
 



 

 

คำนำ 

 

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบของรายงานการศึกษาตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 

(1 สิงหาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563) ในครั ้งนี ้ ประกอบดวยสาระสำคัญ 6 สวน ไดแก บทสรุปผู บริหาร 
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หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับการประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2562 
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(b) 
 

บทนำ  

บทสรุปผูบริหาร 
 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สถาบันฯ) จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือ

วันท่ี 15 กันยายน 2547 ในฐานะหนวยงานเชิงยุทธศาสตรภายใตนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ ชุดท่ี 1 เพื่อทำหนาที่ศึกษาวิจัยและใหบริการวิชาการสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณและได

เริ ่มดำเนินการ ตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมาในฐานะหนวยงานพึ่งพาตนเองมีการบริหารจัดการภายใต

นโยบายของคณะกรรมการ ประจำสถาบันและบริหารจัดการโดยผูอำนวยการตามระเบียบสถาบัน โดยไดกำหนด

ปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอน คุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ และวิสัยทัศน “เปนองคกรมุงพัฒนานวัตกรรม

ความคิด เพื่อยกระดับการพัฒนา การนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีการดำเนินภารกิจที่สำคัญ 4 

ดาน ไดแกการวิจัย บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือขายและการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู  

ในรอบปการศึกษา 2562 สถาบันฯมีผลการดำเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ดังนี้ 

ดานการวิจัย ไดรับทุนสนับสนุนจากสกสว.ใหดำเนินการโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ ไดแก 

โครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 2” ทุนสนับสนุน

จำนวน 3,018,400 บาท 

ผลงานวิจัยไดถูกนำไปใชประโยชน ไดแก 1) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานนำชุดความรูระบบ

นิเวศการเรียนรูไปกำหนดในแผนท่ียุทธศาสตรกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน ป 2562-2566 เพ่ือจุดประกายความคิด

ในความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในการยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ สูการบรรลุ

วิสัยทัศนและเปนการเปดพ้ืนท่ีเรียนรูรวมกันในการสรางสรรคนวัตกรรมกระบวนการแกปญหาพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 2) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย ไดดำเนินการตอยอดการวิจัยใน

การดำเนินการโครงการ Blockchain Traceability ขาวอินทรียกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอนิทรียทุงทองยัง่ยืน 

โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหความรวมมือและสนับสนุนระบบ Blockchain ชวย

ตรวจสอบยอนกลับเพื่อสงเสริมเกษตรอินทรียรวมทั้งเกษตรและอาหารปลอดภัย 3) ชุมนุมสหกรณออมทรพัย

แหงประเทศไทย  จำกัด ไดนำผลงานวิจัยโครงการแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุนการ

พึ่งพาและรวมมือกัน (SHO System) ไปใชในการกำหนดแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานศูนยกลางทางการ

เงินสหกรณออมทรัพย 

ผลงานในภารกิจดานบริการวิชาการ มีการดำเนินการจำนวน 7 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการ

อบรม หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการ รุนท่ี 21” 2) โครงการฝกอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางมืออาชีพ” 3) การเผยแพรผลงานวิจัย 

“การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยที่เอื ้อตอการพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน” ใน

รายการ “วิจัยกาวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เมื ่อ 29 กุมภาพันธ 2563 4) การเผยแพร

ผลงานวิจัย “การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรมภายใต 



(c) 
 

TRP 4 ระยะท่ี 1” ในรายการ “วิจัยกาวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เม่ือ 9 พฤษภาคม 2563  5) 

การเผยแพรผลงานวิจัย “การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมเพื่อแกปญหาชาวนาอยางยั่งยืน ระยะท่ี 2” ใน

รายการ “วิจัยกาวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 6) การสรางคลังขอมูล

จากการวิจัยเผยแพรสูสาธารณะเพ่ือเปดโอกาสการเขาถึงชุดความรู/นวัตกรรมจากการวิจัย 7) ศูนยเรียนรูมีชีวิต 

(Living Learning Centers) รวมกับชุมชนตางๆ เพื่อการถายโอนความรูสูสาธารณชน ไดแก ศูนยเรียนรูมีชีวิต

ธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด และศูนยเรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน เพื่อดำเนินการเผยแพรความรูเกี่ยวกับธุรกิจแบบมีสวนรวมใหกับ

เกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ ท่ีสนใจในแนวทางดังกลาว 

ผลงานดานการเชื่อมโยงเครือขายไดสรางเครือขายผูตรวจสอบกิจการอยางชำนาญการจำนวน 

1,115 คน และมีการขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัย บริการวิชาการในรอบปการศึกษา 2562 ภายใตความรวมมือ

จากเครือขายผูทรงคุณวุฒิและเครือขายนักวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 212 คน ในสวนของเครือขายภาคีสารสนเทศท่ี

เขามาใชบริการ เครือขายสังคมออนไลนและเว็บไซตจำนวน 6,576 ราย 

ภารกิจดานการพัฒนาองคกร บุคลากรของสถาบันที่ไดเขารับการพัฒนาศักยภาพทุกคนเฉลี่ยคนละ 

9 กิจกรรม จำแนกเปนการพัฒนาศักยภาพตามตำแหนงงาน และการพัฒนาศักยภาพของการเปนโคชเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะของการโคชชิ่งทีมวิจัยในพ้ืนท่ี มีการจัดสัมมนานอกสถานท่ีเพ่ือสรางทีมงานโคชชิ่ง และมี

การพัฒนาทักษะการวิจัยผานการบวนการ learning by doing  
 

ผลการประเมินตนเอง ประจำปการศึกษา 2562 พบวา สถาบันฯมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียดการประเมินเฉลี่ยในแตละองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.66 ระดับดีมาก 
 

สำหรับการพิจารณาจากมุมมองของแตละสวนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปจจัยนำเขา 

กระบวนการ และผลผลิต พบวา สถาบันฯมีผลการดำเนินงานโดยรวมในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.53 

แบงเปนดานปจจัยนำเขา (Input) ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการ (Process) ได

คะแนนเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต (Output) ไดคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยูในระดับดีมาก ดังนี้ 

 



(d) 
 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ I P O 

คะแนน

เฉลี่ย  

 

0.00-1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดำเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดำเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 1 - 1.1 - 4.00 ด ี

2 3 2.2 2.1 2.3 5.00 ดีมาก 

3 1 - 3.1 - 5.00 ดีมาก 

4 1 4.1 - - 4.00 ด ี

5 5 - 5.1,  5.5  5.2,5.3,5.4 4.66 ดีมาก 

รวม 11 2 5 4 4.53 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 4.60 4.83 4.53 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

  

 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที ่ผานมาสถาบันวิชาการดานสหกรณได

เผยแพรการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนแกภาคีเครือขายและขบวนการสหกรณมากขึ้น เพื่อเผยแพรชุด

ความรูและนวัตกรรม และเผยแพรผลลัพธจากงานวิจัยผานสื่อรัฐสภา  
 

 

 

 



1 

บทท่ี 1  

โครงรางองคการ (Organizational Profile: OP) 
 

 

รูปท่ี 1 ทิศทางองคการ (คานิยมรวม วิสัยทัศน  พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร) 

 

1.1 สภาพแวดลอมของหนวยงาน 

1.1.1 สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) ไดจัดตั้งภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสหกรณ พ.ศ. 2546-

2549 เพื่อใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนแก

ขบวนการสหกรณ จัดตั ้งขึ ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที ่ 15 กันยายน 2547 โดยมี

วัตถุประสงคในการดำเนินงาน 3 ประการ ไดแก 1. ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ 2. สนับสนุน 

สงเสริมและดำเนินการดานการศึกษาและบริการวิชาการและ 3. ทำหนาที่เปนศูนยกลางของเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการดานสหกรณ ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาขบวนการสหกรณ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

การบริหารจัดการเปนไปภายใตนโยบายของคณะกรรมการประจาสถาบัน ซึ่งประกอบดวยคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตรเปนประธาน มีคณาจารยและผู ทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และผู อำนวยการเปนกรรมการและ 

เลขานุการ หัวหนาหนวยงาน คือ ผูอานวยการสถาบัน ทำหนาที่บริหารจัดการเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของหนวยงาน มีระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

การดำเนินการในปจจุบันมีภารกิจ 4 ประการ ไดแก การวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือขาย 

และการพัฒนาองคกร โดยมีการกำหนดเปาหมายที่ทาทายเพื่อสามารถนำผลลัพธจากการวิจัยและสรางสรรค
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นวัตกรรมตลอดจนการใหบริการวิชาการ และการเชื่อมโยงเครือขายไปสนับสนุนการสรางความเขมแข็งเปนปกแผน

แกขบวนการสหกรณตามเจตนารมยในการจัดตั้ง 

 
 

