

สมรรถนะหลกั 
เป็นหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมแบบมุ่งเป้าไปที่การยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ (การปรับทัศนคติ วิธีคิด เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ที่สามารถ
เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง) แก่ Smart officers, Smart Farmers, Smart Co-operators นักบริหารการ
สหกรณ์ระดับสูง มีชุดความรู้การพัฒนาโซ่คุณค่า (VCD) การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า การพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน 
 

1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 ข้อมูลกลุ่มบุคลากร (ข้อมลู ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)  

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2558 2559 

1.  นักวิจัย 1 1 
2.  บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ท าวิจยั/เจ้าหน้าที่วิจัย 6 3.5 
3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 2 2 
4.  รวมบคุลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 9 6.5 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - - 
6.  รวมบคุลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 9 6.5 

หมายเหต:ุ บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 0 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คดิเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน 
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 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มรีะยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

 สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป.
ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม ไม่ม ี ช านาญ
การ 

เชี่ยวชาญ รวม 

ข้าราชการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
พนักงาน
ราชการ 

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

พนักงาน
งบประมาณ 

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

พนักงานเงิน
รายได ้

- - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - 1 

นักวิจัยประจ า
โครงการ 

- - - - - - - - - - 3.5 - - 3.5 3.5 - - 3.5 

รวม - - - - - - - - - - 4.5 2 - 6.5 6.5 - - 6.5 

 
ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 

(คน) <ตร ี ตร ี โท เอก รวม 
(คน) 

ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญ 
งาน 

ช านาญ 
งานพิเศษ 

ปฏิบัติ 
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ 
การพิเศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

เช่ียวชาญ
พิเศษ 

1 9 เดือน ขึ้นไป - 4 2 - 6 6 - - - - - - -  

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

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

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

5 รวมทั้งหมด - 6 2 - 8 8 - - - - - - -  

6 ผลรวม  
(1)*1+(2)*0.5 

- 6 2 - 8 8 - - - - - - -  

 
 จ านวนครั้งของบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกึอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2558   

 

หน่วยงาน จ านวนบคุลากร ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ  
(บู๊ทนิทรรศการ) 

รวม 

 ทั งหมด ที่ได้รับการพัฒนา 
(ไม่นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 8 8 21 9 2 2 34 
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 ความต้องการ/ความคาดหวังและองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  
 

กลุ่มบุคลากร ความต้องการ/ความคาดหวัง 
องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บคุลากร 

มุ่งม่ันต่อการบรรลุพนัธกจิและวิสัยทัศน ์
นักวิจัย เป็นบุคคลที่มีค่านิยมร่วม “ท างานอย่างมีน้ าใจ ใส่ใจ

ในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” 
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ 
(ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการเพิ่มพูนความรู้
ในอาชีพ) สภาพแวดล้อมในการท างาน (บรรยากาศในที่
ท างาน เพื่อนร่วมงาน นโยบายของผู้อ านวยการ) 
หัวหน้าหน่วยงานมีความสามารถและบุคลิกภาพเป็นที่
ยอมรับ และเชื่อม่ันไว้วางใจ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
ได้แก่ นักวิชาการเงินและ
บัญชี และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

เป็นบุคคลที่มีค่านิยมร่วม “ท างานอย่างมีน้ าใจ ใส่ใจ
ในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” 

ภาคีพันธมิตรที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ภารกิจร่วมกับของสว.สก. 

เป็นคนมีความรับผิดชอบ และท างานอย่างเป็นระบบ ปณิธานและเป้าหมายร่วม 

 

 สวัสดิการ และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเป็นเรื่องเฉพาะของสว.สก.  
(สวัสดิการที่สวสก.จัดให้ที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัด) 
สว.สก.ได้จัดท าประกันกลุ่มให้กับนักวิจัยของสว.สก. การจัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าหน่วยงาน การจัด

เครื่องดื่มไว้บริการ ได้แก่ กาแฟ โอวัลติน อาหารว่างและน้ าดื่ม ทุกสัปดาห์ และการส่งเสริมให้บุคลากรเล่นกีฬา 
ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ เป็นต้น การใช้จักรยานเป็น
พาหนะเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนมก. 

 

 ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเป็นเรื่องเฉพาะของสว.สก. 
สว.สก. มีการก าหนดนโยบายเรือ่งการรกัษาความสะอาดในที่ท างาน 5 ส โดยก าหนดเจ้าภาพรับผดิชอบในแต่ละ

วัน เพื่อความสะอาด สุขอนามัย และป้องกันหนูเข้ามากัดกินอาหารในหน่วยงาน และก าหนดเป็นวาระการประชุมเรื่อง
การดูแลความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในที่ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจ าเดือน โดยก าหนด
เจ้าภาพรับผิดชอบสอดส่องดูแลประจ าวัน  

 

1.1.4 สนิทรัพย์  
  สว.สก. ให้บริการทั้ง 4 พันธกิจหลัก รวมทั้งมีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี และเงินทุน ที่
มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ ได้แก่  
 - อาคารสถานที่ มีทั้งสิ้น 3 ห้อง มีพื้นที่รวม 126.06 ตารางเมตร 

- สว.สก.มีห้องศูนย์สารสนเทศ (ห้อง 214) มีพื้นที่ 46.5 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการประชุมร่วมกับ
เครือข่าย และให้บริการค าปรกึษากับหน่วยงานภาคีเครอืข่าย ผู้น าเกษตรกร ชุมชน และสถาบันการศึกษาที่สนใจใน
ชุดความรู้และนวัตกรรมของสถาบันฯ 
 - สว.สก. ชุดความรู้การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่ กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม (VN&F 
Platform) ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop หลักสูตรชาวนามอือาชีพ หลักสูตร Smart Officers หลกัสตูร Smart Farmers 
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สามพรานโมเดล คิชฌกูฎโมเดล ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ 
www.cai.ku.ac.th ฯลฯ 
 

- งบประมาณ 
 ในรอบปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 6,904,654 บาท แยกเป็น

รายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าจ้างบุคลากร จ านวน 613,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 และรายรับจาก
งบประมาณเงินรายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ส าหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จ านวน 
352,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม จ านวน 5,938,614 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 85 ดังรูปที่ 2 

 

 
รายรับรวม 6,904,654 บาท 

 
รูที่ 2 รายรบัปงีบประมาณ 2559 

 

 

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน         

613,840 บาท 
9% 

งบประมาณเงิน
รายได้จากชุด

โครงการวิจัยและ
โครงการฝึกอบรม 

จ านวน              
5,938,614 บาท                

85% 

งบประมาณเงิน           
รายได้สถาบัน  
352,200 บาท    

6% 

http://www.cai.ku.ac.th/
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 ในรอบปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 6,904,654 บาท จ าแนก

ตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จ านวน 966,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ค่าพัฒนาวิชาการ จ านวน 

212,501 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 และงบด าเนินงานโครงการต่างๆ 5,726,113 คิดเป็นร้อยละ 83 ของค่าใช้จ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ดังรูปที่ 3 

 

รายจ่ายจ าแนกตามหมวด 

 
รายจ่ายรวม 6,904,654 บาท 

 

รูปที่ 3 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

หมวดบุคลากร      
จ านวน 966,040 

บาท 
14% 

ค่าพัฒนาวิชาการ  
จ านวน 212,501  

บาท 
3% 

งบด าเนินงานต่างๆ
(ค่าตอบแทน,ค่าใช้

สอย,วัสดุ,
สาธารณูปโภค )  

จ านวน 5,726,113 
บาท 
83% 
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 ทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
มีทรัพยากรที่ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายคณะฯ 

 

รายการ จ านวน 
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 8  เครื่อง 
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  8  เครื่อง 
Notebook 2  เครื่อง 
Scanner 1  เครื่อง 
Netbook (ถ้ามี) -  เครื่อง 
Printer 6 เครื่อง 

 
 สว.สก. ด าเนินการภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)  
ระเบียบพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระเบียบบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

 
1.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 โครงสร้างและระบบธรรมาภิบายในการก ากับดูแลของสว.สก.  
สว.สก.มีการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ที่มีคณบดี

เป็นประธาน และมีกรรมการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีรวมแล้วไม่เกิน 12 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี การ
บริหารจัดการสว.สก. อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีภายใต้การเสนอของคณบดีมี
วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และเป็นไปภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการบรหิารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) 

ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้อ านวยการมีหน้าทีน่ าเสนอผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประจ าสถาบันฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตท าหน้าที่สอบบัญชีเพื่อน าเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรา้งการบรหิารงานของสว.สก. แบง่ออกเปน็ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบรหิารทั่วไป งานการเงินและ
บัญชี งานวิจัย และศูนยส์ารสนเทศ/งานบรกิารวิชาการ โดยมทีี่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาต 
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รูปที่ 4 โครงสร้างการบรหิาร 

 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวังที่ส าคัญ 

ภาคีแหล่งทุนสนับสนนุ (สกว.,FAO, 
ชสอ.กสส.) 

ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย์ และสาธารณะ 

ภาคีเครือข่ายนักวิจัย ทุนวิจัย ที่ปรึกษาการวิจัย แหล่งความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์
เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

ภาคีเครือข่ายผู้ใช้บริการฝึกอบรม การยกระดับสมรรถนะในการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ ชุมชน และธุรกิจชุมชน 
นิสิต นกัศึกษา ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

คลังความรู้ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม น าไปใช้ยกระดับการประกอบอาชีพ การเรียนการสอน 
และการก้าวสู่ต าแหน่งในอาชีพ  

หน่วยงานรัฐ/Policy makers ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ขบวนการสหกรณ์ นวัตกรรม ชุดความรู้ หลักสูตรเรียนรู้ในการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ์  
ภาคีขบวนการสหกรณ์ในต่างประเทศ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์และชุมชน การเผยแพร่ชุดความรู้-นวัตกรรม

ยกระดับสหกรณ์ 
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 ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร  
 

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ส่งมอบ 

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญที่ใช ้
ในการส่ือสาร 1. ระบบงาน กระบวนการผลิต 

การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพื่อลูกค้าที่ส าคัญ 

การสร้างนวัตกรรม 
2. ของหน่วยงาน 

3. สว.สก. 

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

การวิจัยและการพัฒนา 
Project based learning 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผลงานวิจัย-
นวัตกรรม 

แผนการวิจัย, การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระยะเวลา 
3 ปี เรื่องการวิจัย การ
สนับสนุนทุน และ
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 

ชสอ. การสนับสนุนด้าน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรม
ผู้ตรวจสอบกิจการฯ 

เงื่อนไขการสนับสนุน
ของ ชสอ.ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์วิชาการ 

ข้อตกลงความร่วมมือ 3 
ปี  

สสท. น าไปใช้เป็นกรอบทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
สหกรณ์ 20 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสสท. 20 
ปี และ 5 ปี (2560-2564) 

(ร่าง)กรอบทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดเวทีระดมความ
คิดเห็น เสวนาวิชาการ 
และประชาพิจารณ์ใน
เวทีสาธารณะ 

การจัดเวทีเสวนาวิชาการ
ร่วมกับสสท. สว.สก. และ
ขบวนการสหกรณ์ 

ชสค. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
Smart officers, Smart 
Farmers 

การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมอย่างเป็น
ระบบ 

ผลงานวิจัยและผลงาน
ให้บริการวิชาการ
ของชสค. 

ข้อตกลงความร่วมมือและ
สัญญาโครงการวิจัย 

มทร.ธัญบุรี การจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
Smart teacher, Smart 
Entrepreneurs และตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop 

การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมอย่างเป็น
ระบบ 

ผลงานวิจัย สัญญาโครงการวิจัย 

ส.ป.ก. การวิจัยและการพัฒนา 
Project based learning 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การใช้ประโยชน์
ในที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ผลงานวิจัย แผนการวิจัย ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระยะเวลา 3 ปี 
เรื่องการวิจัย การ
สนับสนุนทุน และ
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 

DAEC การวิจัยและการพัฒนา 
Project based learning 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และถ่ายโอน
ความรู้ด้านสหกรณ์ 

หลักสูตรฝึกอบรม 
และ Project 
based  

แผนงานความร่วมมือ หนังสือขอความ
อนุเคราะห์จาก DAEC, 
MAF, Lao PDR 
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ส่งมอบ 

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญที่ใช ้
ในการส่ือสาร 1. ระบบงาน กระบวนการผลิต 

การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพื่อลูกค้าที่ส าคัญ 

การสร้างนวัตกรรม 
2. ของหน่วยงาน 

3. สว.สก. 

FAO การด าเนินการโครงการวิจัย 
“Enhancing the 
capacity of 
stakeholders to 
improve the Tilapia 
value chain in 
Thailand” 

ผลงานวิจัยและคู่มือ
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง “การพัฒนา
โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์
ปลานิลสู่การยกระดับ 
มูลค่าเพิ่ม” ส าหรับ
น าไปขยายผลใน
ประเทศของทวีป
แอฟริกาและ
ประเทศสปป.ลาว 

แผนการวิจัยิ  สัญญาโครงการวิจัย 

Asian Institute of 
Technology and 
CIRAD Scholl of 
Environment  

การสนับสนุนข้อมูลแก่
นักวิจัยของ AIT ในเรื่อง
สหกรณ์ 

การให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่นักวิจัย 
AIT 
 

 แผนการวิจัยร่วมกัน 
ในอนาคต 

 การอ้างอิงใน
บทความ AIT 

โครงการความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่าง 
AIT-CAI 

คณะอนุกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจด้านการเกษตร 

เป็นคณะท างาน Modern 
Farming ในคณะอนุกรรมา 
ธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจด้านการเกษตร
ประชุมหารือแนวทางการ
การยกระดับความ สามารถ
ของเกษตรกร/กลุ่ม/
Modern Farming และการ
มีตัวแบบการเกษตรแบบ
ก้าวหน้าที่จะท าให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลิต
ภาพ เพิ่มโอกาสโดยการลด 
GAPS มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ได้อย่างยั่งยืน และสามารถ
แก้ ปัญหาความเหลื่อมล้ า/
ความยากจน ความม่ันคง
ทางอาหาร และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การน าตัวแบบธุรกิจ 
Farmer Shop ไป
ขยายผลการใช้
ประโยชน์ 

น าตัวแบบธุรกิจ 
Farmer Shop ไป
พัฒนาเป็นร้านรอยยิ้ม
ชุมชน (C3S) เพื่อใช้
เป็นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และน าไปสู่การ
เชื่อมโยงธุรกิจเกิดเป็น
โซ่คุณค่าโดยมีกลไก
ประชารัฐให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน
อย่างมีแบบแผน 

การประชุมของคณะอนุ
กรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเศรษฐกิจด้าน
การเกษตร และ
คณะท างาน Modern 
Farming 
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ส่งมอบ 

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญที่ใช ้
ในการส่ือสาร 1. ระบบงาน กระบวนการผลิต 

การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพื่อลูกค้าที่ส าคัญ 

การสร้างนวัตกรรม 
2. ของหน่วยงาน 

3. สว.สก. 

ICA-AP - ได้รับเชิญจาก 
International Co-
operative Alliance 
Asia and Pacific (ICA-
AP) ให้น าเสนอบทความ
วิจัย ณ เมืองนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย  

น าเสนอบทความวิจัย

เร่ือง THE NEW 
CHALLENGES IN 
THE  2nd  
CENTURY OF 
AGRICULTURAL 
CO-OPERATIVES 
DEVELOPMENT IN 
THAILAND 

น าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการระหว่าง
ประเทศ 11th ICA 
ASIA PACIFIC 
REGIONAL 
RESEARCH 
CONFERENCE 

น าผลลัพธ์จากการวิจัย
เผยแพร่ในรูปของ
บทความวิจัย ซ่ึงมี
ผู้เข้าร่วมน าเสนอ
บทความวิจัยจ านวน 54 

คน จาก 12 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

College of Malaysia 
(CCM) 

- ได้รับเชิญจากCo-
operative  College of 
Malaysia (CCM) ประเทศ
มาเลเซีย น าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมใน
การพัฒนาสหกรณ์และ
ชุมชน ได้แก่ คิชฌกูฎ
โมเดล สามพรานโมเดล 
Farmer Shop และ
เครือข่ายคุณค่าข้าว ณ 
เมืองกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 

ผลงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการ
พัฒนาสหกรณ์และ
ชุมชน ได้แก่ คิชฌ
กูฎโมเดล สามพราน
โมเดล Farmer 
Shop และเครือข่าย
คุณค่าข้าวคุณธรรม 

น าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ในการพัฒนาสหกรณ์
และชุมชน คุณธรรม 

ในเวที  International 
Seminar 2016 “Co-
operative: 
Empowering 
Communities 
Towards Socio 
Economic 
Sustainability” 

เผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ของสถาบันฯ 

JA Zenchu, IDACA  - ได้รับเชิญจากขบวนการ
สหกรณ์ญี่ปุ่น (JA 
Zenchu) และ IDACA 
น าเสนอผลงานและตัว
แบบผลงานวิจัยเก่ียวกับ
การสร้างห่วงโซ่คุณค่าทาง
อาหารของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรในประเทศไทย 
ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล สาม
พรานโมเดล Farmer 
Shop โซ่คุณค่าปลานิล 
และโซ่คุณค่ากล้วยหอม

ตัวแบบคิชฌกูฎ
โมเดล สามพราน
โมเดล Farmer 
Shop และโซ่คุณค่า
ปลานิล  

น าเสนอตัวแบบ
ผลงานวิจัย 

เผยแพร่ตัวแบบงานวิจัย
ในที่ประชุม Marketing 
of Agricultural 
Producers for Small 
Scale Farmers in 
ASEAN เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้น า
ความรู้ และตัวแบบที่ดี
น าไปปรับใช้ในแต่ละ
ประเทศ  
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ส่งมอบ 

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญที่ใช ้
ในการส่ือสาร 1. ระบบงาน กระบวนการผลิต 

การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพื่อลูกค้าที่ส าคัญ 

การสร้างนวัตกรรม 
2. ของหน่วยงาน 

3. สว.สก. 

