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 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 
(1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะในครั้งนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ 6 ส่วน 
ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร โครงร่างองค์การ การรายงานผลการด าเนินงานของสว.สก.ประจ าการศึกษา 2560 สรุปการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง และภาคผนวก 
 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ส าหรับการประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี 2560 

 
 
 

          (รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  ภัทราวาท) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
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(a) 

บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สถาบันฯ) จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 

15 กันยายน 2547 ในฐานะหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ชุดท่ี 1 เพ่ือท าหน้าท่ีศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์และได้เร่ิมด าเนินการ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาในฐานะหน่วยงานพึ่งพาตนเองมีการบริหารจัดการภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ  
ประจ าสถาบันและบริหารจัดการโดยผ  ้อ านวยการตามระเบียบสถาบัน โดยได้ก าหนดปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อน 
คุณค่าเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ และวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรมุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการพัฒนา 
การน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีการด าเนินภารกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่การวิจัย บริการวิชาการ 
การเช่ือมโยงเครือข่ายและการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ในรอบปีการศึกษา 2560 สถาบันฯมีผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี ้
ด้านการวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจากสกว.ให้ด าเนินการโครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ทุน 
สนับสนุนจ านวน 2,467,300 บาท ด าเนินการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ในสองกรณีศึกษา ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จ ากัด จ.เพชรบุร ีและวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุร ี     

ผลงานวิจัยในรอบปีได้น าไปใช้ประโยชน์ทั้ง 1) เชิงธุรกิจ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2) เชิงนโยบำย โดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  (สนค.) 
กระทรวงพาณิชย์ 3) เชิงวิชำกำร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น ากระบวนการ ชุดความรู้และผลลัพธ์จาก 
การวิจัย IBM ไปใช้ในการอบรมหลักสูตร Smart Farmers ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร 
และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อบรมให้กับเกษตรกรกลุ่ม 
เป้าหมายจ านวน 250 คน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเพชรบุรี อีกทั้งได้น าเสนอบทความวิจัยเรื่อง Promoting  
Rice Value Addition through Inclusive Business Model” ในเวทีประชุมวิชาการ  International Seminar 
on Promoting Rice Farmers’ Market through Value-adding Activities, June 5-9, 2018 at Kasetsart 
University, Thailand Organized by Faculty of Economics, Kasetsart University and Food and Fertilizer 
Technology Center for the Asian and Pacific Region (FFTC)  

ผลงานในภารกิจด้านบริการวิชาการ มีการด าเนินการจ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอบรม 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 19” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” โครงการฝึกอบรม “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ธรรมา-
ภิบาล: เครื่องมือและมาตรการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” โครงการอบรมหลักสูตร “Smart Farmers: 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร” การเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยตัวแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม” ทางวิทยุมก. เมื่อ 19 เมษายน 2561 เผยแพร่ “นวัตกรรมธุรกิจข้าว 
แบบมีส่วนร่วม แก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม” ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,079 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 



(b) 

2561 และเผยแพร่ตัวแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในรูปของนิทรรศการ ในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 
“งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือของ 9 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Centers) ร่วมกับชุมชนต่างๆ เพื่อการ 
ถ่ายโอนความรู้สู่สาธารณชนเพิ่ม 2 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมสหกรณ์การ 
เกษตรบ้านลาด จ ากัด และศูนย์เรียนรู้มีชีวิตธุรกิจข้าว แบบมีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน 
เพื่อด าเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแบบมี  ส่วนร่วมให้กับเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจใน 
แนวทางดังกล่าว 

ผลงานด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายได้สร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการอย่างช านาญการเพิ่มขึ้นภายใต้  
โครงการฝึกอบรมจ านวน 386 คน และมีการขับเคลือนภารกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 
2560 ภายใต้ความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ายนักวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 705 คน ในส่วนของ 
เครือข่ายภาคีสารสนเทศที่เข้ามาใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว  บไซต์เฉลี่ยเดือนละ 1,330 ราย 

ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กร บุคลากรของสถาบันที่ได้เข้ารับการอบรมทุกคนเฉลี่ยคนละ 9 กิจกรรม 
มีการจัดสัมมนานอกสถานที่เพื่อสร้างทีมงานโค้ชชิ่ง และมีการพัฒนาทักษะการวิจัยผ่านการบวนการ learning by 
doing เฉลี่ยคนละ 4 ครั้ง  

 

ผลการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า สถาบันฯมีผลการประเมินอย ่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.91 จากคะแนนเต ม 5.00 โดยมีรายละเอียดการประเมินเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที ่2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.59 ระดับดีมาก 
 

ส าหรับการพิจารณาจากมุมมองของแต่ละส่วนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต พบว่า สถาบันฯมีผลการด าเนินงานโดยรวมในระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 491 แบ่งเป็น
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 อย ่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการ (Process) ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.80 อย ่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต (Output) ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 อย ่ในระดับดีมาก ดังนี ้
 
 
 
 



(c) 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย  

 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

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 - - 5.00 ดีมาก 
5 5 - 5.1, 5.5 5.2,5.3,5.4 4.59 ดีมาก 

รวม 11 2 5 4 4.91 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 4.80 4.74 4.91 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 
กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษา 2559 และ 2560 
 

 
 

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 พบว่าสถาบันฯมีผลการ
ด าเนินงานดีขึ้น โดยองค์ประกอบที่ 1,2 และ 3 ยังคงรักษาระดับคะแนนไว้ในระดับเท่าเดิม คือที่ระดับคะแนนเต ม 
5.00 องค์ประกอบที่ 4 มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 1.00 คะแนน โดยในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 4.00 ปี
การศึกษา 2560 ได้คะแนน 5.00 และองค์ประกอบที ่มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 0.28 โดยในปีการศึกษา 2559 ได้
คะแนน 4.31 ปีการศึกษา ได้คะแนน 4.59 



(d) 

ผลการประเมินในภาพรวม แสดงให้เห นว่าสถาบันฯมีผลการด าเนินงานมีคุณภาพ “เพิ่มขึ้น” 0.25 
คะแนน ในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 4.66 ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 4.91  

 
โอกำสในกำรพัฒนำ 
ผลงานของสถาบันฯท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ท้ังในเชิงนโยบายเชิงธุรกิจ วิชาการและการพัฒนาสหกรณ์/ชุมชน 

ท้ังในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระหว่างประเทศ  อาทิ 
สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA-AP) วิทยาลัยการสหกรณ์ประเทศมาเลเซีย (Cooperative College) 
สถาบันเพื่อการพัฒนาความร่วมมือภาคเกษตรแห่งเอเชีย (The Institute for the Development of Agricultural 
Cooperation in Asia: IDACA) สหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตร (JA Zenchu) ปัจจุบันได้ด าเนินการโครงการ 
ความร่วมมือโดยใช้นวัตกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายตัวแบบธุรกิจ และโครงการพัฒนา Smart Officers, Smart 
Farmers เผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น จึงถือเป็นโอกาสท้าทายส าหรับการสานต่อนโยบายของ 
คณะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างดี 
 

 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้น าเสนอ 
บทความวิชาการในท่ีประชุมระหว่างประเทศและเพ่ิมโอกาสการจัดหาแหล่งทุนจากหลายแหล่ง อาทิ การจัดโครงการ 
ฝึกอบรม Smart Farmers ภายใต้การสนับสนุนของส านักนายกรัฐมนตรี   
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บทที่ 1  
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) 

 

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

องค์กร ปัจจุบัน สว.สก. ด าเนินการโครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” มีพื้นที่กรณีศึกษา 2 แห่ง คือ สหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จ.เพชรบุรี และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี 
  ภารกิจด้านการให้บริการวิชาการได้ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการ ในรอบปีที่ผ่านมามีการบริการวิชาการที่ส าคัญ
ประกอบด้วย หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ หลักสูตร smart officers การให้บริการศูนย์สารสนเทศ
คลังข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (www.cai.ku.ac.th) และการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ การจัดตั้งและด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
มีชีวิตในชุมชน 6 แห่ง  
  ภารกิจด้านการเช่ือมโยงเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภาคีพันธมิตรในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับ 
สว.สก. และได้ก่อเกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายชาวนา
มืออาชีพ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ฯลฯ  
  ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรภายใต้ค่านิยมร่วม 
“ท างานอย่างมีน้ าใจ ใส่ใจวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” ในการพัฒนา สะสมความรู้ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ 
สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมของ สว.สก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
รูปที่ 1 กรอบคิดการสร้างค่านิยมร่วมสู่การขับเคลื่อนพันธกิจ วิสัยทัศน ์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการส่งมอบบริการ 

1.ด้านการ

วิจัย 

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 าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาการ

ประกอบอาชีพส าหรับเกษตรกร
รายย่อยได้อย่างยั่งยืน 

2) ท าอย่างไรจึงจะลดปัญหาความ
เหลื่ อมล้ า ไม่ เป็ น ธรรมในการ
เข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตและ
ตลาดส าหรับเกษตรกรรายย่อย  

1) รายงานวิจัยเสนอ สกว. 
2) ตัวแบบธุรกิจ Inclusive Business ที่

จะเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกรราย
ย่อย 

3) เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ไม่เป็นธรรมในสังคม 

 

 

2. ด้านบริการวชิาการ: แผนการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 
 2.1 โครงการฝึกอบรม      

ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์อย่างช านาญ
การ (เปาบุ้นจิ้น) 1 รุ่น 
60 คน 

- เป็นหลักสูตรต้นแบบที่มีการน าชุด
ความรู้จากการวิจัยมาถ่ายทอดใน
หลักสูตรอบรมที่มีการขยายผลไปใช้
ในขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานรัฐ 