1.1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจ  

วิสัยทัศน   

“มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

 คานิยมรวม  

“ใสใจวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม” 

 พันธกิจท่ีสำคัญ  

1. การสรางกลไกการวิจัยเพื่อสรางองคความรูสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคา และ

การคาท่ีเปนธรรม 

2. การสรางกลไกการเรียนรู และคลังความรูเพ่ือยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. การสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนาระบบคุณคา การคาท่ีเปนธรรม 

4. การพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนแกนนำในการพัฒนา ระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 

สมรรถนะหลัก 

เปนหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมแบบมุงเปาไปที่การยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ (การปรับทัศนคติ วิธีคิด เพิ่มพูนความรูทักษะ ที่สามารถ

เผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลง) แกกลุมเปาหมาย มีชุดความรูการพัฒนาโซคุณคา (VCD) การสรางแบรนดเชิงคุณคา 

การพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน ตัวแบบธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม และตัวแบบระบบนิเวศการเรียนรู 

พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

1.ดานการ

วิจัย 

1.1 โครงการวิจัย “หนวย

สงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากท่ีใช

นวัตกรรมภายใต 

TRP4 ระยะท่ี 2” 

- เปนการดำเนินการวิจัยในระยะที่ 2  

โดยมุงไปท่ี 

1) การศึกษาและพัฒนารูปแบบ 

วิธีการ Coaching Platform เพ่ือ

ใหบริการสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากท่ีใชนวัตกรรม

ภายใตโปรแกรมการวิจัยการ

1) รายงานวิจัย 

2) คูมือการใหบริการ Coaching  

3) สื่อสรางสรรคการสงเสริมการเรียนรู

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

4) ตัวแบบนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยาง

ยั่งยืน  

2) เพ ื ่ อศ ึ กษาและปฏ ิบ ั ต ิ ก า ร

ใหบริการ Coaching แกทีมวิจัย

ในภูมิภาคตางๆ ภายใตโปรแกรม

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบน

ฐานชุมชนนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

3) เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห

ค ว าม ร ู  จ า กก า รศ ึ กษากา ร

ขับเคลื่อนและรูปแบบการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและ Model 

ตนแบบการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 

4) เพื ่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย

และการสื่อสารสังคมเพื่อนำไปสู

การขับเคลื่อน 

5) Policy Brief การสงเสรมิการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากโดยใชนวัตกรรม 

2. ดานบริการวิชาการ: แผนการใหบริการหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 

 2.1 โครงการฝกอบรม      

ผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณอยางชำนาญ

การ (เปาบุนจิ้น) 1 รุน 

36 คน 

- เปนหลักสูตรตนแบบที ่มีการนำชุด

ความรู จากการวิจัยมาถายทอดใน

หลักสูตรอบรมที่มีการขยายผลไปใช

ในขบวนการสหกรณและหนวยงานรฐั 

- กอเกิดเปนเครือขายเปาบุนจิ้นมาก 

กวา 1,115 คน ที ่เขามาใชบริการ

คลังความรูของมหาวิทยาลัยเกษตร- 

ศาสตรอยางตอเน่ือง 

- ใชกระบวนการ KM โดยผูทรงคุณวุฒิ 

- หลักสูตรไดรับการยอมรับและนำไป

ปรับใชในหลายหนวยงาน ตลอดจน

ไดร ับการรับรองว าเปนหลักส ูตร

มาตรฐานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

- มีการติดตาม และประเมินผล เพื่อได

ขอมูลปอนกลับมาปรับปรุงทุกครั้ง 

1) จ ัดบร ิการให การอบรมปละครั้ ง

ภายใต โครงการบร ิการว ิชาการ 

(มก.พว. )  โดยผ ู  อบรมสามารถ

ลงทะเบียนทางระบบออนไลนของ

สถาบันวิชาการดานสหกรณ  

2) ใหประกาศนียบัตรในนามสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐ- 

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2.2 โครงการอบรม “การ

พัฒนาทักษะการ

บริหารจดัการสหกรณ

- เปนหลักสตูรในรูปแบบของการจัดการ

เรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะท้ังดานวิธี

คิด และทักษะดานการบริหารจัดการ

เพ่ือใหผูอบรมมีกรอบแนวคิดและ

- ใหบริการอบรมแกคณะกรรมการและ

ฝายจ ัดการสหกรณออมทรัพยครู

ระยอง จำกัด จำนวน 42 คน 
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

ออมทรัพยอยางมือ

อาชีพ 

ทักษะท่ีพรอมขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการสหกรณภายใตปจจัย

สภาพแวดลอมและบริบท ใหเปน

ทีมงานอยางมืออาชีพ 

 แผนงานการจัดเสวนา/เผยแพรความรูสูสาธารณะ 

 1. การเผยแพรผลงานวิจัย 

“การขับเคลื่อนการ

พัฒนาระบบการเงิน

สหกรณออมทรัพยท่ีเอ้ือ

ตอการพ่ึงพาตนเองและ

รวมมือกัน” 

เปนผลงานวิจัยที่ไดนำเสนอกรอบการ

ขับเคลื่อนสูระบบการเงินสหกรณออม

ทรัพยที่เอื้อตอการพึ่งพาและรวมมือ

กัน (SHOs System)  

เผยแพรผานสื่อ “สถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภา” รายการ “วิจัยกาวไกล” เมื่อ 29 

กุมภาพันธ 2563 

 2. การเผยแพรผลงานวิจัย 

“การพัฒนาระบบนิเวศ

การเรยีนรูเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากท่ีใช

นวัตกรรมภายใต TRP 

4 ระยะท่ี 1”  

ผลการวิจัยไดกำหนดเปนประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ภายใต TRP4 จำนวน 6 ประเด็น

ยุทธศาสตรและนํามาจดัทำเปนขอเสนอ

สำหรับกรอบแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก: Grassroot 

Transformation Platform ๖ แนวทาง 

ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

(System Changing) 2) การปฏิรูป/

ยกระดับขีดความสามารถขององคกรใน

ชุมชน (Revolution of Community 

Enterprises) 3) การพัฒนาระบบนิเวศ

ชุมชน (Community Ecosystem) 4) 

การเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสรางสรรคในชุมชน 

5) การพัฒนาแหลงทุนและสวัสดกิาร

ชุมชนเพ่ือสุขภาวะท่ีดี และ 6) หนวย

ติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชน  

เผยแพรผานสื่อ “สถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภา” รายการ “วิจัยกาวไกล”เมื่อ 9 

พฤษภาคม 2563 

 3. การเผยแพรผลงานวิจัย

“การพัฒนาธุรกิจขาว

แบบม ีส  วนร  วมเ พ่ือ

แกปญหาชาวนาอยาง

ยั่งยืน ระยะท่ี 2” 

เป นนว ัตกรรมระบบธ ุรก ิจ ท ี ่ช วย

ยกระดับการดำเนินธุรกิจของสถาบัน

เกษตรกรให ก าวพ นข อจ ําก ัดและ

จุดออนไปสู การสรางโอกาสภายใต

กรอบการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาท่ี

ร ู จ ักก ันในชื ่อ “IBM Development 

Platform” ที่มีข้ันตอนการดำเนินการ 

๗ ขั ้นตอน และครอบคลุมแนวทาง

เผยแพรผานสื่อ “สถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภา” รายการ “วิจัยกาวไกล”เมื่อ 18 

กรกฎาคม 2563 
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

เช ิงกลยุทธ  2 แนวทาง ได แก  แนว

ทางการสรางคุณคา (Value creation) 

ประกอบดวย การพัฒนาระบบนิเวศ

การเรียนรู  ในสถาบันเกษตรกร ที่จะ

เปนกลไกสำคัญในการสรางโอกาส การ

เรียนรูแกเกษตรกรผูมีสวนไดสวนเสีย 

และเขามามีส วนรวมในระบบธุรกิจ

ตลอดจนไดรับประโยชนอยางเปนธรรม 

ในสวนของแนวทางเชิงกลยุทธการ

สรางมูลคาเพิ ่มประกอบดวยการนํา

นวัตกรรมโซคุณคาในการวางระบบ

ธุรกิจสู เปาหมายรวมที่จะเพ่ิมอำนาจ

การตอรองลดตนทุน การบริหารจัดการ

ตามแผนธุรกิจเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม การ

จัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม 

 4. คลังขอมูลเว็บไซต 

www.cai.ku.ac.th 

มุ งใชกลไกอินเตอรเน็ตในการสราง

คลังขอมูลที่ไดจากการวิจัยเผยแพรสู

ส า ธารณะ  ในนามมหาว ิ ทยาลั ย 

เกษตรศาสตร  เพ ื ่อเป ดโอกาสการ

เขาถึงชุดความรู/นวัตกรรมจากการ

วิจัยและขอมูลขาวสารเกี ่ยวกับการ

พัฒนาการสหกรณและการคาเปน

ธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1) มีเมนูหลัก 25 รายการ และเมนูยอย 