ทองสกก.บ้านลาด จก. 
สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันคลังสมอง เชิญเป็น

ผู้ เขียนในหนังสือบริหาร
จัดการงานวิจัยเพื่อสร้าง
ผลลัพธ์ โดยน าองค์ความรู้
จาก ง าน วิ จั ยภ าย ใต้ ชุ ด
โครงการเขียนกรณีศึกษา
เรื่อง สหกรณ์สู่ระบบการค้า
ที่เป็นธรรม  
 

วิเคราะห์กระบวนการ 
บริหารจัดการ
โครงการ/ชุดโครงการ
ขนาดใหญ่จาก
กรณีศึกษางานวิจัย
สกว. 

หนังสือการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
1.3 สภาวการณ์ของหน่วยงาน 

1.3.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน  

เป็นหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสหกรณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในสายตาของขบวนการสหกรร์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

พันธกจิหลัก 
การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบตอ่

สถานการณ์การแข่งขันของสว.สก. 
โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรม 

และความร่วมมือเพื่อตอบสนอง 

การวิจัย 
นโยบายคณะเศรษฐศาสตร์ - สว.สก.มีทุนความรู้/นวัตกรรมเพื่อต่อยอด/ขยายผลการวิจัย

ตามกรอบการวิจัยที่สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุน 
การบริการวิชาการ - กรอบทิศทางการด าเนินงานของสว.สก.สอดรับกับ Agenda 

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์โลกตามแผนงาน ICA Blueprint, 
AEC Blueprint ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และขบวนการ
สหกรณ์ โดยมีระบบการวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น 

การเชื่อมโยงเครือข่าย 

การพัฒนาองค์กร 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แหล่งข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญทีส่ามารถหาได้จาก
ภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง 
มขี้อจ ากัดอะไรบ้าง (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี ้
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 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทั งจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ 
1) สถาบันพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
2) สถาบันพฒันาเครดิตยเูนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนแหง่ประเทศไทย จ ากัด 
3) คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุร ี
4) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
8) เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
9) มูลนิธิสงัคมสุขใจ 

10) สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด  

11) ส านักถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
12) สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด 
13) สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด 
14) ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแก้ว 
15) มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพฒันา 
16) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
17) มหาวิทยาลัยรังสิต 
18) บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จ ากัด 
19) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว และบริการ,         

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

20) คณะอนุกรรมาธิการ ปฏิรปูระบบการเงินและสถาบันการเงนิ สภาปฏิรูปแหง่ชาติ (สปช.) 

21) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรปูแหง่ชาติ (สปช.) 

22) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม สภาปฏิรูปแหง่ชาติ (สปช.) 

23) องค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศสาขาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ICA-AP) 

24) กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้, สปป.ลาว 

25) เครือข่าย ICA-AP 

26) องค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ 

27) JA Zenchu 

28) IDACA 

29) Co-operative College of Malasia 
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30) Asian Institute of Technology and CIRAD Scholl of Environment  

31) คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกจิด้านการเกษตร (สปท.) 
 

1.4 บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของสว.สก. 

ด้าน พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการ
วิชาการ 

พันธกิจการเช่ือมโยง
เครือข่าย 

พันธกิจการพัฒนา
องค์กร 

ด้านการเรียนรู้ สว.สก.วางระบบด้าน
การเรียนรู้และพัฒนา

ไว้ในภารกิจการวิจัย 
โดยมีกรอบการวิจัยใน 
1 ทศวรรษ มีวิสัยทัศน์
ชัดเจน มีแหล่งทุน
สนับสนุนหลัก  

มีการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมและการ
พัฒนาคลังความรู้ สื่อ
เรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์
รูปแบบต่าง ๆ  

มีกลไกวิจจัยเชิงปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วมสร้างภาคี
เครือข่ายและใช้กลไก
เว็บไซต์ ศูนย์เรียนรู้และ
นวัตกรรมเชื่อมโยงภาคี
เครือข่าย 

มีระบบการถ่ายโอน
ความรู้จากการวิจัย
เพื่อพัฒนาทีมงาน
และองค์กร และใช้
กลไกการสอนงานแก่
ทีมงานอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการปฏิบัติการ มีระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยในรูปของ 
Logical Framework 
ที่จะน ามาซ่ึงผลลัพธ์
และการน าไปใช้
ประโยชน์ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ของแผนการ
วิจัย 

ใช้กลไกการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อการเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน มี
ระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม/
เว็บไซต์/วารสาร 

ใช้กลไกของงานวิจัยและ
บริการวิชาการในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสู่การ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ใช้กลไกการวิจัยใน
การยกระดับการ
เรียนรู้แก่ทีมงานและ
การยกระดับ
สมรรถนะองค์กร เป็น
องค์การแห่งการ
เรียนรู้ 

ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวงกว้าง 

มีแผนการวิจัยร่วมกับ
ชุมชน ขบวนการ
สหกรณ์ และ
หน่วยงานรัฐ เพื่อ
ศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สร้างความเป็นธรรม  

ให้บริการในหลายรูปแบบ 
หลายกลุ่ม มีทั้งการ
ให้บริการวิชาการเพื่อหา
รายได้ และให้ฟรี 

รูปแบบของเครือข่าย
คุณค่ามีเจตนารมณ์ใน
การส่งเสริมการพึ่งพา
และร่วมมือกันระหว่าง
ภาคี 

เจตนารมณ์ของสว.
สก.เป็นไปเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ความคิดเผยแพร่ต่อ
ชุมชนและสังคมทั้งใน
และระหว่างประเทศ 

ด้านทรัพยากรบุคคล มีภาคีเครือข่ายวิจัยทีม
วิจัย สว.สก. และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วม
เพื่อบรรลุปณิธาน 
เป้าหมายร่วมในการ
วิจัยของสว.สก. 

มีบุคลากรทั้งระดับ
นโยบายและระดับ
ปฏิบัติการในการ
สนับสนุนพันธกิจการ
บริการวิชาการ  

มีภาคีเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม 9,311 คน/
องค์กร 

มีทรัพยากรบุคคลทั้ง
ทีมบุคลากรสว.สก.
และภาคีเข้ามาผนึก
ก าลังในการยกระดับ
สมรรถะนเพื่อ
สนับสนุนภารกิจ
ของสว.สก. 
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1.5 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 ส่วนประกอบท่ีส าคัญของระบบการปรับปรุงการด าเนินการของสว.สก. 

ระบบการปรับปรุงการด าเนินงานของสว.สก. เป็นไปในรูปแบบของระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นการสร้างระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์ 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ และการสร้าง
เอกลักษณ์องค์กร “เป็นองค์กรที่มุ่งนวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”    
(รูปที่ 5)   
 

                  

            

                   

             

                     
          

              
SAR

                     
            

                
            

            /
                       
  

   
    

  
   

  

   /  .

                                      
                                             

                     

                    .

 
 
รูปที่ 5 ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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1.6 การขับเคลื่อนภารกิจ 
1.6.1 การวิจัย 

การขับเคลื่อนการวิจัยของสถาบันฯเป็นไปภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนา
สหกรณ์” และวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” โดยมีกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2549-2559) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณหลัก
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

 
 

รูปที่ 6 กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2549-2559) 
 

 รูปแบบการวิจัยจะเน้นไปที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) 

 กระบวนการวิจัยของสถาบันฯในห้วงเวลาต่าง ๆ จะใช้ Logical Framework ที่มีปัจจัยน าเข้า
เป็นการสนับสนุนจากทีมวิจัยของสถาบันฯ ชุดความรู้ นวัตกรรม คลังความรู้ ตลอดจนทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
น าเข้าสู่กระบวนการวิจัยตามแผนงานวิจัยดังตัวอย่าง Logical Framework แผนงานวิจัยในรอบปี 2559 ซึ่ง
ประกอบด้วยงานวิจัย 3 กลุ่มวิจัย ได้แก่  

กลุ่มวิจัยที่ 1: การพัฒนาระบบสง่เสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยน แปลง
ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่มวิจัยที่ 2: เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าเป้าหมาย
ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์ 

กลุ่มวิจัยที่ 3: กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยทุธศาสตร ์
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รูปที่ 7 กรอบ Logical Framework การวิจัยของสถาบันฯในรอบปี 2559 
 

สรุปผลงานวิจัย: 
ผลงานวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยภายใต้ Logical Framework ที่ได้ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จทั้ง

ด้านกระบวนการกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ผลผลิตและผลลัพธ์การน าไปใช้ประโยชน์ โดยได้ด าเนินกิจกรรม ทั้งสิ้น
จ านวน 136 กิจกรรม มีหน่วยงานภาคีในประเทศเข้ามามีส่ วนร่วมการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน 221 องค์กร หน่วยงานภาคีในต่างประเทศ จ านวน 7 องค์กร มีนักวิจัยทั้งสิ้นจ านวน 69 คน มีผู้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการวิจัยทั้งสิ้น 5,514 คน ผลิตสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะจ านวน 23 รายการ บทความ
เผยแพร่ ในเว็ปไซต์ จ านวน 379 บทความเผยแพร่ในวารสารฅน สหกรณ์ 8 ฉบับ จ านวน 86 รายการ จัดเวทีเสวนา
วิชาการเผยแพร่ผลงาน 19 ครั้ง น าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 3 บทความ สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 
กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายเปาบุ้นจิ้น (ผู้ตรวจสอบกิจการ) และเครือข่าย 
Farmer Shop สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 แห่ง ในชุมชนภายใต้เครือข่ายวิจัยชุดโครงการฯ  

ผลผลิตการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบใหม่และข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ที่ส าคัญมี 6 รายการ ได้แก่ 1)กรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบสง่เสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ (The Capability Building Framework) 2)
กรอบแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ (The Value Chain Development 
framework) 3)ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง 4)ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 5)ตัวแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์: กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจ
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ธรรม อ านาจเจริญ และ 6)ตัวแบบธุรกิจผักอินทรีย์: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ที่เกิดจากการพัฒนาโซ่คุณค่า
โดยมีเกษตรกรรายย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม 

ผลการสังเคราะห์และถอดบทเรียนส าหรับกรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สมรรถนะใน 3 มิติ ได้ช้ีให้เห็นความจ าเป็นที่สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระบบการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรที่เช่ือมโยงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการก้าวสู่ภารกิจ 
ต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากร โดยในส่วนของสาระการเรียนรู้นั้นต้องให้สอดคล้องกับบริบทปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และควรมีกลไกการถ่ายโอนความรู้ การสะสมทุนความรู้ เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด 
ในแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างและจุดอ่อนของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ผลการสังเคราะห์และถอดบทเรียนส าหรับแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากกรณีศึกษา ตัว
แบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรม และตัวแบบธุรกิจผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจคุณค่าสาม
พรานได้ช้ีให้เห็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาโซ่คุณค่าในธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและชุมชน ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังยกระดับการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้าง
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนั้นยังก่อเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เกื้อหนุนและเปิดโอกาส
การบูรณาการการท างานของ "พลังประชารัฐ" 

ตัวแบบธุรกิจที่เป็นผลผลิตการวิจัยภายใต้กระบวนการพัฒนาโซ่คุณค่านั้น มีคุณลักษณะในรูปแบบ
ของธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าว
สัจธรรม เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพคิชฌกูฎ Farmer Shop Business Model ซึ่งสามารถขยายผลน าไปพัฒนา
ธุรกิจในสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและชุมชนต่าง ๆ เพื่อสานต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
ค่ัง มั่นคง และยั่งยืนตามที่คาดหวัง 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง เป็นข้อเสนอทีก่ าหนดเสาหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 
โดยต้องเป็นเรื่องการสร้างสมรรถนะคน ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการน านวัตกรรมเครือข่ายธุรกิจมาใช้ 2) ยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์โดยน าเอาแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่ามาใช้ในธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งต้องพัฒนาในแนวทาง 
Functional Upgrading, Process Upgrading, Product Upgrading และ Chain Upgrading ไปพร้อมกัน 3) 
พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ แต่ยังคงธ ารงไว้ซึ่งสถาบันการเงินของประชาชนบน
การพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน เพื่อเป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ าอย่างแท้จริง 4) พัฒนาระบบการสนับสนุน ซึ่งต้อง
ปฏิรูปทั้งระบบงบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณ กฎหมาย ข้อบังคับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลไกการส่งเสริมความรู้ และการติดตามประเมินผล ซึ่งการขับเคลื่อนเสาหลักยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น
ต้องพึ่งพาคนที่มีจิตวิญญาณสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องทั้งในเชิงนโยบายมา Shared Vision เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ตรงกันในปรัชญาแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ ใหม่ 
เป็นข้อเสนอที่ก าหนดเสาหลักยุทธศาสตรส์ าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) สร้างระบบสง่เสริมสมรรถนะแก่เกษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 2) วางกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบและมองความเป็นองค์รวม 3) วางกรอบ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเกษตร 4) วางกรอบการบูรณาการภารกิจ
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หน่วยงานภาครัฐ 5) วางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
ข้อสังเกตว่า หากฝ่ายนโยบายและหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเกษตรได้ให้ความส าคัญและวาง
ต าแหน่งให้ “เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง” ก็จะช่วยลดช่องว่างที่เป็นอุปสรรคในการปฏิรูปการเกษตรไทยได้อย่าง
แท้จริง  

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: 
1. ด้านนโยบาย  

1.1 ภาครัฐ มีองค์กร/หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จ านวน 9 รายการ ดังนี้           
1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ข้อมูลน าเสนอที่ประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง กรอบคิดและแนว

ทางการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย: ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่
ศตวรรษที่ 2 ณ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 

2) คณะท างานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า ในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร, คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) น าเอาแนวคิดของ farmer shop ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่
เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วยร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: C3S) ที่จะผลักดันให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  

3) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้นโยบายและแผนงานของส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, น าเอาแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้
กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจและเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน Farmer Shop by RMUTT ไป
ก าหนดเป็นนโยบายในการขยายผลการสร้างเครือข่ายส าหรับระบบส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้แนวใหม่ในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี 

 
1.2 ภาคขบวนการสหกรณ์ มีองค์กรที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 องค์กร ดังนี ้

1) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, น าไปใช้เป็นกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ 20 
ปี และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสสท. 20 ปี และ 5 ปี (2560-2564) 

2) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแหง่ประเทศไทย จ ากัด, น ากรอบสมรรถนะทีพ่ึงประสงค์ของผู้น าเครดิต
ยูเนียนและตัวแบบหลักสูตรจากการวิจัยไปก าหนดเป็นนโยบายของชสค .เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมผู้น าสหกรณ์
เครดิตยูเนียน 

3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดต้ังธนาคารสหกรณ์ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
เพื่อจัดท าแผนการขับเคลื่อนการจัดต้ังธนาคารสหกรณ์ 
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2. ด้านสาธารณะ มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 8 รายการ ดังนี้           
2.1 International Co-operative Alliance Asia and Pacific (ICP-AP). หลักสูตรอบรม 4th 

ICA-Japan Training Course on Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperative เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2560 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

2.2 International Co-operative Alliance Asia and Pacific (ICP-AP), เวทีประชุมวิชาการ 
11th ICA Asia Pacific Regional Research Conference on  Cooperatives and Sustainable 
Development เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

2.3 Co-operative College of Malaysia, เวทีสัมมนา International Seminar 2016 
“Cooperatives: Empowering Communities towards Socio-Economic Sustainability” ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 

2.4 JA Zenchu, MAFF และ IDACA, เวทีสัมมนา FVC Seminar on "Marketing of 
Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN" Conducted under the Project for 
Strengthening Capacity Building in Agricultural Sector in ASEAN Countries - Phase 2 เมื่อวันที่ 23 - 28 
เมษายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

2.5 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดเวทีเสวนาวิชาการ  “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูป
สหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2.6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, เวทีประชาพิจารณ์การปฏิรูประบบบริหารจัดการและ
ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ณ ห้องคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  28 
สิงหาคม 2559 
 

3. ด้านชุมชนและพื นท่ี     
ผลงานวิจัยได้น าไปใช้เผยแพร่ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 แห่ง 
3.1 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร 

เป็นตัวแบบความส าเร็จที่น าเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานมาส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้  /
ทักษะในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม ในแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพการผลติ การสร้างแบรนด์ และการเช่ือมโยง
ภาคีพันธมิตร เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ าจนเป็นผลส าเร็จ  
ปัจจุบันกลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถแก้ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ 
(Product upgrading) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process upgrading) ด้วยการสร้างภาคีพันธมิตรธุรกิจ
ภายใต้เป้าหมายร่วม และการยกระดับไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน (Functional upgrading) ได้แก่ การสร้าง
แบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จนท าให้กลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้สูงถึงเกวียนละ  50,000 
บาท มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ไปสู่การจัดสวัสดิการและการสะสมทุนภายใต้กลไกกองบุญหนุนเกื้อ  และการ
ด าเนินงานศูนย์วิจัยไทบ้านเพื่อพัฒนาพันธ์ุข้าวลูกผสมที่มีผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน  และการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และนับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวม 11 ปี ที่แบรนด์ข้าวคุณธรรมยังคงอยู่คู่เกษตรกร  มีเกษตรกร/
หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเฉลี่ยปีละ 981 ราย 
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3.2 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี 
ผลงานวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาโซ่คุณค่าผลไม้คุณภาพที่รู้จักกันในนามคิชฌกูฎโมเดล 