- ก่อเกิดเป็นเครือข่ายเปาบุ้นจิ้นมาก 
กว่า 900 คน ที่เข้ามาใช้บริการคลัง
ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง 

- ใช้กระบวนการ KM โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
- หลักสูตรได้รับการยอมรับและน าไป

ปรับใช้ในหลายหน่วยงาน ตลอดจน
ได้ รับการรับรองว่ าเป็ นหลักสูตร
มาตรฐานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

- มีการติดตาม และประเมินผล เพื่อได้
ข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงทุกครั้ง 

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

2) ให้ประกาศนียบัตรในนามสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐ- 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2.2 โครงการอบรม
หลักสูตร Smart 
Farmers 

- เป็นการน าความรู้จากการวิจัยมา
พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นไป
ที่สาระการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ 
และสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรใน 4 
มิติ ประกอบด้วย 1) การสร้างทัศนติ 
(Attitufe) ในการประกอบอาชีพให้มี
ความภูมิใจในการเป็นเกษตรกรตาม

- ให้บริการอบรมแก่เกษตรกรในพื้นที่
เป้าหมาย (อ.ปากช่อง อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสี ม า  และอ .บ้ านลาด  จ .
เพชรบุรี) จ านวน 250 คน 
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กิจกรรม 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการส่งมอบบริการ 

คุณลักษณะของ Smart Farmers 2) 
การป รับ กระบ วน คิ ด  (Mind Set 
Skills) ให้เข้าใจในบริบทโลกใหม่ที่มี
ทั้งโอกาสและภัยคุกคามและรู้จักสร้าง
แนวคิดอย่างเป็นระบบ และมีแบบ
แผนที่น าไปสู่การจัดการความสัมพันธ์
ใหม่ในกิจกรรมการประกอบอาชีพ
และการด าเนินชีวิตที่ สร้างคุณค่า 
“ความสมดุล ความมั่นคง และยั่งยืน” 
3) การมีทักษะการเรียนรู้และสร้าง 
ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม  (Learning and 
Innovation Skills) ในการเข้าสู่ระบบ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน
และต้องการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์  4) การมี
ทักษะในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศ
ม าป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ใน ก า รผ ลิ ต แ ล ะ
การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์  โดยมีกระบวนการ 
พั ฒ น ามุ่ ง ไป ที่ ก า รป รับ ทั ศ น ค ติ 
กระบวนคิ  และสร้างทักษะการเรียนรู้
ที่ช่วยให้มีความสามารถและทักษะใน
การสร้างคุณค่าในอาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทชี วิตความ เป็ นอยู่  เพื่ อ
น าไปสู่การประกอบอาชีพการเกษตร
อย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ ในอาชีพได้
อย่างยั่งยืน 

 แผนงานการจัดเสวนา/เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 
 1. การจัดบู๊ทน าเสนอ

ผลงานวิจัย 
- ผลงานวิจัยธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมี

ส่วนร่วม เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่
ชาวนารายย่อย ที่น ามาจัดแสดงใน
งาน ถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของ
ชาวนาอย่างเป็นองค์รวม  ภายใต้
แน วคิ ด  “ตั วแบ บ ธุ รกิ จ  IBM” มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ระบบ

- ร่วมน าผลงานวิจัย “ธุรกิจข้าวสหกรณ์
แบบมีส่ วนร่วม” เผยแพร่ในงาน 
"งานวิจัยข้าวไทย สู่ ไทยแลนด์ 4.0" 
เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้ ง
วัฒ นะ  ภ ายใต้ ก ารสนั บสนุ น ของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใน
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ธุรกิจข้าวที่มีชาวนาเข้ามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ และ
ได้ รั บ ป ระ โยช น์ อ ย่ า ง เป็ น ธรรม  
งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกษตรกร
รายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจ
ของสถาบันเกษตรกร ที่มีการพัฒนา
โซ่คุณค่า (Value Chain Development) 

โดยการท าธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตร
ในการยกระดับหน้าที่  (Functional 
Upgrading) ยกระดับกระบวนการ 
( Process Upgrading) ย ก ร ะ ดั บ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product Upgrading) 
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดข้อจ ากัด
ในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาส
การค้าที่เป็นธรรมส าหรับผลิตภัณฑ์
ของเกษตรกรรายย่อย และการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ฐานะเจ้าภาพร่วม 1 ใน 9 องค์กร 

 2. การน าเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง 
“PROMOTING RICE VALUE 
ADDITION THROUGH INCLUSIVE 
BUSINESS MODEL”  

เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุม 
International Seminar on 
Promoting Rice Farmers' Market 
through value-adding Activities  
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 3. การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ถวายพระองค์  “จาก
สหกรณ์  สู่ทฤษฎี ใหม่
ผลงานวิจัยตามศาสตร์
พระราชา” 

น าผลงานวิจัยเร่ือง “จากสหกรณ์ สู่
ทฤษฎีใหม่ผลงานวิจัยตามศาสตร์
พระราชา”ก่อให้เกิดตัวแบบธุรกิจและ
ธุรกิจชุมชน ได้แก่ สามพรานโมเดล 
และคิชฌกูฎโมเดล เผยแพร่ในงานแถลง
ผลการวิจัยถวายพระองค์ 

สถาบันฯร่วมแถลงผลการวิจัยแนวทาง
ขับเคลื่อนแนวพระราชด าริเพื่อสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อ 
“ร่วมวิจัยถวายพระองค์” เพื่อสืบสาน
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการ
จัดการครัวเรือน ชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ณ 
สยามสมาคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 

 4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
“จากสหกรณ์ สู่ทฤษฎี

ผลงานวิจัยทีต่้องการยกระดับสหกรณ์
ก้าวสู่ทฤษฎีใหม่ภายใต้ระบบการบริหาร

เผยแพร่ผลงานวิจัย “จากสหกรณ์ สู่
ทฤษฎีใหม่ผลงานวิจัยตามศาสตร์
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการส่งมอบบริการ 

ใหม่ ผล งาน วิจั ยต าม
ศ า ส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า 
รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน” 

จัดการงานวิจัยที่มีภาคีเข้ามามีส่วนร่วม
ในงานวิจัย ได้แก่ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่
รัฐในพื้นที่ ผู้น าสหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์ ในขั้นแรก เริ่มจากวิเคราะห์
สถานการณ์ในพื้นที่ก่อน โดยน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง คุณค่าสหกรณ์ เพ่ือ
ปลุกจิตส านึกให้มีการพึ่งพาร่วมมือกัน 
โดยเริ่มจากต้นจากตัวเองภายใต้ความ
ร่วมมือของนักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคี ลง
ไปช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต ในขั้นที่สอง ท าหน้าที่เป็น
โค้ชช่วยยกระดับการบริหารจัดการ
สหกรณ์ให้เข้มแข็งและเป็นธรรมาภิบาล
ให้กับผู้น าสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอน 
อาทิ หลักสูตร Smart Officers, การ
พัฒนาผู้น าเข้มแข็ง และสอนให้เกษตรกร
วางแผนร่วมกัน การเจรจาต่อรอง เป็น
การท างานแบบมีแบบแผน สอนให้
เกษตรกรรู้จักวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่การ
ผลิตจนถึงตลาดเป้าหมาย และใน
ขั้นตอนที่สาม สอนให้มองเรื่องการ
เชื่อมโยงเครือข่ายที่ต้องมีการเจรจากับผู้
ส่งออก หรือการท า Contract farming 
เป็นต้น ดังตัวแบบที่ประสบความส าเร็จ 
ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล และสามพราน
โมเดล เป็นต้น 

พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน” ใน
รายการ Hardcore ข่าว ททบ.5 เมื่อ 25 
ตุลาคม 2561 เวลา 18.20 

 5. เว็บไซต ์

www.cai.ku.ac.th 

- มุ่งใช้กลไกอินเตอร์เน็ตในการสร้าง
คลังข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเผยแพร่สู่
ส าธารณ ะ ในน ามมหาวิท ยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสการ
เข้าถึงชุดความรู้/นวัตกรรมจากการ
วิจัยและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าเป็น
ธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1) มี เมนู หลั ก  12 รายการ  และเมนู
ด้านซ้าย 75 รายการ 

2) มีคลังข้อมูลบทความ 388 รายการ 
   รายงานวิจัย 101 รายการ 

3) รายการชวนคิดชวนคุย 46 เรื่อง 

4) การประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับ

“ดีมาก” 
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการส่งมอบบริการ 

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
อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 

 เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

100 

 เครือข่ายผู้ตรวจ
สอบกิจการ 

1,000 

 เครือข่ายผู้น า
สหกรณ์ที่มีคุณค่า 

50 

 เครือข่ายนัก
สหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า 

55 

 เครือข่ายผู้จัดการ
สหกรณ์ 

75 

 เครือข่ายชาวนา
มืออาชีพ 

50 

 เครือข่าย Smart 
Farmers 

250 

 เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

9,516 

 ภาคีเครือข่าย
ต่างประเทศ 

60 

4.การพัฒนา
องค์กร 

พัฒนาบุคลากร การพัฒนา
ระบบงาน และการสร้าง  
อัตลักษณ์ให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์ในสังคม 

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

ผลการปฏิบัติงานของทีมวิจัย ทีมงาน
เว็บ ไซต์  ที มงานวารสารฅนสหกรณ์ 
ที ม งานพั ฒ น าหลั กสู ต ร -ให้ บ ริ ก าร
วิชาการและทีม Coaching 
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1.1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

วิสัยทัศน์   
“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 ค่านิยมร่วม  
“ท างานอยา่งมีน้ าใจ ใส่ใจในวิสัยทศัน์ รบัผิดชอบ และมององค์รวม” 

 พันธกิจที่ส าคัญ  
1. การสร้างกลไกการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณค่า และ