66 เมนู 

2) มีคลังขอมูลบทความ 425 รายการ 

   รายงานวิจัย 104 รายการ 

3) รายการชวนคิดชวนคุย 62 เรื่อง 

4) หนาตางความรู 8 บาน 

 5) ศูนยเรียนรูมีชีวิต 

(Living Learning 

Centers) รวมกับชุมชน

ตางๆ  

เพื่อการถายโอนความรูเก่ียวกับธุรกิจ

แบบมีส วนรวมใหกับเกษตรกรและ

หนวยงานตาง ๆ ที่สนใจ ซึ่งไดมีการ

ดำเนินการใน 2 ศูนยเรียนรู ไดแก ศูนย

เรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม

สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 

และศูนยเรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาวแบบมี

สวนรวมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย

ทุงทองยั่งยืน  

สาระการเรียนรูศูนยเรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาว

แบบมีสวนรวมสกก.บานลาด จก. 5 หนวย

เรียน 

1) ธุรกิจขาว IB สกก.บานลาด จก.: กลไก

การแกปญหาชาวนาครบวงจร 

2) แนวทางกลยุทธและแผนธุรกิจขาว 

IBM เพ่ือการยกระดับขีดความสามารถ

เชิงธุรกิจสหกรณ 

3) การผลิตขาว GAP ดวยระบบการควบคุม

ภายใน (ICS) 

4) เทคนิคการทำนา GAP: ความรูจากการ

ปฏิบัติจริง 

5) การสร  า งแบรนด ข  าว  IBM กลไก

กระตุนอุปสงคขาวในชุมชน 
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พันธกิจหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสงมอบบริการ 

สาระการเรียนรูศูนยเรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาว

แบบมีส วนร วมว ิสาหก ิจช ุมชนเกษตร

อินทรียทุงทองยั่งยืน 7 หนวยเรียน 

1) การพัฒนาธุรกิจขาว IBM ในวิสาหกิจ

ชุมชนเพื ่อเปนกลไกสรางความมั ่นคง

และยั่งยืนในอาชีพชาวนา 

2) การทำนาอินทรียรับรองมาตรฐาน IFOAM 

3) เทคนิคการทำนาอินทรียท่ีเปนดินทราย 

4) การวางแผนทำนา: ราคาไมสำคัญเทากับ

การวางแผนเพ่ือกำไรสุทธิ 

5) การทำปุยหมักอินทรียจากวัสดุในฟารม 

6) เทคนิคการปลูกผักอินทรียในพ้ืนท่ีจำกัด 

7) การสรางแบรนดสำคัญไฉน? 

3. การ

เชื่อมโยง

เครือขาย 

เครือขายนักวิจัย 156 มุงเนนไปท่ีการสรางภาคีพันธมิตรเชิงกล

ยุทธ (Strategic Partners) กับกลุม 

เปาหมายตาง ๆ ท่ีเห็นชอบในปณธิาน 

วิสัยทัศน และภารกิจของสว.สก. และ

เขามามสีวนรวมในการขับเคลื่อน

แผนงานโครงการตาง ๆ รวมกับสว.สก. 

สูการบรรลุปณิธานรวม “มุงสรางคนให

สะทอนคุณคา เพ่ือการพัฒนาสหกรณ” 

ภาคีพันธมิตรท่ีเขามามีสวนรวมใน

เครือขายไดประโยชนตามปณิธาน

เปาหมายรวม อาทิเชน ภาคีเครือขายจะ

ไดผลลัพธจากการขับเคลื่อนงานวิจัย 

ไดรับประโยชนในการเขาถึงแหลงความรู 

และขอมลูขาวสารทางสื่อออนไลนอยาง

ตอเน่ือง ฯลฯ 

เครือขาย

ผูทรงคุณวุฒิ 

56 

เครือขายผูตรวจ

สอบกิจการ 

1,115 

เครือขายการ

เรียนรูฯ 

925 

เครือขายสังคม

ออนไลน 

6,576 

ภาคีเครือขาย

ตางประเทศ 

62 

4.การพัฒนา

องคกร 

พัฒนาบุคลากร การพัฒนา

ระบบงาน และการสราง  

อัตลักษณใหเห็นเปนท่ี

ประจักษในสังคม 

แผนงานการพัฒนาบุคลากรของสว.สก.

จะเนนไปท่ีกลไก Learning by doing 

และเวทีจดัการความรูในสวนของการ

ขับเคลื่อนการวิจยั การใหบริการ

วิชาการ โดยบุคลากรทุกคนจะมีตวัช้ีวัด 

คูมือการปฏิบัติงานและโอกาสการ

พัฒนาคนเองตามความสนใจ 

ผลการปฏิบัติงานของทีมวิจัย ทีมงาน

พัฒนาหลักสูตร-ใหบริการวิชาการและ

ทีม Coaching 
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1.1.2 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 ขอมูลกลุมบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563)  

 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด   

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2561 2562 

1.  นักวิจัย 1 1 

2.  บุคลากรที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใหทำวจิัย/เจาหนาที่วิจัย 1 1 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอ่ืน 2 2 

4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 4 4 

5.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท  - - 

6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 4 4 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กำหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทำงานดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือน คิดเปน 0 คน 

• ขอมูลบุคลากร ใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทำงานท่ีกำหนด แยกตามตำแหนงทางวิชาการ  

 สายวิชาการ สายสนับสนุน 

คุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป.

ตร ี

ป.

ตร ี

ป.

โท 

ป.

เอก 

รวม ไมมี ชำนาญ

การ 

เชี่ยวชาญ รวม 

ขาราชการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

พนักงาน

งบประมาณ 

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

พนักงานเงินรายได - - - - - - - - - - 2 - - 2 2 - - 2 

นักวิจัยประจำ

โครงการ 

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

รวม - - - - - - - - - - 2 2 - 4 4 - - 4 

 

ลำดับ ระยะเวลาการทำงาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

(คน) 
วิชาชีพทัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ 

รวม 

(คน) 
<ตรี ตรี โท เอก 

รวม 

(คน) 

ปฏิบัติ 

งาน 

ชำนาญ 

งาน 

ชำนาญ 

งานพิเศษ 

ปฏิบัติ 

การ 

ชำนาญ

การ 

ชำนาญ 

การพิเศษ 

เชี่ยว 

ชาญ 

เชี่ยวชา

ญพิเศษ 

1 9 เดือน ข้ึนไป - 2 2 - 4 4 - - - - - - -  

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

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

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

5 รวมท้ังหมด - 2 2 - 4 4 - - - - - - -  

6 
ผลรวม  
(1)*1+(2)*0.5 

- 2 2 - 4 4 - - - - - - -  
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• จำนวนครั้งของบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2562  

 

หนวยงาน จำนวนบุคลากร ประชุมสมัมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ  
(บูทนิทรรศการ) 

รวม 

 ทั้งหมด ที่ไดรับการพัฒนา 

(ไมนับซ้ำ) 

(คร้ัง) 

(นับซ้ำ) 

(คร้ัง) 

(นับซ้ำ) 

(คร้ัง) 

(นับซ้ำ) 

(คร้ัง) 

(นับซ้ำ) 

(คร้ัง) 

(นับซ้ำ) 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 4 4 36 4 2 - 42 

 

• ความตองการ/ความคาดหวังและองคประกอบสำคัญท่ีทำใหบุคลากรมุงม่ันตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน  
 

กลุมบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวัง 
องคประกอบสำคัญท่ีทำใหบุคลากร 

มุงมั่นตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน 

นักวิจัย เปนบุคคลท่ีมีคานิยมรวม “ใสใจวิสัยทัศน 

รับผิดชอบ และมององครวม” 

มี 4 องคประกอบ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจ 

(คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และการเพ่ิมพูนความรู

ในอาชีพ) สภาพแวดลอมในการทำงาน (บรรยากาศใน

ท่ีทำงาน เพ่ือนรวมงาน นโยบายของผูอำนวยการ) 

หัวหนาหนวยงานมีความสามารถและบุคลิกภาพเปนท่ี

ยอมรับ และเช่ือมั่นไววางใจ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ไดแก นักวิชาการเงินและ

บัญชี และเจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 

เปนบุคคลท่ีมีคานิยมรวม “ใสใจวิสัยทัศน 

รับผิดชอบ และมององครวม” 

ภาคีพันธมิตรท่ีเขามามี

สวนรวมในการขับเคลื่อน

ภารกิจรวมกับของสว.สก. 

เปนคนมีความรับผิดชอบ และทำงานอยางเปน

ระบบ 

ปณิธานและเปาหมายรวม 

 

 

• สวัสดิการ และขอกำหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเปนเรื่องเฉพาะของสว.สก.  