ปัจจุบันเป็นตัวแบบของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด จังหวัดจันทบุรี ที่มี
แนวปฏิบัติในด้านของการพัฒนาสวนผลไม้คุณภาพผ่านกลไกกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ การพัฒนาแผนธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตรที่มีการเช่ือมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตรในหลายช่องทางการตลาด เพื่อน าผลไม้จ าหน่ายสู่ตลาด
เป้าหมายทั้งตลาดส่งออก (ตลาดเจยีงหนาน มณฑลกวางโจว) ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์มาเก็ต เครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ ในห้วงเวลาต้ังแต่เริ่มวิจัยในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐและผู้น ารัฐบาล 
เกษตรกร ผู้น าสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศไปเรียนรู้ในระบบธุรกิจ “คิชฌกูฎโมเดล” เฉลี่ยปีละ 1,286 คน ล่าสุด 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ไปเยี่ยมที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ า กัด เมื่อ 7 
มิถุนายน 2560 

3.3 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ จ.ชยันาท 
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งข้ึนเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัด

ชัยนาท จ านวนประมาณ 130 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่การปลูกพืช (พืช
หลักส่วนใหญ่ คือ  ข้าว  อ้อย ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่เกิดข้ึนกับสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่
มีพื้นที่ท ากินเป็นของตนเอง การขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเงิน
ลงทุน ราคาผลผลิตตกต่ า ฯลฯส่งผลให้เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ เกิดภาวะมีหนี้สิน  ได้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อ
เรียนรู้ร่วมกันและรว่มหาทางออกของปัญหา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มรายได้ การลดต้นทุนการผลิต โดยยึด
หลักการพึ่งพาตนเป็นส าคัญ ซึ่งได้ตัวแบบจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้มีขีวิตข้าวคุณธรรม และน ามาปรับใช้กับ
อาชีพเกษตรกรรมของตนเอง  ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 465 คน ที่เข้ามาเรียนรู้การประกอบอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ 

3.4 ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ กรุงเทพฯ 
ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมการให้บริการ

สืบค้นข้อมูลผ่านห้องสมุด ที่มีหนังสือให้บรกิารกว่า 2,000 เล่ม และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ที่มีคลังความรู้
ให้สืบค้นกว่า 500 รายการ และการให้ค าปรึกษาเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม การพัฒนาโซ่
คุณค่า มีการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะผ่านโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) 
และเชลฟ์ Farmer Shop ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และค้นคว้าข้อมูล เฉลี่ยเดือนละ 200 ราย 

3.5 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขา้วสัจธรรม จ.อ านาจเจริญ 
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเผยแพรชุ่ดความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ IFOAM 

การจัดการธุรกิจภายใต้กลไกการบริหารจัดการโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ มีสมาชิกจ านวน 320 คน ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยมี
กลไกการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ขององค์กร และชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นถึงวิธี
คิด และวิธีการท างานร่วมกัน ในการจัดการทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงินที่มีอยู่อย่างมีเอกลักษณ์ 
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3.6 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ จ.นครปฐม, ตลาดสุขใจสัญจร  
เป็นตัวแบบของตลาดเกษตรกร (Famers’ Market) ที่น าโครงสร้างการบริหารจัดการบน

หลักการสหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการตลาดภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดสุขใจ มี
เกษตรกรเข้ามาเป็นผู้ค้า (Traders) จ านวน 50 ราย มีพันธมิตรธุรกิจผู้จ าหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ซึ่งกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนและต้นแบบส าหรับ Farmers’ Market ที่หน่วยงานรัฐและชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้น าไปใช้เป็นต้นแบบการจัดต้ังด าเนินงานในหลายพื้นที่ 

4. ด้านพาณิชย์ ผลงานวิจัยได้ก่อใหเ้กิดมลูค่าทางธุรกิจแก่องค์กรต่าง ๆ ทีส่ าคัญ 3 องค์กร ดังนี้             
4.1 ตลาดสุขใจ ปัจจุบันตลาดสุขใจในฐานะ Farmers’ Market ที่ด าเนินการในวันเสาร์-อาทิตย์ มี

เกษตรกรจ านวน 50 ราย มาเป็นผู้ค้าในตลาด มีรายได้เฉลี่ยวันละ 6,041.67 บาท หรือปีละ 580,000 บาทต่อราย 
ยอดขายในภาพรวมปีละ 29 ล้านบาท (ขายปีละ 96 วัน) 

4.2 สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด มีช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ปัจจุบันมีตลาดกลางของสหกรณ์ให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกและผู้ค้า มียอดขายเฉลี่ยปีละ 74 ล้านบาท 

4.3 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม ยอดขายปีละ 15 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ชาวนาผู้ผลิตและจ าหน่ายข้าวเปลือกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM ได้ในราคากิโลกรัมละ 16 บาท (สูง
กว่า) ราคาตลาดกิโลกรัมละ 5 บาท และจ าหน่ายข้าวสารถุงสุญญากาศขนาดบรรจุ 1 กก.ได้ในราคากิโลกรัมละ 55 
บาท มีมูลค่าเพิ่มกิโลกรัมละ 19 บาท  

 

5. ด้านวิชาการ มีการผลิตเอกสารจากงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ จ านวน 9 รายการ          

5.1 ICA-AP, The New Challenges in The 2nd Century of Agricultural Cooperatives 
Development in Thailand. 11th ICA Asia Pacific Regional Research Conference on Cooperatives and 
Sustainable Development. 15th November, 2016. India. 

5.2 MAFF, Formation of FVC and groups of small scale farmers in Thailand. The 
Seminar on Marketing of Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN. 23-28 April 2017. 
Japan. 

5.3 IDACA, The current situation of agri. Coops. & the food value chain system in 
Thailand เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

5.4 Coop College of Malaysia, Community Development and Sustainability Via Co-
op Model. International Seminar 2016 “Cooperatives: Empowering Communities towards Socio-
Economic Sustainability”. 10th -11th November 2016. Malaysia. 

5.5 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, เวทีประชาพิจารณ์การปฏิรูประบบบรหิารจัดการและก ากับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ณ ห้องคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  28 
สิงหาคม 2559 
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1.6.2 การบริการวิชาการ 
กระบวนการให้บริการวิชาการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มุ่งเน้นไปที่การน าชุดความรู้และ

นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยน าไปเผยแพร่ในกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ Smart Officers, Smart Farmers, 
Smart Co-operators, Smart Teachers และ Smart Entrepreneurs 

จากรูปจะเห็นกระบวนการ Logical Framework ในการบริหารจัดการระบบบริการวิชาการ เริ่มต้น
จากผู้ทรงคุณวุฒิประชุมออกแบบหลักสูตรเรียนรู้ก าหนดเป็นปรัชญาหลักสูตร ก าหนดสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
และการจัดหลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมาย การประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 
 

รูปที่ 8 กระบวนการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ 
 

ในรอบปี 2559 เรามีการจัดหลักสูตรการให้บริการวิชาการส าคัญ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Smart 
Officers หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการอย่างช านาญการ และหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง 
 
 

 
 หลักสูตร Smart Officers จ านวน 22 คน 
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 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกจิการ
อย่างช านาญการ จ านวน 55 คน 

 
 
 
 

 
 
 

 หลักสูตรนกับริหารการสหกรณ์
ระดับสูง จ านวน 50 คน 

 

 
 

1.6.3 การเชื่อมโยงเครือข่าย 
การเช่ือมโยงเครือข่ายของสถาบันฯ มีเจตนารมณ์เพื่อเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างภาคีพันธมิตรทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในการจัดการความรู้เพื่อถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยสู่การขยายผลไปใช้
ประโยชน์ 

 
รูปที่ 9 เครือข่ายพันธมิตรของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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1.6.4 การพัฒนาองค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
สว.สก.ได้วางกลไกในการสร้างคน สร้างทีมงาน ที่มีปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพ่ือการ

พัฒนาสหกรณ์” วิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรท่ีมุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน” และค่านิยมร่วม “ท างานอย่างมีน  าใจ ใส่ใจในวิสัทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” โดยใช้
กระบวนการท างานของทีมงาน เป็นไปภายใต้วงจร PDCA ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้แต่บุคคลมีการท างานที่มีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ ดังรูปที่ 10  

 

 
 

รูปที่ 10 การพฒันาองค์กรเป็นองค์การแหง่การเรียนรู ้
 
1.7 กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสว.สก  

ในส่วนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์” โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรมุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์ สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยด าเนินภารกิจส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การวิจัย การสร้างกลไกการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย/
ชุมชนการเรียนรู้  และการสร้างสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น ภายใต้การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว สถาบันฯ ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเป็นไปภายใต้กระบวนการส าคัญ 5 ข้ันตอน (รูปที่ 11) 
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รูปที่ 11  กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ขั นตอนท่ี 1 : เงื่อนไขของการมีนวัตกรรม 
ข้ันตอนน้ีจะเป็นการก าหนดประเด็นปัญหา/ ข้อจ ากัด ในองค์กร ชุมชน ที่ต้องการแก้ปัญหา หรืออาจ

เป็นสิ่งท้าทายที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีกว่าเดิม เช่น กรณีกลุ่มชาวนาภายใต้เครือข่ายมูลนิธิ
ธรรมะร่วมใจ ที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในการจ าหน่ายข้าวเปลือกด้วยการสร้างแบรนด์ “ข้าว
คุณธรรม” หรือคนในชุมชน อ าเภอสามพราน ต้องการพัฒนาการผลิตผัก-ผลไม้ จากการใช้เคมีไปสู่การผลิตผัก-
ผลไม้อินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ 