การค้าที่เป็นธรรม 

2. การสร้างกลไกการเรียนรู้ และคลังความรู้เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่า การค้าที่เป็นธรรม 

4. การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแกนน าในการพัฒนา ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

สมรรถนะหลัก 
เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาหลักสูตร

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

 

1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 ข้อมูลกลุ่มบคุลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)  

▪ ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2559 2559 
1.  นกัวิจัย 1 1 
2.  บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ท าวิจัย/เจ้าหน้าที่วิจยั 3.5 1.5 
3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 2 2 
4.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 6.5 4.5 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - - 
6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 6.5 4.5 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน 
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• ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานทีก่ าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

 สายวิชาการ สายสนับสนุน 
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป.
ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม ไม่มี ช านาญ
การ 

เชี่ยวชาญ รวม 

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

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

พนักงาน
งบประมาณ 

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

พนักงานเงิน
รายได้ 

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

นักวิจัยประจ า
โครงการ 

- - - - - - - - - - 0.5 - - 0.5 0.5 - - 0.5 

รวม - - - - - - - - - - 2.5 2 - 4.5 4.5 - - 4.5 

 
ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 

(คน) <ตรี ตรี โท เอก รวม 
(คน) 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญ 
งาน 

ช านาญ 
งานพิเศษ 

ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ 
การพิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

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

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

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

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

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

6 ผลรวม  
(1)*1+(2)*0.5 

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

 
• จ านวนครั้งของบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2560  

 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากร ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ  
(บู๊ทนิทรรศการ) 

รวม 

 ทั้งหมด ที่ได้รับการพัฒนา 
(ไม่นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

(ครั้ง) 
(นับซ้ า) 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 5 5 47 7 2 3 59 
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• ความต้องการ/ความคาดหวังและองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  
 

กลุ่มบุคลากร ความต้องการ/ความคาดหวัง 
องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากร 

มุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน ์
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 และเชื่อมั่นไว้วางใจ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
ได้แก่ นักวิชาการเงินและ
บัญชี และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

เป็นบุคคลที่มีค่านิยมร่วม “ท างานอย่างมีน้ าใจ ใส่ใจ
ในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” 

ภาคีพันธมิตรที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ภารกิจร่วมกับของสว.สก. 

เป็นคนมีความรับผิดชอบ และท างานอย่างเป็นระบบ ปณิธานและเป้าหมายร่วม 

 

• สวัสดิการ และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีเ่ป็นเรื่องเฉพาะของสว.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 าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของสว.สก. 
สว.สก. มีการก าหนดนโยบายเรื่องการรักษาความสะอาดในที่ท างาน 5 ส โดยก าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละ

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

 

1.1.4 สินทรัพย ์ 
  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 าปรึกษากับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้น าเกษตรกร ชุมชน และสถาบันการศึกษาที่สนใจใน
ชุดความรู้และนวัตกรรมของสถาบันฯ 
 - สว.สก. มีชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม (VN&F 
Platform) ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ตัวแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม หลักสูตรชาวนามืออาชีพ หลักสูตร Smart 
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Officers หลักสูตร Smart Farmers สามพรานโมเดล คิชฌกูฎโมเดล ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) 
วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th ฯลฯ 
 

- งบประมาณ 
ในรอบปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 3 ,416,392 บาท แยกเป็น

รายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าจ้างบุคลากร จ านวน 636,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 และรายรับจาก
งบประมาณเงินรายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ส าหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จ านวน 
315,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 และรายรับจากโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม จ านวน 2,464,752 บาท คิด
เป็นร้อยละ 72 ดังรูปที่ 1 

 

 
รายรบัรวม 3,416,392 บาท 

 
รูที่ 2 รายรับปีงบประมาณ 2560 

 

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน         

636,480 บาท
19%

งบประมาณเงินรายได้
จากโครงการวิจัยและ

โครงการฝึกอบรม
จ านวน              

2,464,752 บาท               
72 %

งบประมาณเงิน           
รายได้สถาบัน       
315,160 บาท            

9%

http://www.cai.ku.ac.th/
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 ในรอบปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 3,416,392 บาท จ าแนก
ตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จ านวน 951 ,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ค่าพัฒนาวิชาการ จ านวน 
255,038 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 และงบด าเนินงานโครงการต่างๆ 2,209,714 คิดเป็นร้อยละ 65 ของค่าใช้จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังรูปที่ 2 
 

 รายจ่ายจ าแนกตามหมวด 

 
รายจ่ายรวม 3,416,392 บาท 

 

รูปที่ 3 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

หมวดบุคลากร           
951,640 บาท

28%

ค่าพัฒนาวิชาการ  
255,038.00  บาท

7%

งบด าเนินงานต่างๆ
(ค่าตอบแทน                

ค่าใช้สอยและวัสดุ)             
2,209,714 บาท

65%
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• ทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
มีทรัพยากรที่ใช้ในการเพ่ิมศักยภาพการด 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 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) 

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

โครงสร้างการบริหารงานของสว.สก. แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินและ
บัญชี งานวิจัย และศูนย์สารสนเทศ/งานบริการวิชาการ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
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รูปที่ 4 โครงสรา้งการบริหาร 

 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวังที่ส าคัญ 

ภาคีแหล่งทุนสนับสนุน (สกว., กสส.) ผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย์ และสาธารณะ 
ภาคีเครือข่ายนักวิจัย ทุนวิจัย ที่ปรึกษาการวิจัย แหล่งความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์

เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
ภาคีเครือข่ายผู้ใช้บริการฝึกอบรม การยกระดับสมรรถนะในการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ ชุมชน และธุรกิจชุมชน 
นิสิต นักศึกษา ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

คลังความรู้ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม น าไปใช้ยกระดับการประกอบอาชีพ การเรียนการสอน 
และการก้าวสู่ต าแหน่งในอาชีพ  

หน่วยงานรัฐ/Policy makers ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและธุรกิจ
แบบมีส่วนร่วม 

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 

ผู้ให้ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญที่ใช้ 
ในการสื่อสาร 1. ระบบงาน กระบวนการ

ผลิต การส่งมอบหลักสูตร
และบริการสนับสนุน 
เพ่ือลูกค้าที่ส าคัญ 

การสร้าง
นวัตกรรม 

2. ของหน่วยงาน 
3. สว.สก. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น ากระบวนการ ชุดความรู้ 
และผลลัพธ์จากการวิจัย 
IBM ไปใช้ในการอบรม
หลักสูตร Smart Farmers 
ภายใต้โครงการการเตรียม
ความพร้อมแก่เกษตรกร
และการประยุกต์ใช้
แอพพลิเคชั่นทาง
การเกษตร ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อบรม
ให้กับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 250 
คน ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาและเพชรบุรี 

โครงการอบรมหลักสูตร 
Smart Farmers ภายใต้
โครงการการเตรียมความ
พร้อมแก่เกษตรกรและการ
ประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทาง
การเกษตร 

หลักสูตร Smart 
Farmers ที่เน้น
เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางเน้น
กระบวนการพัฒนา
ที่ระเบิดจากข้างใน
ตัวเกษตรกรด้วย
การปรับทัศนคติ 
ปรับกระบวนคิด 
และสร้างทักษะการ
เรียนรู้ 

คู่มือหลักสูตรอบรม 
Smart Farmers, 
สรุปผลการอบรม  

การบรรยาย เสวนา 
อภิปราย ศึกษาดูงาน 
และเวทีสรุปบทเรียน 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 

พื้นที่งานวิจัยภายใต้
โครงการการพัฒนา ธุรกิจ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาธุรกิจข้าว
สหกรณ์และวิสาหกิจ
ชุมชน”  

ตัวแบบธุรกิจข้าว
แบบมีส่วนร่วมและ
การปรับเปลี่ยนจาก
การปลูกข้าวเคมีมา
ปลูกข้าว GAP 

คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ 
ชุดที่ 40 ให้ความ
เห็นชอบเป็นนโยบาย
ของสหกรณ์ภายใต้
การก ากับของ
คณะอนุกรรมการข้าว
แบบมีส่วนร่วม 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การถอด
บทเรียนในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 

วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน 

พื้นที่งานวิจัยภายใต้
โครงการการพัฒนา ธุรกิจ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์
และวิสาหกิจชุมชน” 

ตัวแบบธุรกิจข้าว
แบบมีส่วนร่วม และ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ ์

วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน 
ได้น าแผนกลยุทธ์
ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“การขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน 
เพื่อสร้างความมั่นคง 
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร และ 

ผู้ให้ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญที่ใช้ 
ในการสื่อสาร 1. ระบบงาน กระบวนการ

ผลิต การส่งมอบหลักสูตร
และบริการสนับสนุน 
เพ่ือลูกค้าที่ส าคัญ 

การสร้าง
นวัตกรรม 

2. ของหน่วยงาน 
3. สว.สก. 

มั่งคั่ง และยั่งยืนใน
อาชีพ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิก
และชุมชน” ไปใช้
ขับเคลื่อน  

JA Zenchu, JICA - ขบวนการสหกรณ์ญี่ปุ่น 
(JA Zenchu) และ JICA 
สนใจตัวแบบผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการสร้างห่วงโซ่
คุณค่าทางอาหารของ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรใน
ประเทศไทย กรณี
ของคิชฌกูฎโมเดล สาม
พรานโมเดล และแนวทาง
การส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ ์

ตัวแบบคิชฌกูฎ
โมเดล และสาม
พรานโมเดล  

สนทนาแลกเปลี่ยน
ร่วมกันระหว่าง
ตัวแทนจาก JA 
Zenchu, JACA กับ
เครือข่ายคิชฌกูฎ
โมเดล สามพราน
โมเดลและตัวแบบ
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 

การน าตัวแบบ
ผลงานวิจัยไปใช้เป็นตัว
แบบในการส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยใน
ประเทศเมียนมาร์ 

สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันคลังสมอง เชิญเป็น
ผู้ เขียนในหนังสือบริหาร
จัดการงานวิจัยเพื่อสร้าง
ผลลัพธ์ โดยน าองค์ความรู้
จ าก งานวิ จั ยภ าย ใต้ ชุ ด
โครงการเขียนกรณีศึกษา
เรื่ อ ง  ส ห ก รณ์ สู่ ร ะ บ บ
การค้าที่เป็นธรรม  
 

วิเคราะห์
กระบวนการ บริหาร
จัดการโครงการ/ชุด
โครงการขนาดใหญ่
จากกรณีศึกษา
งานวิจัยสกว. 

หนังสือการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
1.3 สภาวการณ์ของหน่วยงาน 

1.3.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน  

เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสหกรณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในสายตาของขบวนการสหกรร์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

พันธกิจหลัก 
การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อ

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 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญที่สามารถหาได้จาก
ภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง 
มีข้อจ ากัดอะไรบ้าง (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี 

 

• แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทียบทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ 
1) สถาบันพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
2) สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากัด 
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุร ี
4) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7) กรมส่งเสริมสหกรณ ์
8) เครือข่ายคุณคา่ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
9) มูลนิธิสังคมสุขใจ 

10) สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด  

11) ส านักถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
12) สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ ากัด 
13) สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด 
14) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
15) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
16) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
17) มหาวิทยาลัยรงัสิต 
18) บริษัท ดอนเมอืงพัฒนา จ ากัด 



17 
 

19) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย ์การท่องเที่ยว และบริการ,         

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

20) คณะอนุกรรมาธิการ ปฏิรูประบบการเงินและสถาบันการเงิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

21) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

22) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

23) องค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศสาขาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ICA-AP) 

24) กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม,้ สปป.ลาว 

25) เครือข่าย ICA-AP 

26) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

27) JA Zenchu 

28) IDACA 

29) MAFF Japan 

30) Co-operative College of Malasia 

31) FAO 

32) Asian Institute of Technology and CIRAD Scholl of Environment  

33) คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร (สปท.) 
 

1.4 บริบทเชิงกลยุทธ์ 
• ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของสว.สก. 

ด้าน พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการ
วิชาการ 

พันธกิจการเชื่อมโยง
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 ามาซึ่งผลลัพธ์
และการน าไปใช้

ใช้กลไกการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อการเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน มี

ใช้กลไกของงานวิจัยและ
บริการวิชาการในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสู่การ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ใช้กลไกการวิจัยใน
การยกระดับการ
เรียนรู้แก่ทีมงานและ
การยกระดับ
สมรรถนะองค์กร เป็น
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ด้าน พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการ
วิชาการ 

พันธกิจการเชื่อมโยง
เครือข่าย 

พันธกิจการพัฒนา
องค์กร 

ประโยชน์ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ของแผนการ
วิจัย 

ระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม/
เว็บไซต์/วารสาร 

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.
เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมความคิด
เผยแพร่ต่อชุมชนและ
สังคมทั้งในและระหว่าง
ประเทศ 

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

มีบุคลากรทั้งระดับ
นโยบายและระดับ
ปฏิบัติการในการ
สนับสนุนพันธกิจการ
บริการวิชาการ  

มีภาคีเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม 5,715 คน/
องค์กร 

มีทรัพยากรบุคคลทั้ง
ทีมบุคลากรสว.สก.
และภาคีเข้ามาผนึก
ก าลังในการยกระดับ
สมรรถะนเพื่อ
สนับสนุนภารกิจ
ของสว.สก. 

 
1.5 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

• ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงการด าเนินการของสว.สก. 
ระบบการปรับปรุงการด าเนินงานของสว.สก. เป็นไปในรูปแบบของระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นการสร้างระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์  
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ และการสร้าง
เอกลักษณ์องค์กร “เป็นองค์กรที่มุ่งนวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”    
(รูปที่ 5)   
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รูปที่ 5 ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
 
1.6 การขับเคลื่อนภารกิจ 

1.6.1 การวิจัย 
การขับเคลื่อนการวิจัยของสถาบันฯเป็นไปภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนา

สหกรณ์” และวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” มีการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR 
โดยมีกรอบแนวทางการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณหลักจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

การด าเนินการโครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าโครงการพัฒนาธุรกิจข้าว 
IBM ในที่นี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างสมรรถนะ
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ด้านการประกอบการในแนวทางของ Inclusive Business แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การศึกษา
แนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ในสถาบันเกษตรกรที่เป็นกรณีศึกษา 3) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริม
ธุรกิจข้าว IBM ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิจัยในครั้งนี้มีสองแห่ง กรณีศึกษาแรก: สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจ ากัด จ.
เพชรบุรี เกษตรกรสมาชิกกว่า 3,000 ราย ยังคงท านาเคมีและเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้งโรคแมลงศัตรูพืชและราคา
ข้าวที่ผันผวน ประเด็นท้าทายในการวิจัย คือการยกระดับการพัฒนาระบบธุรกิจข้าวสหกรณ์ที่สามารถแก้ปัญหาแบบ
เบ็ดเสร็จทั้งด้านการแก้ปัญหาการผลิตแก่เกษตรกรและพัฒนาการตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาที่สอง: 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี มีประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีทักษะและแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ท านาอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM จ าหน่ายข้าวสารตามสัญญาข้อตกลงกับบริษัทเอกชน โจทย์ท้าทาย 
คือ ท าอย่างไรวิสาหกิจชุมชนจึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรสมาชิกที่ยังคงท านาเคมีให้ปรับเปลี่ยนมาท านา
อินทรีย์และใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนในพัฒนาระบบธุรกิจข้าวการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ 

 กรอบแนวคิดธุรกิจข้าว IBM เป็นไปตามนิยามที่ก าหนดคือ "เป็นรูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกษตรกรราย
ย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ที่มีการพัฒนาโซ่คุณค่า (Value Chain Development) โดย
การท าธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตรในการยกระดับหน้าที่ (Functional Upgrading) ยกระดับกระบวนการ (Process 
Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ 
สร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรายย่อย และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) โดยมีคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายธุรกิจ และได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม 2) เป็นธุรกิจที่ค านึงถึงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดสมดุลใน 3 มิติ 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 3) มีภาคีพันธมิตร (Partnerships) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ภาควิชาการ ในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อสร้างขีดความสามารถของธุรกิจ 

กรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM (IBM Development Platform) ได้ถูกออกแบบขึ้นมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจัยในห้วงเวลา 2 ปี โดยเน้นการสร้างกลไก ซึ่งทีมวิจัยได้น าไปพัฒนาเป็น Logical 
Framework ส าหรับทั้งสองกรณีศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในส่วนของมิติการพัฒนาเป้าหมาย /
ความส าเร็จ การวัด/ประเมิน และแนวทางการด าเนินการวิจัยของภาคีที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการวิจัย จะใช้ Logical Framework ที่มีการด าเนินการในส่วนของการพัฒนาธุรกิจแบบมี
ส่วนร่วม( Inclusive Business) เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่น าไปสู่สร้างความสมดุลทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยน าชุดความรู้และนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจาก
การวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯที่ส าคัญได้แก่ กรอบการสร้างสมรรถนะ 3 มิติ (The Capacity Building Framework) 
กรอบการพัฒนาโซ่คุณค่า (The Value Chain Development Framework)) มาใช้ในการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นสถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจข้าว โดยคาดหวังว่ากลไกการวิจัยดังกล่าวจะช่วยสานต่อนโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (รูปที่ 6) 
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รูปที่ 6 กรอบ Logical Framework การวิจัยของสถาบันฯในรอบปี 2560 
 

สรุปผลงานวจิัย: 
ผลการวิจัยในห้วงเวลา 1 ปี มีดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
กรณีศึกษา1: สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุร ี
ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน าร่องในปีแรกจ านวน 40 คน ได้ถูกน ามา

วางแผนส าหรับระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน 3 มิติ ซึ่งได้ด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสิ้น 14 
ครั้ง และการวางระบบการส่งเสริมการผลิตข้าว GAP ผ่านการรับรองแบบกลุ่ม ภายใต้ภาคีความร่วมมือกับศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยมีเป้าหมายการรับรองมาตรฐานในปีการผลิตข้าวนาปี 2561 การประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องจ านวน 24 คน พบว่า ระดับสมรรถนะที่
เพิ่มขึ้น ได้แก่ จิตส านึกการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, กระบวนทัศน์ Thailand 4.0, กระบวนทัศน์การวาง
แผนการผลิต, กระบวนทัศน์การผลิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), ความรู้/ทักษะด้านการประกอบการ, 
ความรู/้ทักษะด้านการพัฒนาโซ่คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และความรู้/ทักษะเรื่องการสร้างแบรนด์ผลิตภณัฑ ์

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องส าหรับธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด ชี้ให้เห็นโอกาสที่ท้าทายส าหรับสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุน ผู้น าและฝ่ายจัดการที่มี
ประสบการณ์เชิงธุรกิจแบบอเนกประสงค์ ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร อีกทั้งมีความสนใจในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจข้าวสหกรณ์ตามกรอบแนวคิดธุรกิจข้าว IBM อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายคือ ท าอย่างไรจึง
จะสามารถยกระดับการผลิตข้าวของสมาชิกจากผลิตข้าวใช้สารเคมีปรับเปลี่ยนเป็นผลิตข้าว GAP สู่อินทรีย์ใน
อนาคต ซึ่งได้น าไปสู่การจัดท า Logical Framework ส าหรับการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
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จ ากัด การน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งยกระดับสมรรถนะชาวนาในการผลิตข้าว GAP 
สู่อินทรีย์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ Road map การขับเคลื่อนระบบธุรกิจข้าว IBM และแผนธุรกิจ  

โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 40 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด มีมติเห็นชอบ
นโยบายในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจข้าว IBM อยู่ภายใต้การก ากับคณะอนุกรรมการข้าวIBM และทีมงานข้าว IBM ที่
มีผู้จัดการสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะท างาน วางแผนรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง GAP ในฤดูนาปี 
ปีการผลิต 2561 จ านวน 23 ราย ประมาณการผลผลิต(ข้าวพันธุ์ชัยนาทและสุพรรณบุรี) ที่จะรวบรวมทั้งสิ้น 100 
ตัน มูลค่าธุรกิจรวม 1,375,000 บาท มีก าไรขั้นต้น 209,630บาท ภายใต้แบรนก็ "ข้าว IBM บ้านลาด" มี 2 ขนาด
คือ ขนาดบรรจุ 5 กก.และ 1 กก. โดยได้ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่ส าคัญคือ ครัวเรือนสมาชิก 
(ปัจจุบันมี9.000ครัวเรือน) และสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ร้านอาหารภัตตาคารใน จ .เพชรบุรี และผลิตภัณฑ์
ข้าว IBM ขนาดบรรจุ 1 กก. เพื่อกระตุ้น Awareness ผู้บริโภคทั่วไปให้ตระหนักถึงการส่งเสริมธุรกิจข้าว IBM เพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย 

 

กรณีศึกษา 2: วิสาหกิจชุมชนเกษตรอนิทรีย์ทุ่งทองยั่งยนื จ.สุพรรณบุร ี
ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกจ านวน 31 คน ได้ถูกน ามาพัฒนา

ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ ซึ่งได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น 7 ครั้ง ผลการประเมินเปรียบเทียบระดับ
สมรรถนะเกษตรกรก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ ชี้ให้เห็นว่า ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ได้แก่ กระบวนทัศน์ 
Thailand 4.0, กระบวนทัศน์การวางแผนการผลิต , กระบวนการผลิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), 
ความรู้/ทักษะด้านการประกอบการ, ความรู้/ทักษะด้านการพัฒนาโซ่คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และความรู้/
ทักษะเรื่องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องส าหรับธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
ทุ่งทองยั่งยืน ชี้ให้เห็นประเด็นที่เป็นโอกาสท้าทายในการยกระดับกลไกการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนภายใต้การ
มีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาระบบธุรกิจข้าว IBM โดยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ภายใต้วิสัยทัศน์ “การขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่
ของสมาชิกและชุมชน” มีกลยุทธ์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างกลไกการยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นชาวนา
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สู่ตลาดเป้าหมายอย่างยั่งยืน (IBM Smart Farmers) 2) แผนพัฒนาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์อย่างมี
ส่วนร่วม (ข้าว IBM) โดยกลุ่มทุ่งทองยั่งยืนกับภาคีพันธมิตรธุรกิจสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 3) แผนการ
ด าเนินงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านทุ่งทองยั่งยืน  

การขับเคลื่อนโครงการข้าวIBMของวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืนด าเนินการควบคู่กันไประหว่างการ
ด าเนินการโครงการน าร่องเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอรี่ ภายใต้แบรนด์ 
“ข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน” ทดสอบตลาดที่ KU Food และโครงการตลาดนัด CSA ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผล
การประเมินความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคอยู่ในระดับ “ดี-ดีมาก" 

ในส่วนของการยกระดับหน้าที่และกระบวนการองวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่วิสัยทัศน์นั้นได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ
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วิสาหกิจฯ โดยมีทีมกลยุทธ์โครงการ IBM เพื่อเป็นแกนประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM กับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป IBM มีศูนย์เรียนรู้ IBM ที่ส านักงานวิสาหกิจฯทุ่งทองยั่งยืน 

ในส่วนของกลยุทธ์หลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน ควบคู่การเรียนรู้ฝึกทักษะด้านการประกอบการนั้น ทีมวิจัยจะได้สนับสนุนกลุ่มสตรีการสร้างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบทุ่งทอง การเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการตลาด การจ าหน่ายผ่านแอพลิเคชั่น โดยปัจจุบันมี
การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้าน การวางแผนต้นทุน-ผลตอบแทน การจัดท าบัญชี การศึกษาดู
งานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองอ.ย. และการก าหนดบุคคลที่ปรึกษาการตลาด 

 

ข้อค้นพบจากการวิจัย: ประเด็นท้าทาย 
 ท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาคมโลก นโยบายประเทศและคนในสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่

ยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายตัวช้ีวัด SDGs ย่อมเป็นโอกาสดีในการริเริ่มนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ IBM ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ทางเลือกแก่เกษตรกรรายย่อยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ และได้รับประโยชน์ในการท าธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม ประเด็นท้าทาย คือ ท าอย่างไร จึงจะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร
รายย่อยที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตและสถาบันเกษตรกร ตลอดจนภาคีผู้ประกอบการจะวางกลไกการจัดการความสัมพันธ์
ใหม่ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อน าผลผลิตการเกษตรไปยังผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่ให้
ความส าคัญกับมาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งระบบธุรกิจดังกล่าวต้องพึ่งพาชุดความรู้ -ข้อมูลข่าวสาร และมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด าเนินการมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีภาคี (Partners) ที่มีความเชี่ยวชาญให้การสนับสนุน จึงเป็นที่มาของ
แนวคิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ IBM โดยใช้กลไกสถาบันเกษตรกรในการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจเกษตรในรูปแบบ
และแนวทางที่ก่อให้เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่เกษตรกรรายย่อยจะได้รับประโยชน์
จากธุรกิจอย่างเป็นธรรม การออกแบบระบบการวิจัยส าหรับแนวทางการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ IBM เป็นไปตาม
แนวทางของ IBM Development Platform ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างกลไกการท างานใน 3 กลุ่ม  ได้แก่ 1) การสร้าง
สมรรถนะ 3 มิติ แก่เกษตรกรรายย่อย 2) การยกระดับกระบวนการธุรกิจของสถาบันเกษตรกรภายใต้กรอบ VCD 3) 
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคี (Multi-actors) ในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายร่วม 

อย่างไรก็ตามภาพสะท้อนที่ได้จากเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายถึงผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวที่มีต่อ
เกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรเกษตรกรที่ส าคัญ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมร่วมในโครงการต่าง ๆ 
ตามนโยบายรัฐมีค่อนข้างมากและต่างต้องใช้เวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นกระบวนการ
ส่งเสริมของหน่วยงานรัฐยังเป็นไปแบบแยกส่วนการส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่สอดรับกับบริบทในระดับกลุ่ม/พื้นที่
เป้าหมาย ขาดการส่งเสริมการผลิต ไม่ได้ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ซึ่งเป็นประเด็นที่เห็นในส่วนของ
ช่องว่างเชิงนโยบายที่ต้องปรับปรุง 

• เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ (ไม่นับรวมผู้น าเกษตรกร) ที่มีประสบการณ์ท าธุรกิจในระบบเกษตรกร
สมัยใหม่ (Modern Agri-Business) ยังขาดกระบวนทัศน์และทักษะการประกอบการในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการของผู้บริโภค และเห็นความส าคัญของการใช้กลไกสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างอ านาจการต่อรองในการ
เข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตข้อมูลข่าวสารและตลาดเป้าหมาย 
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• สถาบันเกษตรกร ยังคงด าเนินธุรกิจในตลาดแบบดั้งเดิม (Conventional Marketing Channels) ซึ่งมี
คนกลางที่ต่างคนต่างท าหน้าที่การตลาดเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและใช้ก าไรเป็นสิ่งจูงใจ ซึ่งเป็นคนละเป้าหมายธุรกิจ
กับสถาบันเกษตรกร ซึ่งสถาบันเกษตรกรไม่มีขีดความสามารถในเชิงธุรกิจที่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
เพื่อน าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายแก่ผู้บริโภค แม้จะมีโครงการข้าวรัฐสนับสนุนทุนหมุนเวียนเพื่อการรวบรวม การลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุ (โรงสี-ลานตาก-ไซโล) การสร้างแบรนด์สินค้าออกมาหลากหลายก็ตาม (จุฑาทิพย์ ภัทรา
วาท และคณะ, 2558) 

• กลยุทธ์ของผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Modern Trade) ในการจัดหาวัตถุดิบโดยตรง (Direct 
Procurement) ผ่านสัญญาข้อตกลง (Contract Farming) อาจดูเหมือนเป็นรูปแบบที่เป็นธรรมกับเกษตรกร 
และผู้บริโภค แต่มีข้อสังเกตว่า เครือข่ายเกษตรกรยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงเรื่องปริมาณผลผลิตมาก-น้อยกว่าที่
ก าหนดในสัญญาข้อตกลง ยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาในแนวทางของ Zero Waste และ Zero Development 

• สถาบันเกษตรกรยังขาดกลไกการรวมกลุ่มส่งเสริมการผลิต (Collective Producer Groups) เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม จึงยังไม่มีจุดแข็งมากพอที่จะสร้าง 
Good will ส าหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวของเกษตรกรรายย่อยที่ตอบโจทย์การท าหน้าที่เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสานต่อนโยบายการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม (Inclusive Growth) 

• แผนการวิจัยในปีที่สอง จะเป็นการด าเนินงานที่มุ่งไปที่การสนับสนุนให้กลไกการท างานในการ
พัฒนาธุรกิจข้าว IBM ของทั้ง 2 กรณี เป็นไปตาม Logical Framework โดยจะเน้นที ่