(สวัสดิการท่ีสวสก.จัดใหท่ีนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยจัด) 

สว.สก.ไดจัดทำประกันกลุมใหกับนักวิจัยของสว.สก. การจัดใหมีตู ยาสามัญประจำหนวยงาน การจัด

เครื่องดื่มไวบริการ ไดแก กาแฟ โอวัลติน อาหารวางและน้ำดื่ม ทุกสัปดาห และการสงเสริมใหบุคลากรเลนกีฬา 

สงเสริมกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เชน ประเพณีสงกรานต รดน้ำขอพรผูใหญ เปนตน การใชจักรยานเปน

พาหนะเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมชุมชนมก. 

• ขอกำหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเปนเรื่องเฉพาะของสว.สก. 

สว.สก. มีการกำหนดนโยบายเรื่องการรักษาความสะอาดในท่ีทำงาน 5 ส โดยกำหนดเจาภาพรับผิดชอบในแตละ

วัน เพื่อความสะอาด สุขอนามัย และปองกันหนูเขามากัดกินอาหารในหนวยงาน และกำหนดเปนวาระการประชุมเรื่อง

การดูแลความปลอดภัยของการใชอุปกรณไฟฟา ในที่ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณประจำเดือน โดยกำหนด

เจาภาพรับผิดชอบสอดสองดูแลประจำวัน และสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมออกกำลังกายกับมหาวิทยาลัยใน

กิจกรรม “พุธหรรษา” 
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1.1.3 สินทรัพย  

  สว.สก. ใหบริการทั้ง 4 พันธกิจหลัก รวมทั้งมีอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี และเงินทุน ท่ี

มุงตอบสนองวิสัยทัศน ไดแก  

 - อาคารสถานท่ี มีท้ังสิ้น 3 หอง มีพ้ืนท่ีรวม 126.06 ตารางเมตร 

- สว.สก.มีหองศูนยสารสนเทศ (หอง 214) มีพื้นที่ 46.5 ตารางเมตร เพื่อใชในการประชุมรวมกับ

เครือขาย และใหบริการคำปรึกษากับหนวยงานภาคีเครือขาย ผูนำเกษตรกร ชุมชน และสถาบันการศึกษาท่ีสนใจใน

ชุดความรูและนวัตกรรมของสถาบันฯ 

 - สว.สก. มีชุดความรูแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา กรอบการพัฒนา

ระบบคุณคาการคาที่เปนธรรม (VN & F Platform) การยกระดับมูลคาเพิ่ม กรอบการพัฒนาหลักสูตรเรียนรูเพื่อเพ่ิม

สมรรถนะแกเกษตรกร การจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ ธุรกิจฐานสังคม องคประกอบ 4 มิติในการสรางผูนำเชิง

คุณคา การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับสหกรณ การแกไขปญหาความยากจนใน 3 มิติ ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 

ตัวแบบธุรกิจแบบมีสวนรวม ตัวแบบระบบนิเวศการเรียนรู หลักสูตรชาวนามืออาชีพ หลักสูตร Smart Officers หลักสูตร 

Smart Farmers สามพรานโมเดล คิชฌกูฎโมเดล ศูนยเร ียนรู ม ีชีว ิต (Living Learning Center) และเว ็บไซต 

www.cai.ku.ac.th ฯลฯ และไดมีการรวบรวมชุดความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในรูปแบบ

ของหนังสือและ Link ของแตละชุดความรู & นวัตกรรมเพ่ืองายในการเขาถึงขอมูล 
 

- งบประมาณ 

ในรอบปงบประมาณ 2562 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีรายรับทั้งสิ้นจำนวน 5,328,845 บาท (หา

ลานสามแสนสองหม่ืนแปดพันแปดรอยสี่สิบหาบาทถวน) แยกเปนรายรับจากเงินงบประมาณแผนดินสำหรับคาจาง

บุคลากร จำนวน 808,830 บาท (แปดแสนแปดพันแปดรอยสามสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 15 รายรับจาก

งบประมาณเงินรายไดสถาบันวิชาการดานสหกรณสำหรับคาจางบุคลากร (พนักงานเงินรายไดสถาบันฯ)และงบ

ดำเนินงาน(คาตอบแทน คาใชสอยวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ) จำนวน 459,195 บาท (สี่แสนหาหมื่นเกาพันหนึ่งรอย

เกาสิบหาบาทถวน) คิดเปนรอยละ 9 และรายรับจากโครงการวิจัยและโครงการฝกอบรม จำนวน 4,060,820 บาท 

(สี่ลานหกหม่ืนแปดรอยยี่สิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 76 ดังรูปท่ี 2 

ในรอบปงบประมาณ 2562 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีคาใชจายท้ังสิ้นจำนวน 5,328,845 บาท (หา

ลานสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยสี่สิบหาบาทถวน) จำแนกตามหมวดรายจาย ไดแก หมวดบุคลากร จำนวน 

1,212,183 บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยแปดสิบสามบาทถวน) คิดเปนรอยละ 23 คาพัฒนา

วิชาการ จำนวน 416,760 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 8 และงบดำเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ จำนวน 3,699,902 บาท (สามลานหกแสนเกาหมื่นเกาพันเการอยสองบาทถวน) คิด

เปนรอยละ 69 ของคาใชจายประจำปงบประมาณ 2562 ดังรูปท่ี 3 

 

 

 

http://www.cai.ku.ac.th/
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รายรับรวม 5,328,845 บาท รายจายรวม 5,328,845 บาท 

รูปท่ี 2 รายรับปงบประมาณ 2562 รูปท่ี 3 รายจาย ปงบประมาณ 2562 

 

• ทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

มีทรัพยากรท่ีใชในการเพ่ิมศักยภาพการดำเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายคณะฯ 
 

รายการ จำนวน 

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะสำหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 8  เครื่อง 

Notebook 3  เครื่อง 

Scanner 1  เครื่อง 

Netbook (ถามี) -  เครื่อง 

Printer 6 เครื่อง 

 

• สว.สก. ดำเนินการภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)  

ระเบียบพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระเบียบบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

 

1.2 ความสัมพันธระดับองคการ 

• โครงสรางและระบบธรรมาภิบายในการกำกับดูแลของสว.สก.  

สว.สก.มีการบริหารจัดการภายใตการกำกับดูแลเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ที่มีคณบดี

เปนประธาน และมีกรรมการที่แตงตั้งโดยอธิการบดีรวมแลวไมเกิน 12 คน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป การ

บริหารจัดการสว.สก. อยูภายใตความรับผิดชอบของผูอำนวยการที่แตงตั้งโดยอธิการบดีภายใตการเสนอของคณบดีมี

วาระการดำรงตำแหนง 4 ป และเปนไปภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัย 
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เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 3) 

ภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังกลาวขางตน 

ผูอำนวยการมีหนาท่ีนำเสนอผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการประจำสถาบันฯอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีผูสอบบัญชี

รับอนุญาตทำหนาท่ีสอบบัญชีเพ่ือนำเสนอผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางการบริหารงานของสว.สก. แบงออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก งานบริหารท่ัวไป งานการเงินและ

บัญชี งานวิจัย และศูนยสารสนเทศ/งานบริการวิชาการ โดยมีท่ีปรึกษาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ และ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

รูปท่ี 4 โครงสรางการบริหาร 

• ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชบริการ 
 

ผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบริการ ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสำคัญ 

ภาคีแหลงทุนสนับสนุน  ผลงานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชนท้ังในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย และสาธารณะ 

ภาคีเครือขายนักวิจัย ทุนวิจัย ท่ีปรึกษาการวิจัย แหลงความรูดานการบรหิารจดัการงานวิจัย นวัตกรรม

สรางสรรคเพ่ือการนำไปใชประโยชน 

ภาคีเครือขายผูใชบริการฝกอบรม การยกระดับสมรรถนะในการนำไปประยุกตใชในการพัฒนาสหกรณ ชุมชน และธุรกิจ

ชุมชน 

นิสิต นักศึกษา ประชาชนและ

เจาหนาท่ีรัฐ 

คลังความรู แหลงเรยีนรู นวัตกรรม นำไปใชยกระดับการประกอบอาชีพ การเรียนการ

สอน และการกาวสูตำแหนงในอาชีพ  
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ผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบริการ ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสำคัญ 

หนวยงานรัฐ/Policy makers ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและธุรกิจ

แบบมีสวนรวม 

ขบวนการสหกรณ นวัตกรรม ชุดความรู หลักสตูรเรียนรูในการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ  

ภาคีขบวนการสหกรณใน

ตางประเทศ 

โครงการความรวมมือในการพัฒนาสหกรณและชุมชน การเผยแพรชุดความรู-นวัตกรรม

ยกระดับสหกรณ 

 

• ผูสงมอบ และพันธมิตร  
 

ผูสงมอบ/พันธมิตร/ 

คูความรวมมือท่ีสำคัญ 

บทบาทท่ีเกี่ยวของ ขอกำหนดท่ี

สำคัญสำหรับผูสง

มอบ พันธมิตร 

และ ผูใหความ

รวมมือ 

กลไกท่ีสำคัญท่ีใช 

ในการสื่อสาร  ระบบงาน กระบวนการ

ผลิต การสงมอบหลักสูตร

และบริการสนับสนนุ 

เพ่ือลูกคาท่ีสำคัญ 

การสราง

นวัตกรรม 

 ของหนวยงาน 

 สว.สก. 

กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน 

การนำชุดความรูไปกำหนด

เปนแผนท่ียุทธศาสตร

กองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน ป 

2562-2566 เพ่ือจุด

ประกายความคิดในความ

รวมมือระหวางผูมสีวนได

สวนเสยีในการยกระดับการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กองทุนฯ สูการบรรลุ

วิสัยทัศน 

ชุดความรูและตัว

แบบการพัฒนา

ระบบนิเวศการ

เรียนรู 

กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานนำ

ชุดความรูการพัฒนา

ระบบนิเวศการ

เรียนรูไปใชในการ

กำหนดเปนแผนท่ี

ยุทธศาสตรกองทุน

เพ่ือผูใชแรงงาน ป 

2562-2566 

การประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู การถอด

บทเรียน และ

การศึกษาดูงาน 

สำนักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรฺการคา (สนค.) 

กระทรวงพาณิชย 

นำพ้ืนท่ีงานวิจัยการพัฒนา

ธุรกิจขาว IBM ตอยอดไปสู

โครงการ Blockchain 

Tracebility เพ่ือการ

ตรวจสอบยอนกลบัของ

เกษตรอินทรียและอาหาร

ปลอดภัย 

การตอยอดการวิจัย 

IBM สู Blockchain 

Traceblility เพ่ือ

ยกระดับเกษตร

อินทรียและอาหาร

ปลอดภัย 

กลุมเปาหมาย

วิสาหกิจชุมชน

เกษตรอินทรียทุง

ทองยั่งยืน 

การจัดเวทีเพ่ือ

แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

สันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย 

การจัดเวทีประชุมวิชาการ

ประจำป สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย 

ชุดความรูจาก

งานวิจัยและตัว

แบบธุรกิจแบบมี

สวนรวม 

สันนิบาตสหกรณนำ

ชุดความรูและตัว

แบบผลลัพธงานวิจัย

ไปใชในการจัดเวที

ประชุมวิชาการ

ประจำป สสท. 

การประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู  
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ผูสงมอบ/พันธมิตร/ 

คูความรวมมือท่ีสำคัญ 

บทบาทท่ีเกี่ยวของ ขอกำหนดท่ี

สำคัญสำหรับผูสง

มอบ พันธมิตร 

และ ผูใหความ

รวมมือ 

กลไกท่ีสำคัญท่ีใช 

ในการสื่อสาร  ระบบงาน กระบวนการ

ผลิต การสงมอบหลักสูตร

และบริการสนับสนนุ 

เพ่ือลูกคาท่ีสำคัญ 

การสราง

นวัตกรรม 

 ของหนวยงาน 

 สว.สก. 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด 

นำแนวทางการพัฒนา

ระบบการเงินสหกรณท่ี

เก้ือหนุนการพ่ึงพาและ

รวมมือกันไปใชในเปน

แนวทางในการจัดตั้งและ

ดำเนินงานศูนยกลาง

ทางการเงิน 

SHOs System การนำผลงานวิจัยไป

ใชกำหนดแนว

ทางการจัดตั้ง

ศูนยกลางทางการ

เงิน (CFF) 

เวทีประชุม

คณะกรรมการ

ดำเนินการชสอ. 

สหกรณการเกษตรบานลาด 

จำกัด 

ศูนยเรียนรูธุรกิจแบบมี

สวนรวมบานลาด 

ตัวแบบธุรกิจขาว

แบบมีสวนรวมและ

การปรับเปลี่ยนจาก

การปลูกขาวเคมีมา

ปลูกขาว GAP 

สหกรณการเกษตร

บานลาด จำกัด และ

เกษตรกรตนแบบ 21 

ราย วิทยากรตัวแบบ  

การถายทอดชุดความรู

ธุรกิจแบบมสีวนรวมแก

ผูสนใจโดยวิทยากรมือ

อาชีพในชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรียทุงทองยั่งยืน 

ศูนยเรียนรูธุรกิจแบบมีสวน

รวมทุงทองยั่งยืน 

ตัวแบบธุรกิจขาว

แบบมีสวนรวม และ

การสรางมูลคาเพ่ิม

ผลิตภณัฑ 

วิสาหกิจชุมชุมทุงทอง

ยั่งยืน และเกษตรกร 

31 รายวิทยากรตัว

แบบ 8 ราย 

การถายทอดชุดความรู

ธุรกิจแบบมสีวนรวมแก

ผูสนใจโดยวิทยากรมือ

อาชีพในชุมชน 

สหกรณออมทรัพยครู

ระยอง จำกัด 

บริการวิชาการจดัอบรม

ใหกับสหกรณออมทรัพยครู

ระยอง จำกัด  

หลักสตูร“การพัฒนา

ทักษะการบริหาร

จัดการสหกรณออม

ทรัพยอยางมืออาชีพ” 

คูมือการอบรมและ

ประกาศนียบัตร

สำหรับผูผานการ

อบรม 

การจัดอบรมใหกับ

คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา 

สอ.ครรูะยอง จำกัด 

จำนวน 42 ราย  

มูลนิธิสังคมสุขใจ การขับเคลื่อนสังคมเกษตร

อินทรียตั้งแตตนน้ำ กลาง

น้ำ และปลายน้ำภายใตการ

สรางการมีสวนรวมของภาคี

พันธมิตร 

สามพรานโมเดล 

ตลาดสุขใจ 

ขับเคลื่อนสังคมแหง

การเรยีนรูบนฐาน

การคาท่ีเปนธรรม 

ใชตลาดสุขใจเปน

เครื่องมือและโชวรูม 

ของสามพรานโมเดล 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภา 

การเผยแพรผลงานวิจัยสู

สาธารณะ 

ผลงานวิจัย SHOs 

System, ผลงานวิจัย 

การพัฒนาระบบ

นิเวศการเรียนรูฯ 

และผลงานวิจัยการ

พัฒนาธุรกิจขาวแบบ

มีสวนรวมเพ่ือปญหา

ชาวนาอยางยั่งยืน 

บทความวิจัยท่ีเขียน

จากผลงานวิจยัท่ี

ดำเนินการเสร็จสิ้น

แลว 

เผยแพรผานรายการ 

“วิจัยกาวไกล” ทาง

สถานีวิทยุกระจายเสีง

รัฐสภา 
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1.3 สภาวการณของหนวยงาน 

1.3.1 สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

(1) ลำดับในการแขงขัน  

เปนหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานสหกรณที่มีเอกลักษณเฉพาะในสายตาของขบวนการสหกรร

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน  

พันธกิจหลัก 
การเปลี่ยนแปลงหลักที่สงผลกระทบ

ตอสถานการณการแขงขันของสว.สก. 

โอกาสในการสรางนวัตกรรม 

และความรวมมือเพ่ือตอบสนอง 

การวิจัย 

นโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการ

หนวยงานระดับกระทรวงจากกระทรวง 

ศึกษาธิการ มาเปนกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม การปรับ เปลี่ยนดังกลาว

ยอมมีผลกระทบตอการดำเนินงานของ

หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  คณะ

เศรษฐศาสตร และสถาบันฯ   

- สว.สก.มีทุนความรู/นวัตกรรมเพื่อตอยอด/ขยาย

ผลการวิจัยตามกรอบการวิจัยทีส่ามารถหาแหลงทนุ

สนับสนนุ และมีภาคีเครือขายที่ชวยสนับสนุนภารกิจ

งานวิจยั 

การบริการวิชาการ - กรอบทิศทางการดำเนนิงานของสว.สก.สอดรับกับ

นโยบายของกระทรวงใหม และ Agenda การพัฒนา

ขบวนการสหกรณโลกตามแผนงาน ICA Blueprint, 

AEC Blueprint ยุทธศาสตร Thailand 4.0 และ

ขบวนการสหกรณ โดยมีระบบการวิจัยและบริการ

วิชาการทีส่ามารถนำไปใชประโยชนตามยุทธศาสตร

ดังกลาวขางตน 

การเชื่อมโยง

เครือขาย 

การพัฒนาองคกร 

 

(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันท่ีสำคัญท่ีสามารถหาไดจาก

ภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบาง  แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสำคัญที่มีอยูจากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบาง 

มีขอจำกัดอะไรบาง (ถามี) ในการไดมาซ่ึงขอมูลเหลานี้ 

• แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท้ังจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ 

1) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

2) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

3) กรมสงเสริมสหกรณ 

4) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

5) ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6) สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7) สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 

8) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน 

9) วิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุง 

10) มูลนิธิสังคมสุขใจ 

11) สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด 
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12) สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด 

13) องคการสัมพันธภาพระหวางประเทศสาขาภูมิภาคเอเชียแปซิฟก(ICA-AP) 

14) เครือขาย ICA-AP 

15) GIFU University 
 

1.4 บริบทเชิงกลยุทธ 

• ความทาทายเชิงกลยุทธของสว.สก. 