 

ขั นตอนท่ี 2 : การก าหนดวัตถุประสงค์และรูปแบบของนวัตกรรม 
ในข้ันตอนน้ีจะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ และรูปแบบของนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมส าหรับ

สินค้า/ บริการ เช่น การใช้แบรนด์ข้าวคุณธรรมในการเช่ือมโยงพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าว
ตกต่ า หรือการใช้กลไกของตลาดชุมชนในการยกระดับการท างานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานไปสู่การ
เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ 

ขั นตอนท่ี 3 : การออกแบบนวัตกรรม 
ในข้ันตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ และการออกแบบนวัตกรรม โดยมากมักจะใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อก าหนดกลยุทธ์/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและปณิธาน/เป้าหมายร่วม 
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ขั นตอนท่ี 4 : การด าเนินโครงการนวัตกรรม 
การด าเนินการนวัตกรรมเป็นไปภายใต้การด าเนินการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research) ตามกรอบการวิจัยโดยมีทีมพี่เลี้ยงจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และใช้เวที
สรุปบทเรียนผลการด าเนินงานวิจัย เพื่อจัดท าเป็นกรอบแนวทางการด าเนินนวัตกรรม (Innovation Platform) 

 

ขั นตอนท่ี 5 : การขยายผลเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
ข้ันตอนการขยายผลน าไปใช้ประโยชน์ อาจใช้วิธีการเผยแพร่ผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน การจัดท า

ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ การจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม และการให้บริการวิชาการผ่านกลไกที่ปรึกษา เป็นต้น 
 

 ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมในรอบปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ (ข้าวอินทรีย์)  สามพรานโมเดล (ผักอินทรีย์) 
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2559  

ผลการด าเนินงานตามภารกิจในรอบปีการศึกษา 2559 เป็นไปตามแผนงานที่ได้น าเสนอผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันฯทั้ง 4 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การ
เชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร มีการด าเนินการโครงการวิจัย 4 โครงการ ได้แก่ ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โครงการวิจัย Enhancing the capacity of 
stakeholders to improve the Tilapia value chain in Thailand โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน โครงการ
การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเงินกู้กองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน
ประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 3,191,783.33 บาท มีนักวิจัยจ านวน 33 คน ผู้มีส่วน
ร่วมการวิจัย 1,915 คน ภารกิจด้านการบริการวิชาการมีจ านวน 10 โครงการ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น จ านวน 4,366 คน 
ภารกิจการเชื่อมโยงเครือข่าย มีภาคีพันธมิตร 14 เครือข่าย รวม 11,727 คน มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตร 12 หน่วยงาน ภารกิจการพัฒนาองค์กร มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรจ านวน 43,923 
บาท โดยบุคลากรทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ 2559 สว.สก. มีรายรับ
ทั้งสิ้น 6,904,654 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 6,904,654 บาท 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับสว.สก. 
 ตามที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) 
นั้น สว.สก. ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ ที่คณะ
ก าหนด 
 ผลการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับ ดีมาก 
แยกเป็น ปัจจัยน าเข้า ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก กระบวนการ 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก และผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย
4.64 อยู่ในระดับ ดีมาก เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสว.สก. 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 

คะแนน
เฉลี่ย  

ตามจ านวน
ตัวบ่งชี ้

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

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 4.31 ดี 

รวม 11 2 5 4 4.66 ดีมาก 
ผลการประเมิน 4.5 4.6 4.64 4.66 ดีมาก 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน สว.สก. รายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย 
2559 

ผลการด าเนินงาน ปี 2559 คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้. (11 ตัวบ่งชี้)       4.66 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ       5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  8  8 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย         5.00 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
ข้อ  6 6  5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สัดส่วน  100,000  3,191,783.33 491,043.59 5.00 
6.5  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ   625 
15.63 

5.00 
40 

  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน   0    
  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน   4   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

ผลงาน  0  0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

ผลงาน  0 0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

ผลงาน  0  0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย 
2559 

ผลการด าเนินงาน ปี 2559 คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

ผลงาน  0  0 0.00   

  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และ
ไดร้ับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงาน  0  0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

ผลงาน  0 21 2.63   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ผลงาน  0 43 5.38   
  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน  0 3 0.75   
  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ผลงาน  0 3 2.25   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

ผลงาน  0 2 2   

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ         5.00 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ข้อ  5  5 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ       4.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 6 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ         4.31 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
หน่วยงาน 

ข้อ 6 6 4.00 

5.2 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 4.00 4.42 4.42 
5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ร้อยละ 100 100 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย 
2559 

ผลการด าเนินงาน ปี 2559 คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

5.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.27 4.27 4.13 
5.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
ข้อ 4 4 4.00 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยการมสี่วนรว่มของ
บุคลากรในคณะ และไดร้ับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

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

สว.สก.ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ สว.สก.

ฉบับท่ี 2 ภายใต้กระบวนการมสี่วนร่วม
ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ โดยผู้อ านวยการได้ก าหนด
นโยบายแผนงานโครงการภายใตภ้ารกิจ 

4 ประการ ช้ีแจงท าความเข้าใจให้กับ

บุคลากรและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องไดร้บัทราบ
เจตนารมณ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

1.แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี 2 
2. เอกสารแนวนโยบาย

แผนงานโครงการ 
ประจ าป ี

3. รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 2/59 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่
บุคลากร 

มีการช้ีแจงท าความเข้าใจในที่ประชุม
สถาบัน 

1. รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 3/59 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการ
พัฒนาองค์กร  

มีการจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้
แผนกลยุทธ์ 

1. แผนกลยุทธ์  

 4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัติการ
ประจ าป ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 

มีการก าหนดตัวบ่งช้ีรายภารกิจประจ าปี 
2558  

1.แผนกลยุทธ์  
2. แผนงานประจ าป ี

 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี
ครบ 4 พันธกิจ 

มีการท าแผนงานประจ าปเีสนอ
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

1.แผนกลยุทธ์  
2. แผนงานประจ าป ี

 6. มีการตดิตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ

รับทราบผลการด าเนินงานปลีะ 2 ครั้ง 
1. รายงานการประชุม

ครั้งท่ี 1/2559 
2. แบบรายงานแจ้ง

เวียนกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีเสนอกรรมการ 

1. รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/2559 

 

 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

มีการน าผลการประเมิน SAR ของสว.สก. 

แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

1. รายงานการประชุม

ครั้งท่ี 1/2559 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

8 8 8 5 5 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการงานวิจัย 

1. รายงานวิจัยชุด
โครงการฯ ระยะที ่8 

2. รายงานสรุปเวที
เสวนาประจ าปี 2559 

3. ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 

 2. สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ

หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค า 
ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลติงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจดั
แสดงงานสรา้งสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารย์

- มีศูนย์สารสนเทศพ้ืนท่ี 46.5 ตร.ม.  
- ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน

การวิจัย  
- มีคลังข้อมูลสนบัสนุนการบริหาร

จัดการงานวิจัย  
- มีเวทปีระชุมวิชาการ 
- จัด event แสดงผลงาน 
- มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนนุ

งานวิจัย 

รายงานประจ าป ี2559 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชญิ(visiting professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ในรอบปีการศึกษา 2559 สว.สก. ได้มี
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทนุ
วิจัย/งานสร้างสรรค์ จ านวน 
3,191,783.33 บาท 

สัญญาชุดโครงการวิจัย 
RDC5840001, FAO, 
สัญญาจ้างท่ีปรึกษา
222/2559 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

ในรอบปีการศึกษา 2559 สว.สก. ได้มี
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 
1 แสนบาท 

สัญญาขุดโครงการวิจัย 
RDC5840001 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ์ละนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคด์ีเด่น 

- จัดเวทีประกาศเกียรติคุณ  
- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในท่ี

ประชุมสมัมนาวิชาการ 

- หอประวัติ  
www.cai.ku.ac.th 

- ข่าวประชาสัมพันธ์หน้า
เว็บไซต ์

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

- มีระบบและกลไกในการคุม้ครองสิทธ์ิ
ของนักวิจัยตามเกณฑ์ของสกว. 