1) การส่งเสริมกลไกและระบบการสร้างสมรรถนะ 3 มิติ (ทัศนคติ กระบวนทัศน์ ความรู้-ทักษะ) ใน
รูปแบบของ Learning Platform เพื่อสนับสนุนการเติมเต็มสมรรถนะแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในระบบธุรกิจข้าว IBM และพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาธุรกิจ IBM ด าเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด จ ากัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ให้เกิดเป็นชุมชนเรียนรู้ในพื้นที่และการเผยแพร่แก่
สาธารณะ 

2) การสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจข้าว IBM ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด และธุรกิจข้าว 
IBM วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ออกแบบไว้ในระยะแรก เพื่อเป็น
กลไกการยกระดับมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ข้าวแก่เกษตรกรรายย่อยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

3) สรุปบทเรียนส าหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อจุดประกาย
แนวคิดเรื่อง IB ในสถาบันเกษตรการ และสร้างภาคีเข้ามาเป็นแนวร่วมเพื่อการเรียนรู้และขับเคลื่อนขบวนการ
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาคอขวดของเกษตรกรรายย่อย 

4) สรุปผลรายงานวิจัยการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ผลผลิต ผลลัพธ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายการ
น าไปใช้ประโยชน ์

5) การพัฒนาคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจ IBM สื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาธุรกิจ 
IBM เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: 
1. ด้านนโยบาย  

1) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้น าผลการทบทวนเอกสาร
วิชาการไปใช้เป็นข้อมูลก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลธุรกิจแบบ IBM โดยเฉพาะ
กรณีศึกษาการสร้างระบบสนับสนุน (eco-system) ของต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมนี และ FAO โดย สนค. ได้
สรุปน าเรียนปลัดกระทรวงพาณิชย์  พร้อมเสนอให้มอบหมายกรมที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการทั้งด้านการพัฒนา
และส่งเสริม โดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจด้านการบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ โดยมี
ข้อเสนอแนะมาตรการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที อาทิ การจัดมอบประกาศเกียรติคุณแก่ IB พร้อมกับคู่
ค้าและภาคีสนับสนุนทั้งหมด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็น Showcases และจัดท าฐานข้อมูล IB รายบริษัทเพื่อติดตาม
ศึกษาการเติบโตและความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุน นอกจากนี้ อาจมีการพัฒนา
เครือข่ายเพื่อขยายธุรกิจ IB ผ่าน platform สากล อาทิ Inclusive Business Action Network (IBAN)   

2) สนค. ได้น าเสนอประเด็นด้าน Inclusive Business ไปบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การค้าเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากปี พ.ศ. 2562-2564 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 ว่าด้วยการขยายการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและ
วิสาหกิจเพื่อสังคม  กลยุทธ์ข้อที่  3 การส่งเสริมโอกาสในการส่งออกให้กับ Inclusive Business / Social 
Enterpriseเพื่อเป็นกลไกในเชื่อมโยงข้อมูลตลาดและเครือข่ายผู้ผลิตในท้องถิ่นเพื่อขยายโอกาสไปสู่ต่างประเทศ 
โดยยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวได้น าเสนอต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารทุกกรม รวมทั้งน าเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ทราบด้วย ทั้งนี้ สนค. และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการน ายุทธศาสตร์เกี่ยวกับ IB มา
ศึกษาเพ่ิมเติมและน าไปสู่ไปขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

 

2. ด้านสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น ากระบวนการ ชุดความรู้ และผลลัพธ์จากการวิจัย IBM ไปใช้ในการ

อบรมหลักสูตร Smart Farmers ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้
แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อบรมให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจ านวน 250 คน 
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเพชรบุรี 

 

3. ด้านชุมชนและพื้นที ่
1) สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 40 ให้ความ

เห็นชอบเป็นนโยบายของสหกรณ์ภายใต้การก ากับของคณะอนุกรรมการข้าวแบบมีส่วนร่วม 
2) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ได้น าแผนกลยุทธ์ภายใต้วิสัยทัศน์ “การขับเคลื่อน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่
ของสมาชิกและชุมชน” ไปใช้ขับเคลื่อน 
 

4. ด้านพาณิชย ์
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน” และได้น าไปทดสอบตลาดด้วยการ

วางจ าหน่ายโครงการตลาดนัด CSA ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในระดับด-ีดีมาก 
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2) ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบทุ่งทอง โดยวางจ าหน่าย ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร (KU Food)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

5. ด้านวิชาการ  
น าเสนอบทความ Promoting Rice Value Addition through Inclusive Business Model ใน

ที่ ประชุม   International Seminar on Promoting Rice Farmers’ Market through Value-adding Activities, 
June 5-9, 2018 at Kasetsart University, Thailand Organized by Faculty of Economics, Kasetsart 
University and Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region (FFTC) 

 

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 7 กระบวนการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ 
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ในรอบปีการศึกษา 2560 เรามีการจัดหลักสูตรการให้บริการวิชาการส าคัญ 3 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตร Smart Farmerss หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการอย่างช านาญการ และหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง 

• หลักสูตร Smart Farmers จ านวน 250 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการอย่างช านาญการ จ านวน 62 คน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• หลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง จ านวน 50 คน 
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1.6.3 การเชื่อมโยงเครือข่าย 
การเชื่อมโยงเครือข่ายของสถาบันฯ มีเจตนารมณ์เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคีพันธมิตรทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในการจัดการความรู้เพื่อถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยสู่การขยายผลไปใช้
ประโยชน์ 

 

 
รูปที่ 8 เครือข่ายพันธมิตรของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 
1.6.4 การพัฒนาองค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

สว.สก.ได้วางกลไกในการสร้างคน สร้างทีมงาน ที่มีปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์” วิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการน าคุณค่าสหกรณ์สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” และค่านิยมร่วม “ท างานอย่างมีน้ าใจ ใส่ใจในวิสัทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” โดยใช้
กระบวนการท างานของทีมงาน เป็นไปภายใต้วงจร PDCA ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้แต่บุคคลมีการท างานที่มีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ ดังรูปที่ 9 

 



29 
 

 
 

รูปที่ 9 การพัฒนาองค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
1.7 กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสว.สก  

ในส่วนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ปณิธาน “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 ขั้นตอน (รูปที่ 10) 
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รูปที่ 10  กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ขั้นตอนที่ 1 : เงื่อนไขของการมีนวัตกรรม 
ขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดประเด็นปัญหา/ ข้อจ ากัด ในองค์กร ชุมชน ที่ต้องการแก้ปัญหา หรืออาจ

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

 

ขั้นตอนที่ 2 : การก าหนดวัตถุประสงค์และรูปแบบของนวัตกรรม 
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ และรูปแบบของนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมส าหรับ

สินค้า/ บริการ เช่น การใช้แบรนด์ข้าวคุณธรรมในการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าว
ตกต่ า หรือการใช้กลไกของตลาดชุมชนในการยกระดับการท างานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานไปสู่การ
เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ 

ขั้นตอนที่ 3 : การออกแบบนวัตกรรม 
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ และการออกแบบนวัตกรรม โดยมากมักจะใช้เทคนิคการ

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

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

 

ขั้นตอนที่ 5 : การขยายผลเพื่อการน าไปใช้ประโยชน ์
ขั้นตอนการขยายผลน าไปใช้ประโยชน์ อาจใช้วิธีการเผยแพร่ผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน การจัดท า

ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ การจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม และการให้บริการวิชาการผ่านกลไกที่ปรึกษา เป็นต้น 
 

 ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมในรอบปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ 3 ขัน้ตอน  ตัวแบบธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM) 
“จากสหกรณส์ู่ทฤษฎีใหม่ ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา” 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนนิงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2560  

ผลการด าเนินงานตามภารกิจในรอบปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามแผนงานที่ได้น าเสนอผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันฯทั้ง 4 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การ
เชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร มีการด าเนินการโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ
สนับสนุนทั้งสิ้น 2,467,300 บาท มีนักวิจัยจ านวน 32 คน ผู้มีส่วนร่วมการวิจัย 5,715 คน ภารกิจด้านการบริการ
วิชาการมีจ านวน 5 โครงการ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น จ านวน 5,362 คน ภารกิจการเชื่อมโยงเครือข่าย มีภาคีพันธมิตร 15 
เครือข่าย รวม 2,788 คน ภารกิจการพัฒนาองค์กร มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรจ านวน 20,000 
บาท โดยบุคลากรทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ 2560 สว.สก. มีรายรับทั้งสิ้น 
3,416,392 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 3,416,392 บาท 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับสว.สก. 
 ตามที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 
นั้น สว.สก. ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ ที่คณะก าหนด 
 ผลการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มคี่าเฉลี่ย 4.91 อยู่ในระดับ ดีมาก 
แยกเป็น ปัจจัยน าเข้า ค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก กระบวนการ 4.80 อยู่ในระดับ ดีมาก และผลลัพธ์ค่าเฉลี่ย
4.74 อยู่ในระดับ ดีมาก เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปน้ี  

ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหน่วยงานสว.สก. 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 

คะแนน
เฉลี่ย  

ตามจ านวน
ตัวบ่งชี ้

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

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 - - 5.00 ดีมาก 
5 5 - 5.1, 5.5 5.2,5.3,5.4 4.59 ดีมาก 

รวม 11 2 5 4 4.91 ดีมาก 
ผลการประเมิน 5.00 4.80 4.74 4.91 ดีมาก 
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ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหน่วยงาน สว.สก. รายตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้ หน่วย  เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน ปี 2560 คะแนนผลการ

ประเมินตนเอง  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้. (11 ตัวบ่งชี้)       4.91 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ       5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  8  8 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย         5.00 
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
ข้อ  6 6  5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ สัดสว่น  100,000  2,467,300 1,233,650 5.00 
2  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย ร้อยละ   720 
7.2 