ดาน พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการ

วิชาการ 

พันธกิจการเชื่อมโยง

เครือขาย 

พันธกิจการพัฒนา

องคกร 

ดานการเรียนรู สว.สก.วางระบบดาน

การเรียนรูและพัฒนา

ไวในภารกิจการวิจัย  

โดยมีกรอบการวิจัย

และมีวิสัยทัศนชัดเจน 

มีแหลงทุนสนับสนนุ

หลัก  

มีการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมและการพัฒนา

คลังความรู สื่อเรียนรู 

สื่อสรางสรรครูปแบบ

ตาง ๆ  

มีกลไกวิจจัยเชิงปฏิบัติ

แบบมีสวนรวมสราง

ภาคีเครือขายและใช

กลไกเว็บไซต ศูนย

เรียนรูและนวัตกรรม

เชื่อมโยงภาคีเครือขาย 

มีระบบการถายโอน

ความรูจากการวิจัย

เพื่อพัฒนาทีมงาน

และองคกรและใช

กลไกการสอนงานแก

ทีมงานอยาง

สม่ำเสมอ 

ดานการปฏิบัติการ มีระบบบริหารจัดการ

งานวิจยัในรูปของ 

Logical Framework 

ที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ

และการนำไปใช

ประโยชนในชวงเวลา

ตาง ๆ ของแผนการ

วิจัย 

ใชกลไกการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมในการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อ

การเผยแพรและใช

ประโยชนรวมกัน มี

ระบบการบริหารจัดการ

หลักสูตรฝกอบรม/

เว็บไซต/สื่อสงัคม

ออนไลน 

ใชกลไกของงานวิจัย

และบริการวิชาการใน

การเชื่อมโยงเครือขาย

สูการบรรลุเปาหมาย

รวมกัน 

ใชกลไกการวิจัยใน

การยกระดับการ

เรียนรูแกทีมงาน

และการยกระดับ

สมรรถนะองคกร 

เปนองคการแหง

การเรียนรู 

ดานความ

รับผิดชอบตอสงัคม

ในวงกวาง 

มีแผนการวิจัยรวมกับ

ชุมชน ขบวนการ

สหกรณ และ

หนวยงานรัฐ เพื่อ

ศึกษาแนวทางการ

แกปญหาทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

สรางความเปนธรรม  

ใหบริการในหลาย

รูปแบบ หลายกลุม มี

ทั้งการใหบริการ

วิชาการเพื่อหารายได 

และใหฟรี 

รูปแบบของเครือขาย

คุณคามีเจตนารมณใน

การสงเสริมการพึ่งพา

และรวมมือกันระหวาง

ภาคี 

เจตนารมณของสว.

สก.เปนไปเพื่อ

สรางสรรคนวัตกรรม

ความคิดเผยแพรตอ

ชุมชนและสงัคมทั้งใน

และระหวางประเทศ 

ดานทรัพยากร

บุคคล 

มีภาคีเครือขายวิจัยทีม

วิจัย สว.สก. และ

ผูทรงคุณวุฒิเขา

มีบุคลากรทั้งระดบั

นโยบายและระดับ

ปฏิบัติการในการ

มีภาคีเครือขายเขามา

มีสวนรวม 2,204 คน/

องคกร 

มีทรัพยากรบุคคลทั้ง

ทีมบุคลากรสว.สก.

และภาคีเขามาผนึก
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ดาน พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการ

วิชาการ 

พันธกิจการเชื่อมโยง

เครือขาย 

พันธกิจการพัฒนา

องคกร 

มารวมเพื่อบรรลุ

ปณิธาน เปาหมายรวม

ในการวิจัยของสว.สก. 

สนับสนนุพันธกิจการ

บริการวิชาการ  

กำลังในการยกระดบั

สมรรถนะเพื่อ

สนับสนนุภารกิจ

ของสว.สก. 

 

1.5 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 

• สวนประกอบท่ีสำคัญของระบบการปรับปรุงการดำเนินการของสว.สก. 

ระบบการปรับปรุงการดำเนินงานของสว.สก. เปนไปในรูปแบบของระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถาบันวิชาการดานสหกรณเปนการสรางระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ

สถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร 

โดยมีจุดมุงหมายใหผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร และการสราง

เอกลักษณองคกร “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” (รูปท่ี 5)   
 

เอกลกัษณ์ หน่วยงาน

การจดัทาํแผน

การดาํเนินการตามแผน

ติดตาม กาํกบั

การประเมินคุณภาพภายใน

รายโครงการ

รายงานประจาํปี

SSR

การประเมินคุณภาพภายใน

รายงานการประเมิน

ผู้ใช้บริการ/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกา
รป

รับ
ปรุ

งแ
ละ

พ
ฒั

น
า

คณะ/มก.

เป็นองค์กรที�มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด 

เพื�อยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์               

สู่การพฒันาที�ยั�งยืน

นโยบายประกันคุณภาพมก.

 
 

รูปท่ี 5 ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
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1.6 การขับเคล่ือนภารกิจ 

1.6.1 การวิจัย 

การขับเคลื่อนการวิจัยของสถาบันฯเปนไปภายใตปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพ่ือการพัฒนา

สหกรณ” และวิสัยทัศน “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” มี

การวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR โดยมีกรอบ

แนวทางการวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใตการสนับสนุน

งบประมาณหลักจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปการศึกษา 2562 

สถาบันฯมีการดำเนินการโครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 

ระยะท่ี 2” มีวัตถุประสงคสำคัญ 4 ประการ ไดแก 1) เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching Platform 

เพื่อใหบริการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใตโปรแกรมการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากอยางยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาและปฏิบัติการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ ภายใตโปรแกรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานชุมชนนวัตกรรมอยางยั่งยืน 3) เพื ่อถอดบทเรียนและสังเคราะหความรู จาก

การศึกษาการขับเคลื่อนและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ Model ตนแบบการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน และ 4) เพ่ือจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคมเพ่ือนำไปสูการขับเคลื่อน 

การดําเนินการโครงการจะเปนไปภายใตกรอบแนวคิดในรูปที ่ 6 โดยพัฒนาทีม Coaching และ 

Coaching Platform ที่ประยุกตมาจาก GROW + Model การดําเนินการจะเปนไปภายใตปรัชญาแนวคิด ของทีม 

Coach ที่มีการสรางสัมพันธและการสื ่อสารที ่ดีตอ Coaches ที่เปนนักวิจัยและผู มีสวนไดสวนเสียใน TRP4 

Coaching Platform มีกระบวนการสําคัญ 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 

1) G-Goal การสนับสนุนการมองเปาหมาย ผลลัพธการพัฒนาในแนวทางสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง

และใหเกิดความยั่งยืน ในขั้นตอนนี้ทีมโคชจะชวนมองภาพใหญของระบบเศรษฐกิจสังคม หรือระบบธุรกิจที่

เกี่ยวของ อาจใช story telling สําหรับกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เพื่อใหมีการ ไตรตรองอยาง

รอบคอบ 

2) R-Reality การประเมินสถานการณที ่เปนจริง กอนเริ ่มโครงการประกอบดวย ทุนทรัพยากร ทุน

ความรู/เครือขาย หลุมพราง อุปสรรค/ขอจํากัด ชองวาง ความรู-ประสบการณ จุดแข็ง และโอกาสทาทาย ท่ี ทําใหผูมี

สวนไดสวนเสียมีขอมูลเชิงประจักษประกอบการตัดสินใจ โดยชุดความรู ที ่ใช อาจเปน SWOT Analysis, GAP 

Analysis แลวแตความเหมาะสมโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ภายใตการสนับสนุนของทีม Coach 

3) O -Option การมองหาทางเลือกที่เหมาะสมและเปนไปตามความตองการของชุมชนและผูมีสวนได

สวนเสียและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยทีม Coach จะสนับสนุนขอมูลความรูตลอดจนตัวแบบทางเลือกท่ี เปน Success 

Story พรอมชีใ้หเห็นแนวทางกระบวนการสรางสรรคสูความสําเร็จ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 

4) W-Way Forward การกําหนดแนวทางเชิงกลยุทธและงานการขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใตกลไก

การบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับความตองการและบริบทชุมชน 

โดยทีม Coach จะใหการเสริมหนุนโดยการเปดพื้นที่เรียนรูรวมกันเพื่อสื่อสารความรูขามพรมแดน 

ความรูตาง ๆ ใหขอมูลขาวสารเพ่ือสามารถมองเห็นทางเลือกในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนชุดความรูและนวัตกรรม

เพ่ือการขับเคลื่อนการวิจัยสูเปาหมายรวมกัน 
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รูปท่ี 6 กรอบแนวคิด การดำเนินการ Coaching ภายใต GROW + Model และการสนับสนุน 
ที่มา: International Coach Federation. 2017 
 

ผลการวิจัย 

ปจจุบันโครงการวิจัยดังกลาวอยูในระหวางดำเนินการ โดยผลการดำเนินการในชวงแรกจะเปนการโคช

ชิ่งเพ่ือใหการสงเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมและรวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับกลุมเปาหมายและทีมวิจัยในพ้ืนท่ี 

4 ภูมิภาค จำนวน 14 โครงการ และการจัดทำเอกสารชุดความรู & นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เพื่อใหเปนแหลงคนควาสำหรับนักวิจัยในการนำไปประยุกตใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช

นวัตกรรม โดยสาระการเรียนรูไดมีการรวบรวมจากชุดความรูที่เปนสห

ว ิทยากรหลายด าน (Cross-discipline) ท ี ่ผ านการทดลองใช และ

สังเคราะหเปนชุดความรูเพื ่อการเผยแพรสำหรับใชประโยชนในการ

สงเสริมการเรียนรูทั้งในระดับปจเจกบุคคล เพิ่มขีดความสามารถของ

องคกรและเครือขายเพื่อสามารถเปนตัวจักรการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากที ่ใชนวัตกรรม ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) ชุด

ความรู-กรอบแนวคิดที่นำไปประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

รวม 34 รายการ 2) นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ ที่เปนผลงานสรางสรรคใน

การพัฒนาตัวแบบสถาบัน/องคกรเพื่อเปนตัวจัดการเศรษฐกิจฐานรากท่ี

ใชนวัตกรรม รวม 12 รายการ และ 3) สื่อสรางสรรคท่ีใชใน การเผยแพร

แนวคิดในการใชนวัตกรรมนำการพัฒนาที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจฐานราก 

รวม 15 รายการ 
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รูปท่ี 7 พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีดำเนินการวิจัยภายใตโครงการฯ 
 

1.6.2 การบริการวิชาการ 

กระบวนการใหบริการวิชาการของสถาบันวิชาการดานสหกรณมุงเนนไปที่การนำชุดความรู และ

นวัตกรรมท่ีเกิดจากการวิจัยนำไปเผยแพรในกลุมเปาหมายภายใตกระบวนการ Logical Framework ในการบริหาร

จัดการระบบบริการวิชาการ (รูปท่ี 8) ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การกำหนดโครงการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูขององคการภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวน

เก่ียวของ 

2) การสรางกระบวนการมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสียในการวิเคราะหสถานการณสำหรับสาระการ

เรียนรู โดยนำ SDGs 17 ตัวชี้วัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และคุณคา-หลักการสหกรณมาใชในการ

วิเคราะห 

3) การกำหนดกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร บทบาทหนาที่ของผูนำ

การเปลี่ยนแปลง  

4) การคนควาขอมูลในสวนของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ องคความรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

รวมท้ังการประสานวิทยากรเพ่ือใหตรงกับองคความรูท่ีองคกรตองการสื่อสารไปยังผูรับบริการ 
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5) การพัฒนาหลักสูตร การวางกลไกการจัดการเรียนรู  ที ่มีการออกแบบในรูปแบบของ Design 

Backward การเรียนรูตลอดชีวิต และการใช Project based learning  

6) การทดลองใชหลักสูตรกับกลุมเปาหมาย โดยทีมวิทยากรในรูปแบบของ Training program 

7) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรแบบมีสวนรวมภายใตทีมวิจัย โดยใชแบบประเมินผล 

Pretest, Posttest และการประชุมถอดบทเรียนระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย 

8) การขยายผลการนำไปใชประโยชนใหกับผูนำชุมชน องคกร และหนวยงานที่สนใจ รวมทั้งมีการ

เผยแพรสูสาธารณะสำหรับผูสนใจ 

 
 

 
 

รูปท่ี 8 กระบวนการบริหารจัดการการใหบริการวิชาการ 

 

ในรอบปการศึกษา 2562 มีการจัดหลักสูตรการใหบริการวิชาการสำคัญ 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร

ผูตรวจสอบกิจการอยางชำนาญการ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางมือ

อาชีพ 

• หลักสูตรการตรวจสอบกิจการอยางผูชำนาญการ จำนวน 36 คน 

การจัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการ รุนท่ี 21 เม่ือวันท่ี 16-

21 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูอบรมจำนวน 36 คน มีผูตอบแบบประเมิน 36 คน 

มีผลการประเมิน 4.38 ระดับดีมาก ผูอบรมมีขอเสนอใหมีหลักสูตรตอยอดในระดับสูงและเพ่ิมเวลาสำหรับการบรรยายใน

บางหัวขอ โดยเฉพาะเรื ่องกฎหมาย และอยากใหจัดอบรมในหัวขอเทคนิคการควบคุมภายในและเพิ ่มทักษะเปน            

ผูตรวจสอบอยางมืออาชีพ 
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• หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางมืออาชีพ จำนวน 42 คน 

เปนหลักสูตรในรูปแบบของการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะทั้งดานวิธีคิด และทักษะดานการ

บริหารจัดการ ใหเปนทีมงานอยางมืออาชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกสหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด 

ระหวางวันที่ 20-21 กุมภาพันธ 2563 ณ ภูผางามรีสอรท จ.นครนายก มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมมีกรอบ

แนวคิดและทักษะที่พรอมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสหกรณภายใตปจจัยสภาพแวดลอมและบริบท เพื่อเสริม

ทักษะดวยเครื่องมือ และเทคนิคการบริหารจัดการตามหลักการสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อประมวล

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมาตรการตามนโยบาย กฎหมายแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง โดยใชกระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบมีสวนรวมภายใตทีมวิทยากรของสถาบันวิชาการดานสหกรณ  ประกอบดวย การบรรยาย การจัดการ

ความรู และการแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือการนำไปใชประโยชนโดยตรง 

ผลการดำเนินการอบรม มีผู เขารับการอบรมจำนวน 42 ราย ประกอบดวย คณะกรรมการ

ดำเนินการ ผูชวยเหลือพัฒนากิจการสหกรณ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ รอง

ผูจัดการ และเจาหนาท่ีสหกรณ ผลการประเมินอบรมอยูในระดับดีมาก (4.88) 
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• การเผยแพรผลงานวิชาการเรื่อง Physicochemical stability and in vitro bioaccessibility 

of phenolic compounds and anthocyanins from Thai rice bran extracts ในฐานขอมูล Journal of 

Cereal Science  

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000541039100021
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000541039100021
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• การเผยแพรผลงานวิชาการเรื่อง “Effect of extraction conditions on phenolic content, 

anthocyanin content and antioxidant activity of bran extracts from Thai rice cultivars”  ใ น

ฐานขอมูล Journal of Cereal Science  
 

 
 

1.6.3 การเช่ือมโยงเครือขาย 

การเชื่อมโยงเครือขายของสถาบันฯ มีเจตนารมณเพื่อเชื่อมโยงความรวมมือระหวางภาคีพันธมิตรทั้งในและ

ตางประเทศ โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูมีชีวิตในการจัดการความรูเพื่อถายโอนความรูจากงานวิจัยสูการขยายผลไปใช

ประโยชน ในปจจุบันสถาบันฯมีการดำเนินการศูนยเรียนรูมีชีวิต 2 แหง ไดแก ศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาวแบบมี

สวนรวมบานลาด และศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมทุงทองยั่งยืน มีผูสนใจเขามาเรียนรูและดูงาน ณ 

ศูนยเรียนรู รวม 8 หนวยงาน ไดแก กระทรวงพาณิชย พาณิชยจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

สำนักงานใหญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเชน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน  

 

  

รูปท่ี 9 ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมวิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน 
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รูปท่ี 10 ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมบานลาด 

 

1.6.4 การพัฒนาองคกรเปนองคการแหงการเรียนรู 

สว.สก.ไดวางกลไกในการสรางคน สรางทีมงาน ที่มีปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคาเพื่อการ

พัฒนาสหกรณ” วิสัยทัศน “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน” และคานิยมรวม “ใสใจวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม” โดยใชกระบวนการทำงานของทีมงาน 

เปนไปภายใตวงจร PDCA ซ่ึงจะชวยพัฒนาใหแตบุคคลมีการทำงานท่ีมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพตามแผนงานท่ีวาง