ระเบียบสกว.แนบท้าย
สัญญาชุดโครงการฯ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

6 6 6 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง  

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
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สูตรการค านวณ  

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 

 นวิจัยฯสนับสนุนงาจ านวนเงินน 
นักวิจัยย์ประจ าและจ านวนอาจาร

ะภายนอกจากภายในแล วิจัยฯนับสนุนงานจ านวนเงินส
     

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   ้คะแนนท่ีได 5
5 เต็ม ้เปน็คะแนนท่ีก าหนดให วิจัยฯนับสนุนงานจ านวนเงินส

ะภายนอกจากภายในแล วิจัยฯนับสนุนงานจ านวนเงินส
     

 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกสาขาวิชาในคณะ 

 
ผลการด าเนินงาน 

2,065,314/4 = 516,328.50 บาท 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

100,000 565,960.16 516,328.50 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง 

  กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1.  ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

100
 ้งหมดนักวิจัยทัย์ประจ าและจ านวนอาจาร

ะนักวิจัยรย์ประจ าแลการของอาจางานทางวิชาำหนักของผลผลรวมถว่ง
   

น้  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   ้คะแนนท่ีได 5

5 นคะแนนเตม็ำหนดให้เป็กวจิัยที่กประจ าและนัของอาจารย์

การงานทางวชิาำหนกัของผลลรวมถ่วงน้รอ้ยละของผ

กวจิัยประจ าและนัของอาจารย์

การงานทางวชิาำหนกัของผลลรวมถ่วงน้รอ้ยละของผ

     

 
ผลการด าเนินงาน 

สว.สก. มีผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับสถาบัน/จังหวัด จ านวน  41 รายการ มีผลงานสร้างสรรค์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ 3 รายการ มีผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน จ านวน 3 รายการ และมี
ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จ านวน 2 รายการ 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก = 5 x 100 = 125 
4 

คะแนน  = 125 x 5 = 15.63 
40 

= 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559    

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

5 3.57 5 3.57 5 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. จัดท าแผนการบริการวชิาการประจ าปีทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และก าหนดตัวบ่งชี้วดั
ความส าเร็จในระดบัแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการประจ าสถาบนั 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

โครงการเสวนาวิชาการประจ าปี
และประกาศเกยีรติคณุมผีลการ
ประเมินในระดับดีมาก  

- รายงานสรุปเวทีเสวนา 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันครั้งท่ี 1/59 
 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

โครงการเกษตรปลอดภยัสู่ชุมชน 
ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) 
และโครงการเสวนาวิชาการ
ประจ าปี 2559 

- รายงานสรุปโครงการ 
CSA 

- รายงานสรุปโครงการ
เสวนาวิชาการ ประจ าปี 
2559 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

- โครงการ เสวนาวิชาการประจ าป ี
2559 “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่
การปฏิรปูสหกรณไ์ทยในศตวรรษ
ที่สอง”ให้บริการวิชาการแก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิชาการ 
ผู้น าสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
ผู้สนใจ 

- หลักสูตรอบรม “หลักสตูรการ
ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออม

- รายงานสรุปโครงการ
เสวนาวิชาการ 
ประจ าปี 2559 

- รายงานสรุปการจัด
อบรมหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกจิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างช านาญการ รุ่นท่ี 
17 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ทรัพย์อย่างช านาญการ รุ่นท่ี 17 
ให้บริการผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์และกรรมการสหกรณ์ทั่ว
ประเทศ 

- หลักสูตรอบรม “นักบรหิารการ
สหกรณ์ระดับสูง รุ่นท่ี 2” 
ให้บริการข้าราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ระดับช านาญการพิเศษ  

- รายงานสรุปการจัด
อบรมหลักสูตรนัก
บริหารการสหกรณ์
ระดับสูง รุ่นท่ี 2 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

รายงานผลการด าเนินงานเสนอ
กรรมการประจ าสถาบันฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบัน ครั้งท่ี 1/59 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
วิชาการโดยเฉพาะในหลักสูตร
ฝึกอบรมในเรื่องการดูแลวิทยากร 

- รายงานการประชุม
สถาบันฯ ครั้งท่ี 4/59 

 6. สว.สก.มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

- บู๊ทนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน
ประกาศเกยีรตคิุณฯ ประจ าปี 
2559 16 ก.ย. 59 

- บู๊ทนิทรรศการข้าวคณุธรรมใน
งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง 
“KU ตามรอยพ่อ: พระบิดาแห่ง
การวิจัย และพัฒนาข้าวไทย” 
(สวพ.) 20 เม.ย. 2560 

- บู๊ทนิทรรศการข้าวสัจธรรมและ
สามพรานโมเดลในงาน 25 ปี
สกว. 25-26 ส.ค. 60 

- รายงานสรุปการจัดบู๊ท 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

5 6 6 5 5 บรรลุเป้าหมาย 
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 องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ตาม
ตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  รายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1              ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์การเงินได้ก าหนดไว้ใน
เสาหลักกลยุทธ์การวิจัยภายใต้
แผนกลยุทธ์ ฉ.2 เพื่อจัดหา
งบประมาณการวิจยัภายใต้กรอบ
ชุดโครงการวิจยั The DC& F  

- แผนกลยุทธ์การเงินสว.สก. 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

ใช้วิธีการงบประมาณ การ
วิเคราะหจ์ุดคุม้ทุน การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อการวางแผน 
จัดหาและจัดสรร เงินทุนราย
โครงการ และภาพรวม 

- แผนกลยุทธ์การเงินสว.สก. 
- แผนงบประมาณเงินรายได ้

 3. มีงบประมาณประจ าปีทีส่อดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแตล่ะภารกิจและการ
พัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 

มีการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปเีพื่อเสนอผา่นความ
เห็นชอบคณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ 

- แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
- แผนงบประมาณเงินรายได้

ประจ าปีงบประมาณ 

 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มกีารจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปี
ละ 1 ครั้ง ผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

- รายงานงบการเงินประจ าปี 
2559 ผ่านการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 5. มีการน าข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการสะสมทุนจากโครงการพัฒนา
วิชาการเป็นรายไดเ้ข้ากองทุน
สะสมของสว.สก.เพื่อความมั่นคง 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงินสว.สก. 

 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัย
ก าหนด 

มีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาต 

- รายงานงบการเงินประจ าปี 
2559 ผ่านการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมลูจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

มีการรายงานการใช้เงินตาม
แผนงานโครงการที่ไดร้ับอนุมัตจิาก
คณะกรรมการ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประชุมประจ า
สถาบัน ครั้งท่ี 1/59 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 

4 6 6 4 4 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตาม
ตัวบ่งชี้ที่คณะก าหนดให้ด าเนินการประเมิน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

ของคณะ/หน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบนัเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

มีการวิเคราะห์ SWOT เชื่อมโยงกับ
คณะ มก. ประเทศ และขบวนการ
สหกรณ์ในประชาคมโลก เพื่อการ
วางแผนงานประจ าปี เสนอที่ประชุม
กรรมการประจ าสถาบันฯ 

แผนกลยุทธ์ 
สว.สก.  

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปดว้ย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานิสติ อาจารย์ บุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ และโอกาสในการแข่งขัน 

มีการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินในแต่
ละรายโครงการ 

แผนกลยุทธ์
การเงิน 
 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปน็ผลจากการ
วิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพนัธกิจของสว.สก.และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

มีประเมินสถานการณ์แวดล้อมในทุก
รายโครงการ และจัดท าแผนการเงิน
แบบยืดหยุ่น ภายใต้กรอบของมก.พว. 

- สัญญา
โครงการวิจัย 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนนิงานอย่างชดัเจน 

มีแนวทางการบริหารตามหลักธรรมา-
ภิบาล 

แนวทางการ
ก ากับดูแล
สถาบัน 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จดัเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

ใช้กลไกการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของ
บุคลากรในการประชุมสว.สก. และ
ประจ ากลุ่มย่อยอยา่งต่อเนื่อง 

รายงานการ
ประชุมสถาบัน
ประจ าเดือน 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุ 

มีการตดิตามผลการพัฒนาบุคลากร รายงานการ
ประชุมการ
ติดตาม
ประเมินผลในที่
ประชุม
ประจ าเดือน 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มีกรอบการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของสว.สก. 

รายงานการ
ประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 57 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2558 2558 2559 2558 2559 2559 

4 5 6 5 4 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

4.00 4.27 4.42 4.27 4.42 บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 บุคลากรสว.สก. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 6.5 คน จากจ านวนบุคลากรสว.สก.ที่ปฏิบัติงานตามรอบการประเมินรวมทั้งสิ้น 6.5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
 

1. ค านวณร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ 
       จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 
         จ านวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

 
        =     
 

6.5  
X 100 
 

6.5 

100 

=    100% 
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2. แปลงร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  =  
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 

X 5 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
          =         
 
 
ดังนั้นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ร้อย

ละ 100 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

80 100 100 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4         ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2559 สว.สก. ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของสว.สก.  พบว่ามีผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับ ดี 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

4.00 4.27 4.13 4.27 4.13 บรรลุเป้าหมาย 

 

100 
X 5 

100 
=   5    คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5            ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี          กระบวนการ 
รอบระยะเวลา          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่
ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

มีการทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลักครบถ้วน 

- รายงานการประชุมสถาบัน 
ครั้งที ่6/59 

- รายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2558 

- รายงานประจ าปี 2559 
 
 

 2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process) ที่ส าคัญจากความ
คาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

มีการจัดท าหรือทบทวน
ข้อก าหนดที่ส าคญัของ
กระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process) ที่ส าคัญจาก
ความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

รายงานการประชุมสถาบันครั้ง
ที ่6/59 

 3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการ
จากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐาน
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

มีการออกแบบหรือทบทวน
กระบวนการจากข้อก าหนดที่
ส าคัญ จดัท ามาตรฐานและ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที ่6/59 

- ค าสั่งมอบหมายงาน 
- Mind Map 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 

 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวน 
การตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งาน
มีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลด
ค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

มีการปรับปรุงกระบวนการตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้
งานมีประสิทธิภาพ  

- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที ่4/59 

- คู่มือการปฏิบัติงานปี 59/60 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุง
เสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือให้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

- - 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2559 2558 2559 2558 2559 2559 

4 4 4 4 4 บรรลุเป้าหมาย 
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บทท่ี 3  
สรุปการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสว.สก. 