5.00 
100 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน   0    
  จ านวนนกัวิจัยท้ังหมด คน   2   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ผลงาน  0  0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

ผลงาน  0 0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

ผลงาน  0  0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

ผลงาน  0  0 0.00   

  - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร 
- ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนว่ยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จา้ง
ให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พันธุ์สตัว์ ท่ีค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนงัสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ผลงาน  0  0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย  เป้าหมาย 
2560 

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 
- ต าราหรือหนงัสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

  งานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ
ใดลกัษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

ผลงาน 5 6 0.75   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ผลงาน  1 1 0.125   
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ผลงาน  1 4 1   
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ผลงาน  0 0 0   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงาน 1 1 1   

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ         5.00 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ข้อ  5  5 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ       5.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 7 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ         4.59 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
หน่วยงาน 

ข้อ 6 7 5.00 

5.2 ผลการประเมินการบริหารงานของผูบ้ริหารหนว่ยงาน ค่าเฉลี่ย 4.00 4.68 4.68 
5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับการปฏบิัติงานของหน่วยงาน 
ร้อยละ 100 100 5.00 

5.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.27 4.28 4.28 
5.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนนิงาน 
ข้อ 4 4 4.00 
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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 รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน 
 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

✓ 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

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

สว.สก.ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ สว.สก.
ฉบับที่ 2 ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ โดยผู้อ านวยการได้ก าหนด
นโยบายแผนงานโครงการภายใต้ภารกิจ 
4 ประการ ชี้แจงท าความเข้าใจให้กับ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
เจตนารมณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

1.แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 2 
2. เอกสารแนวนโยบาย

แผนงานโครงการ 
ประจ าปี 

3. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/60 

✓ 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่
บุคลากร 

มีการชี้แจงท าความเข้าใจในที่ประชุม
สถาบัน 

1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/61 

✓ 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการ
พัฒนาองค์กร  

มีการจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้
แผนกลยุทธ์ 

1. แผนกลยุทธ์  

✓ 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

มีการก าหนดตัวบ่งชี้รายภารกิจประจ าปี  1.แผนกลยุทธ์  
2. แผนงานประจ าป ี

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 

เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

✓ 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบ 4 พันธกิจ 

มีการท าแผนงานประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

1.แผนกลยุทธ์  
2. แผนงานประจ าป ี

✓ 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ

รับทราบผลการด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง 
1. รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2560 
2. รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2561 

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

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้เสนอกรรมการ 

1. รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2560 
 

✓ 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

มีการน าผลการประเมิน SAR ของสว.สก. 

แก่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

1. รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2560 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

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 
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

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 าเนนิงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

✓ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

1. รายงานวิจัย IBM 
2. ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 

✓ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ

หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค า 
ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 

- มีศูนย์สารสนเทศพื้นที่ 46.5 ตร.ม.  
- ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน

การวิจัย  
- มีคลังข้อมูลสนับสนุนการบริหาร

จัดการงานวิจัย  
- จัด event แสดงผลงาน 
- มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน

งานวิจัย 

รายงานประจ าป ี2560 

✓ 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ในรอบปีการศึกษา 2560 สว.สก. ได้มี
การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุน

สัญญาโครงการวิจัย  
RDG6040007 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

วิจัย/งานสร้างสรรค์ จ านวน 
2,467,300 บาท 

✓ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

ในรอบปีการศึกษา 2560 สว.สก. ได้มี
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ โดยใช้
งบโครงการวิจัย 

สัญญาขุดโครงการวิจัย 
RDG6040007 

✓ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในที่
ประชุมสัมมนาวิชาการ 

- หอประวัติ  
www.cai.ku.ac.th 

- ข่าวประชาสัมพันธ์หน้า
เว็บไซต์ 

✓ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

- มีระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์
ของนักวิจัยตามเกณฑ์ของสกว. 

ระเบียบสกว.แนบท้าย
สัญญาชุดโครงการฯ 

 

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

6 6 6 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์  

ชนิดชองตัวบง่ชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม  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 
 

= นวิจัยฯสนบัสนนุงาจ านวนเงินน 
นักวิจยัย์ประจ าและจ านวนอาจาร

ะภายนอกจากภายในแล วิจยัฯนับสนุนงานจ านวนเงินส
     

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

=   ้คะแนนทีไ่ด 5
5 เต็ม ้เป็นคะแนนท่ีก าหนดให วิจยัฯนับสนุนงานจ านวนเงินส

ะภายนอกจากภายในแล วิจยัฯนับสนุนงานจ านวนเงินส
     

 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกสาขาวิชาในคณะ 

 
ผลการด าเนนิงาน 

2,467,300/2 = 1,233,650 บาท 
 

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

100,000 516,328.50 1,233,650 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง 
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  กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1.  ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

100
 ้งหมดนักวิจยัทัย์ประจ าและจ านวนอาจาร

ะนักวิจยัรย์ประจ าแลการของอาจางานทางวิชาำหนักของผลผลรวมถ่วง
   

น้  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

=   ้คะแนนทีไ่ด 5

5 นคะแนนเต็มำหนดให้เป็กวิจยัท่ีกประจ าและนัของอาจารย์

การงานทางวิชาำหนักของผลลรวมถ่วงน้ร้อยละของผ

กวิจยัประจ าและนัของอาจารย์

การงานทางวิชาำหนักของผลลรวมถ่วงน้ร้อยละของผ

     

 
ผลการด าเนนิงาน 

สว.สก. มีผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับสถาบัน/จังหวัด จ านวน  12 รายการ มีผลงานสร้างสรรค์ 
เผยแพร่ในระดับสถาบัน 1 รายการ มีผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติ 4 รายการ มีผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติ จ านวน 1 รายการ และมีผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ออนไลน์ 6 รายการ  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก = 2.88 x 100 = 144 
2 

คะแนน  = 144 x 5 = 7.2 
100 

= 5 คะแนน 
 

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560    

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

5 5 5 5 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 รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนนิงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

✓ 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการประจ าสถาบัน 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

แผนงานบริการวิชาการผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันครั้งที่ 1/60 
 

✓ 2. โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน 
ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)  

- รายงานสรุปโครงการ 
CSA 

✓ 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

สถาบันฯจัดหลักสูตรอบรม “แนว
ทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
สู่ธรรมาภิบาล: เครื่องมือ และ
มาตรการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์” ให้กับผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์รุ่นที่ 18 แบบให้เปล่า 
เพื่อต้องการหนุนเสริมความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานตามความ
ต้องการของผู้อบรม 

- หลักสูตรอบรม “แนว
ทางการส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์สู่
ธรรมาภิบาล: 
เครื่องมือ และ
มาตรการของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์” 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

✓ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

รายงานผลการด าเนินงานเสนอ
กรรมการประจ าสถาบันฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบัน ครั้งที่ 1/60 

✓ 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรงุแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
วิชาการโดยเฉพาะในหลักสูตร
ฝึกอบรม 

- รายงานการประชุม
สถาบันฯ ครั้งที่ 2/61 

✓ 6. สว.สก.มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

- จัดอบรมหลักสูตร Smart 
Farmers ให้กับเกษตรกรจ านวน 
250 คนให้มีองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 

- จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์อย่างผู้ช านาญการ 
รุ่นท่ี 19 ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 

- บู๊ทนิทรรศการธุรกิจข้าว IBM ใน
งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0 

- เป็นตัวแทนมก.เผยแพร่
ผลงานวิจัย “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎี
ใหม่ผลงานวิจัยตามศาสตร์
พระราชา” ร่วมกับมธ. และจุฬาฯ 
ในงานวิจัยถวายพระองค์ เพื่อสืบ
สานแนวพระราชด าริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เมื่อ 16 ตุลาคม 2560 

- เผยแพรผ่ลงานวิจัย “จากสหกรณ์
สู่ทฤษฎีใหม่ผลงานวิจัยตามศาสตร์
พระราชา รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ในรายการ Hardcore ข่าว ททบ.5 
เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 

- รายงานสรุปการจัดบู๊ท 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

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  รายละเอียดดังน้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1              ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนนิงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

✓ 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์การเงินได้ก าหนดไว้ใน
เสาหลักกลยุทธ์การวิจัยภายใต้
แผนกลยุทธ์ ฉ.2 เพื่อจัดหา
งบประมาณการวิจัยภายใต้กรอบ
การวิจัย IBM   

- แผนกลยุทธ์การเงินสว.สก. 

✓ 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

ใช้วิธีการงบประมาณ การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อการวางแผน 
จัดหาและจัดสรร เงินทุนราย
โครงการ และภาพรวม 

- แผนกลยุทธ์การเงินสว.สก. 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ 

✓ 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการ
พัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 

มีการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อเสนอผ่านความ
เห็นชอบคณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- แผนงบประมาณเงินรายได้

ประจ าปีงบประมาณ 

✓ 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปี
ละ 2 ครั้ง ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

- รายงานงบการเงินประจ าปี 
2560 ผ่านการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประชุมประจ า

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 

สถาบัน ครั้งที่ 1/2560 และ
1/2561 

✓ 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการสะสมทุนจากโครงการพัฒนา
วิชาการเป็นรายได้เข้ากองทุน
สะสมของสว.สก.เพื่อความมั่นคง 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงินสว.สก. 

✓ 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 

- รายงานงบการเงินประจ าปี 
2560 ผ่านการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

✓ 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

มีการรายงานการใช้เงินตาม
แผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประชุมประจ า
สถาบัน ครั้งที่ 1/2560 และ
1/2561 

 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

4 6 7 4 5 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตาม
ตัวบ่งชี้ที่คณะก าหนดให้ด าเนินการประเมิน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

ของคณะ/หน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนนิงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

✓ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบนั รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณข์องคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยทุธ์ และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

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

แผนกลยุทธ์ 
สว.สก.  