 
3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  
 สว.สก.ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   
  จุดเด่น 

1. เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจชุมชน มีชุดความรู้การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เชิงคุณค่า ชุดความรู้การพัฒนาโซ่
คุณค่าตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. การเผยแพร่ชุดความรู้ นวัตกรรมในนามคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือชี้น าชุมชน/ขบวนการสหกรณ์สู่การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
  จุดเด่น 

1.  มีผลงานวิจัย นวตักรรมตัวแบบธุรกิจและชุดความรู้ส าหรับกรอบการสร้างสมรรถนะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2.  มีศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
3.  ได้รับเชิญจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
4. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายระดับชาติ 
5. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อสร้างสรรค์และคู่มือการท าวิจัย 

  

โอกาสในการพัฒนา 
1. - 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  จุดเด่น 

1. มีชุดความรู้การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด 
ความรู้ทักษะในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 
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2. มีชุดความรู้และคลังความรู้ที่สะสมจากการวิจัยพร้อมส าหรับการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
วารสารฅนสหกรณ์ และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน  

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. – 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  จุดเด่น 

1. มีขีดความสามารถในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินภายนอก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพา 
    ตนเองและความพร้อมในการออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลของ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ 

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. มีแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาเงินทุนจากหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ         

สว.สก.  

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  จุดเด่น 

 1. มีการส่งเสริมให้บุคลากร ภาคีเครือข่ายนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิได้ปฏิบัติงานร่วมกัน มีการท างานเป็น
ทีม ภายใต้ค่านิยมร่วมเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์กรอย่างชัดเจน 

  
โอกาสในการพัฒนา 

1. มุ่งสร้างการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดในฐานะหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีรูปแบบของ 
Virtual Organization ที่มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและคลังสมองเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การบรรลุปณิธาน เป้าหมายร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2558 สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 3 โครงการ และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (สปค.02) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
 

1. จุดที่ควร
พัฒนา/

ข้อเสนอแนะ 

2. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

5. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. ควร
ขยาย
บทบาทใน
การน า
ความรู้/
นวัตกรรม
เชื่อมโยง
ความ
ร่วมมือกับ
ประเทศใน
อาเซียนตาม
โอกาสอัน
ควร 

- โครงการ
เชื่อมโยง
พันธมิตรใน
ต่างประเทศ 

- น าชุดความรู้
จากงานวิจัย
เผยแพร่ให้กับ
สหกรณ์ใน
ประเทศ
สมาชิก
อาเซียนให้เป็น
ที่รู้จักและ
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน ์

น าตัวแบบผลลัพธ์จาก
งานวิจัย ไปน าเสนอใน
เวทีประชุมวิชาการ
ต่างประเทศ ได้แก่  

- น าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์นวตักรรม
ในการพัฒนาสหกรณ์
และชุมชน ได้แก่ 
คิชฌกูฎโมเดล สาม
พรานโมเดล Farmer 
Shop และเครือข่าย
คุณค่าข้าวคณุธรรม 
ในเวที  
International 
Seminar 2016 
“Co-operative: 
Empowering 
Communities 

100 234,834 ผอ./ 
รองผอ. 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา/

ข้อเสนอแนะ 

2. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

5. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

Towards Socio 
Economic 
Sustainability” ณ 
เมืองกัวลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย เมื่อ
วันท่ี 10-11 พ.ย. 59 

- น าเสนอบทความวิจยั
เรื่อง THE NEW 
CHALLENGES IN 
THE  2nd  
CENTURY OF 
AGRICULTURAL 
CO-OPERATIVES 
DEVELOPMENT IN 
THAILAND ในที่
ประชุมวิชาการ
ระหว่างประเทศ 
11th ICA ASIA 
PACIFIC REGIONAL 
RESEARCH 
CONFERENCE ณ 
เมืองนวิเดลี ประเทศ
อินเดีย เมื่อวันท่ี 14-
16 พ.ย. 59 

- ญี่ปุ่น 
- น ำเสนอผลงำนและ

ตัวแบบผลงำนวิจัย
เกี่ยวกับกำรสร้ำงห่วง
โซ่คุณคำ่ทำงอำหำร
ของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรในประเทศ
ไทย ได้แก่ คิชฌกฎู
โมเดล สำมพรำน
โมเดล Farmer 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา/

ข้อเสนอแนะ 

2. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

5. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

Shop โซ่คุณคำ่ปลำ
นิล และโซ่คณุค่ำ
กล้วยหอมทองสกก.
บ้ำนลำด จก.ในที่
ประชุม Marketing 
of Agricultural 
Producers for 
Small Scale 
Farmers in ASEAN 
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ
วันท่ี 23-28 เม.ย. 60 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
1. มีแผน
บริหารความ
เสี่ยงในเรื่อง
ของการจัดหา
เงินทุนจาก
หลาย ๆ 
แหล่ง เพื่อ
สนับสนุน
ภารกิจของ
สถาบันฯ 

- - มีการจัด
หลักสตูร
ฝึกอบรม
เพิ่มจากที่
ด าเนินการ
อยู่ ได้แก่ 
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสตูร
นักบริหาร
การ
สหกรณ์
ระดับสูง 

- หลักสูตรเป็นท่ี
ยอมรับ มผีล
การประเมินใน
ระดับ “ด”ี และ
มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อย
กว่า 40 คน 

มีผู้อบรมจ านวน 50 
คน มีผลการประเมิน
ในระดับ “ดีมาก” 

100 - ผอ./
ผู้ทรงคุณวุฒิ

/บุคลากร
สถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. การสร้าง
ความเข้าใจ
กับคณะและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง
ส าหรับ
องค์ประกอบ
ของบุคลากร 

- - - มีการช้ีแจงในที่
ประชุม
ผู้บริหารคณะ 

- การน าเสนอ
ผลงานในท่ี
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ

- 100 - ผอ./ทีมงาน 
สว.สก. 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา/

ข้อเสนอแนะ 

2. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

5. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

ในหน่วยงาน 
ที่มี 4 กลุ่ม 
ในการเข้ามา
มีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน
ภารกิจของ
สถาบันฯใน
ฐานะการเป็น 
virtual org. 
เพื่อให้การ
สนับ สนุนส
ถาบันฯอย่าง
เหมาะสม 

อย่างต่อเนื่อง 
- การร่วมกิจกรรม

เผยแพรผ่ลงาน
ร่วมกับ
หน่วยงานในมก. 
เช่น โครงการ 
CSA  การจัดบู๊ท
นิทรรศการ
ร่วมกับสวพ.ใน
งานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 เรื่อง 
“KU ตามรอย
พ่อ: พระบิดา
แห่งการวิจัย 
และพัฒนาข้าว
ไทย” 
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ภาคผนวก 

1. ประกาศจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
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2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 
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2.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี 2)       

พ.ศ.2550 
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2.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี 3)       

พ.ศ.2553 
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3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



1-13 

 

 
 
 
 



1-14 

 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  
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5. ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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6. ค าสั่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ 1/2557 
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7. ค าสั่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ 3/2557 
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8. ค าสั่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ 2/2557 
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 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน ปี 

2558 2559 

1. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ

- - 

2. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำต ิ

1 1 

3. จ ำนวนผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุทิธิบัตร - - 

4. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- - 

5. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- - 

6. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีป่รำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556 

- - 

7. จ ำนวนผลงำนได้รบักำรจดสิทธิบตัร - - 

8. จ ำนวนผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว - - 

9. จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรอืองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนนิกำร - - 

10. จ ำนวนผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - - 

11. จ ำนวนต ำรำหรือหนังสือท่ีผำ่นกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแลว้ - - 

12. จ ำนวนต ำรำหรือหนังสือท่ีผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

- - 

13. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีม่ีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

45 21 

14. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 8 43 

15. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 1 3 

16. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

- - 

17. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 1 5 

18. จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด 
18.1 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรคภ์ำยในมหำวิทยำลยั 
18.2 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรคภ์ำยนอกมหำวิทยำลยั 

5,093,641.40 
- 

5,093,641.40 

2,065,314 
- 

2,065,314 

19. จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ท ำวิจยัทั้งหมด 7 4 



1-28 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน ปี 

2558 2559 

19.1 จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ท ำวิจยัที่มีผลงำนวิจัย 
19.2 จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ท ำวิจยัที่มีบทควำมวิชำกำรที่มีกำรตีพิมพ์ในสิ่งตีพมิพ์

ต่ำงๆ 
19.3 จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ท ำวิจยัแต่ไม่มผีลงำนวิจัย ไม่มีบทควำมวิชำกำร 

7 
2 
 
- 

4 
2 
 
2 

20.  จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 9 6.5 
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