✓ 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร อย่างตอ่เนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ และโอกาสในการแข่งขัน 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในแต่
ละรายโครงการ 

แผนกลยุทธ์
การเงิน 
 

✓ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปน็ผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงทีเ่กิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของสว.สก.และให้ระดับความ

มีประเมินสถานการณ์แวดล้อมในทุก
รายโครงการ และจัดท าแผนการเงิน
แบบยืดหยุ่น ภายใต้กรอบของมก.พว. 

- สัญญาโครงการ 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เสี่ยงลดลงจากเดิม 
✓ 4. บริหารงานดว้ยหลักธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 

ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
มีแนวทางการบริหารตามหลักธรรมา-
ภิบาล 

แนวทางการ
ก ากับดูแล
สถาบัน 

✓ 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษรและน ามาปรับใชใ้น
การปฏิบัตงิานจริง 

ใช้กลไกการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของ
บุคลากรในการประชุมสว.สก. และ
ประชุมกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง 

รายงานการ
ประชุมสถาบัน
ประจ าเดือน 

✓ 6. การก ากับตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร รายงานการ
ประชุมการ
ติดตาม
ประเมินผลในที่
ประชุม
ประจ าเดือน 

✓ 7. ด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศกึษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับใหก้ารด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกตทิี่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มีกรอบการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของสว.สก. 

รายงานการ
ประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 59 

 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

4 7 7 4 5 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมนิการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

4.00 4.42 4.68 4.42 4.68 บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของบคุลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะ ที่สอดคล้องกบัการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 บุคลากรสว.สก. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 4.5 คน จากจ านวนบุคลากรสว.สก.ที่ปฏิบัติงานตามรอบการประเมินรวมทั้งสิ้น 4.5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
 

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

 

 
        =     
 

4.5  
X 100 
 

4.5 

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 
 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

80 100 100 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4         ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา      ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2560 สว.สก. ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของสว.สก.  พบว่ามีผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

4.00 4.13 4.28 4.13 4.28 บรรลุเป้าหมาย 

 

100 
X 5 

100 
=   5    คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5            ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้         กระบวนการ 
รอบระยะเวลา          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนนิงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

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

มีการทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลักครบถ้วน 

- รายงานการประชุมสถาบัน 
ครั้งที ่7/59 

- รายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2559 

- รายงานประจ าปี 2560 
 
 

✓ 2.  มีการจัดท าหรอืทบทวนข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process) ที่ส าคญัจากความ
คาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

มีการจัดท าหรือทบทวน
ข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process) ท่ีส าคัญจาก
ความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

รายงานการประชุมสถาบันครั้ง
ที ่7/59 

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

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

- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที ่7/59 

- ค าสั่งมอบหมายงาน 
- Mind Map 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 

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

มีการปรับปรุงกระบวนการตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้
งานมีประสิทธิภาพ  

- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที ่7/59 

- คู่มือการปฏิบัติงานปี 60/61 

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 านาจเพื่อให้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะทีจ่ะเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

- - 

 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2560 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2560 2559 2560 2559 2560 2560 

4 4 4 4 4 บรรลุเป้าหมาย 
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บทที่ 3  
สรุปการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสว.สก. 

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

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และแผนด าเนนิการ   
  จุดเด่น 

1. เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจชุมชน มีชุดความรูก้ารสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เชิงคุณค่า ชุดความรู้การพัฒนาโซ่
คุณค่าตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. การเผยแพร่ชุดความรู้ นวัตกรรมในนามคณะและมหาวทิยาลัยเพื่อชี้น าชุมชน/ขบวนการสหกรณ์สู่การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
  จุดเด่น 

1.  มีผลงานวิจัย นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจและชุดความรู้ส าหรับกรอบการสร้างสมรรถนะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2.  มีศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
3.  ได้รับเชิญจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการน าไปใช้ประโยชน ์
4. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายระดับชาติ 
5. มีผลงานวิจยัเผยแพร่ในรูปบทความ สิ่งพิมพ์ สื่อสร้างสรรค์และคู่มือการท าวิจัย 

  

โอกาสในการพัฒนา 
1. - 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  จุดเด่น 

1. มีชุดความรูก้ารพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ไดแ้ก่ ทัศนคติ วิธีคิด 
ความรู้ทักษะในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 



52 
 

2. มีชุดความรู้และคลังความรู้ที่สะสมจากการวิจัยพร้อมส าหรับการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ และ
ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน  

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. – 

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  จุดเด่น 

1. มีขีดความสามารถในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินภายนอก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพา 
    ตนเองและความพร้อมในการออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลของ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ 

  
โอกาสในการพัฒนา 
1. มีแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาเงินทุนจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อสนับสนุนภารกิจของ         

สว.สก.  

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  จุดเด่น 

 1. มีการส่งเสริมให้บุคลากร ภาคีเครือข่ายนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิได้ปฏิบัติงานร่วมกัน มีการท างานเป็น
ทีม ภายใต้ค่านิยมร่วมเพื่อน าไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์กรอย่างชัดเจน 

  
โอกาสในการพัฒนา 

1. มุ่งสร้างการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดในฐานะหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางที่มีรูปแบบของ 
Virtual Organization ที่มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและคลังสมองเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การบรรลุปณิธาน เป้าหมายร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2559 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 รายละเอียดดังนี ้

• สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (สปค.02) สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ ์ 
 

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 

องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. การ
เผยแพร่ชุด
ความรู้ 
นวัตกรรมใน
นามคณะและ
มหาวิทยาลัย
เพื่อชี้น า
ชุมชน/
ขบวนการ
สหกรณ์สู่การ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 
Thailand4.0 

- International 
Seminar on 
Promotion 
Rice Farmers 
through 
Value-adding 
Activities 

- น าชุดความรู้
จากงานวิจัย
เผยแพร่ให้กับ
นักวิชาการใน
ประเทศ
อาเซียนให้เป็น
ที่รู้จักและ
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ 

น าตัวแบบผลลพัธจ์าก
งานวจิัยเรื่อง  
PROMOTING RICE 
VALUE ADDITION 
THROUGH  
INCLUSIVE BUSINESS 
MODEL  ไปน าเสนอใน
เวทีประชุมวิชาการ
นานาชาต ิInternational 
Seminar on 
Promotion Rice 
Farmers through 
Value-adding 
Activities 

100 - ผอ./ 
รองผอ./
นักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
1. มีแผน
บริหารความ
เสี่ยงในเรื่อง
ของการจัดหา

- - มีการจัด
หลักสูตร
ฝึกอบรม
เพิ่มจากที่

- หลักสูตรเป็นที่
ยอมรับ มีผล
การประเมินใน
ระดับ “ดีมาก”  

มีผู้อบรมจ านวน 250 
คน มีผลการประเมิน
ในระดับ “ดีมาก” 

100 - ผอ./
ผู้ทรงคุณวุฒิ

/บุคลากร
สถาบัน 
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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 

เงินทุนจาก
หลายๆแหล่ง
เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของ
สถาบันฯ 

ด าเนินการ
อยู่ ได้แก่ 
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
Smart 
Farmers 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. มุ่งสร้าง
การยอมรับ
จาก
หน่วยงานต้น
สังกัดในฐานะ
หน่วยงาน
เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่
มีเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และคลัง
สมองเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อน
นโยบายสู่
การบรรลุ
ปณิธาน 
เป้าหมาย
ร่วมกับคณะ
และมหา- 
วิทยาลัย 

- - - การน าเสนอ
ผลงานในรูป
ของข้อมูลที่
ส่งผ่านไปยัง
ผู้บริหาร 

- การร่วม
กิจกรรม
เผยแพร่ผลงาน
กับหน่วยงาน
ในมก. 

” 

- 100 - ผอ./ทีมงาน 
สว.สก. 
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ภาคผนวก 

1. ประกาศจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
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2. ระเบยีบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 
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2.1 ระเบยีบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)       

พ.ศ.2550 
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2.2 ระเบยีบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)       

พ.ศ.2553 
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3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์ 
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5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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▪ ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมนิ  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน ปี 

2559 2560 

1. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

- - 

2. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

1 1 

3. จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - - 

4. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- - 

5. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- - 

6. จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556 

- - 

7. จ ำนวนผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - - 

8. จ ำนวนผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว - - 

9. จ ำนวนผลงำนวิจยัที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - - 

10. จ ำนวนผลงำนคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - - 

11. จ ำนวนต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว - - 

12. จ ำนวนต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

- - 

13. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

21 22 

14. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 43 1 

15. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 3 4 

16. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

- - 

17. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 5 1 

18. จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด 
18.1 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ภำยในมหำวิทยำลัย 
18.2 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2,065,314 
- 

2,065,314 

2,467,300  
- 

2,467,300  

19. จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ท ำวิจัยทั้งหมด 4 2 
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ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน ปี 

2559 2560 

19.1 จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ท ำวิจัยที่มีผลงำนวิจัย 
19.2 จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ท ำวิจัยที่มีบทควำมวิชำกำรที่มีกำรตีพิมพ์ในสิ่งตีพิมพ์

ต่ำงๆ 
19.3 จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ท ำวิจัยแต่ไม่มีผลงำนวิจัย ไม่มีบทควำมวิชำกำร 

4 
2 
 
2 

4 
2 
 
2 

20.  จ ำนวนผู้มีหน้ำที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 6.5 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   



 


	1_ปกหน้า
	2_คำนำ
	3_สารบัญ
	4_บทสรุปผู้บริหาร
	5_บทที่1
	6_บทที่2
	7_บทที่3
	8_บทที่4
	9_ภาคผนวก
	10_ปกหลัง