ไว ดังรูปท่ี 11 

 
 

รูปท่ี 11 การพัฒนาองคกรเปนองคการแหงการเรียนรู 
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ในปการศึกษา 2562 สว.สก.ไดจัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง “การยกระดับสมรรถนะบุคลากรสูการเปนโคชชิ่ง” 

เพื่อพัฒนาไปสูการเปนทีมโคชเพื่อการบรรลุภารกิจเรื่องการวิจัยและการบริการวิชาการในการถายทอดองคความรูจาก

งานวิจัยไปใชในการวิจัยและใหบริการวิชาการ และสามารถทำงานเชิงบูรณาการเพื่อเชื ่อมโยงงานภายใตปณิธาน 

วิสัยทัศนและภารกิจของสว.สก.ได (รูปท่ี 12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 การยกระดับสมรรถนะสูการเปนโคชชิ่ง 

 

นอกจากนี้ สถาบันฯไดมีการทบทวนแผนกลยุทธของสถาบันฯกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยน

จากกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม นโยบายดังกลาวยอม

สงผลกระทบตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และสถาบันวิชาการดานสหกรณ  

สถาบันฯมองเห็นความจำเปนของการการทบทวนแผนกลยุทธเพื ่อการปรับเปลี ่ยนใหเขากับสภาวการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจึงไดมีการทบทวนสถานการณและปจจัยสภาพแวดลอม โดยนำเครื่องมือ SWOT Analysis มาใชใน

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก ปญหา อุปสรรค จุดแข็ง 

จุดออน ตลอดโซคุณคา ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งในสวนกระบวนการ ผลผลิต คุณคา กลุมเปาหมาย

และผลกระทบ แลวนำมากำหนดเปนแผนที ่กลยุทธเพื ่อใชในการดำเนินงานในชวงเวลา พ.ศ. 2562-2564 

ประกอบดวย 9 กลยุทธ 10 เปาประสงค (รูปท่ี 13) 
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รูปท่ี 13 แผนท่ีกลยุทธสถาบันวิชาการดานสหกรณ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562-2564) 

 

1.7 ชุดความรู/นวัตกรรม: ชุดความรูการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ชุดความรูการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Grassroot Development Platform) ของหนวย 

สงเสริมฯเพื่อบรรลุวิสัยทัศน “ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นที่มีการจัดโครงสรางความสัมพันธของผูคน 

องคกร และเครือขายในแนวราบ มีบรรยากาศการเรียนรู ที่สรางแรงจูงใจแกผูคน ใหเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาบนหลักการพึ่งพาตนเอง มีความเชื่อมั่นไววางใจชวยเหลือเกื้อกูล และสรางสรรคนวัตกรรมนำพาสูการ

พัฒนาที่สมดุล เอื้อตอการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีมีสันติสุขอยางยั่งยืน”  มุงไปที่การพัฒนาใน 6 องคประกอบ ดัง

รูปท่ี 14 

 
 

รูปท่ี 14 แนวทางการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Grassroot Development Platform) 



27 

บทท่ี 2  

การรายงานผลการดำเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2562  

ผลการดำเนินงานตามภารกิจในรอบปการศึกษา 2562 เปนไปตามแผนงานที่ไดนำเสนอผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสถาบันฯทั้ง 4 ภารกิจ ไดแก ภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ การ

เชื่อมโยงเครือขาย และการพัฒนาองคกร มีการดำเนินการโครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ท่ีใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะท่ี 2” งบประมาณสนับสนุนจำนวน 3,018,400 บาท มีนักวิจัยจำนวน 95 คน ผูมีสวน

รวมการวิจัย 212 คน ภารกิจดานการบริการวิชาการดานการอบรมมีจำนวน 2 โครงการ มีผูใชบริการทั้งสิ้น จำนวน 

78 คน ภารกิจการเชื่อมโยงเครือขาย มีภาคีพันธมิตร 6 เครือขาย มีผูเขามามีสวนรวม 8,890 คน ภารกิจการพัฒนา

องคกร มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรจำนวน 20,000 บาท โดยบุคลากรทุกคนมีโอกาสในการ

พัฒนาความรูทางวิชาการ ในรอบปงบประมาณ 2562 สว.สก. มีรายรับทั้งสิ ้น 5,328,845 บาท มีรายจายทั้งสิ้น 

5,328,845 บาท 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สำหรับสว.สก. 

 ตามท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดำเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดำเนินงาน ประจำปการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

นั้น สว.สก. ไดดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหนวยงาน ซึ่งเปนระบบที่ใชสำหรับหนวยงาน

ที่ทำหนาท่ีสนับสนุนดานการวิจัยและการบริการวิชาการ และดำเนินการประเมินคุณภาพผลการดำเนินงานตามตัว

บงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 5 องคประกอบคุณภาพ จำนวน 11 ตัวบงชี้ ท่ีคณะกำหนด 

 ผลการประเมินตนเอง ระดับหนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ มีคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับ ดีมาก 

แยกเปน ปจจัยนำเขา คาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับ ดี กระบวนการ 4.60 อยูในระดับ ดีมาก และผลลัพธคาเฉลี่ย 4.83 

อยูในระดับ ดีมาก เพ่ือใหผูบริหารคณะไดนำไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานสว.สก. 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนนเฉลี่ย  
ตามจำนวน

ตัวบงชี ้

0.00-1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดำเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 1 - 1.1 - 4.00 ดี 

2 3 2.2 2.1 2.3 5.00 ดีมาก 

3 1 - 3.1 - 5.00 ดีมาก 

4 1 4.1 - - 4.00 ดี 

5 5 - 5.1, 5.5 5.2,5.3,5.4 4.66 ดีมาก 

รวม 11 2 5 4 4.53 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.50 4.60 4.83 4.53 ดีมาก 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน สว.สก. รายตัวบงช้ี 

ตัวบงชี ้ หนวย  เปาหมาย 

2562 

ผลการดำเนินงาน ป 2562 คะแนนผล

การประเมิน

ตนเอง  
ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมตามตัวบงชี.้ (11 ตัวบงชี้)       4.53 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ       4.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ  8  7 4.00 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย         5.00 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

ขอ  6 6  5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค สัดสวน  100,000  3,018,400 1,509,200 5.00 

2  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย รอยละ   500 
5.00 

5.00 

100 

  จำนวนอาจารยประจำท้ังหมด คน   0    

  จำนวนนักวิจัยท้ังหมด คน   2   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

ผลงาน  0  0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ  

ผลงาน  0 0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2 

ผลงาน  0 0 0.00   

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 1 

ผลงาน  0 2 2.00   

  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผาน

เกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง

ใหดำเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ

ไดรับการจดทะเบียน 

ผลงาน  0  0 0.00   
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ตัวบงชี ้ หนวย  เปาหมาย 

2562 

ผลการดำเนินงาน ป 2562 คะแนนผล

การประเมิน

ตนเอง  
ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

- ตำราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑ

การขอตำแหนงทางวิชาการแลว 

- ตำราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ แต

ไมไดนำมาขอรบัการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

  งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

ผลงาน 5 8 1   

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน ผลงาน  1 3 0.375   

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน  1 3 1.5   

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน  0 0 0   

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาติ 

ผลงาน 1 2 2   

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ         5.00 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม ขอ 6  6 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ       4.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 4 6 4.00 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ         4.66 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ/

หนวยงาน 

ขอ 4 7 5.00 

5.2 ผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหาร

หนวยงาน 

คาเฉล่ีย 4.00 4.74 4.70 

5.3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะ ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

รอยละ 100 100 5.00 

5.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉล่ีย 4.00 4.61 4.61 

5.5 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดำเนินงาน 

ขอ 4 4 4.00 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ 
 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ  ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย

4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการจัดทำแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวม

ของบุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบ

จากกรรมการประจำคณะ  โดยเปนแผนท่ี

เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกล

ยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยั ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน

ของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศกึษาระยะ

ยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษา ฉบับท่ี 

10 (พ.ศ.2551-2554) 

สว.สก.มีการทบทวนแผนกลยุทธสว.สก.

ฉบับท่ี 3 ภายใตกระบวนการมีสวนรวม

ของบุคลากรเพ่ือความเหมาะสมกับ

ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปลีย่นแปลงไป 

โดยผูอำนวยการไดกำหนดนโยบาย

แผนงานโครงการภายใตภารกิจ 4 

ประการ และช้ีแจงทำความเขาใจใหกับ

บุคลากรและผูมสีวนเก่ียวของได

รับทราบเจตนารมณ เปาหมาย ตวัช้ีวัด

ความสำเร็จ 

1.แผนกลยุทธฉบับท่ี 3 

2. เอกสารแนวนโยบาย

แผนงานโครงการ 

ประจำป 

 

 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงาน

ไปสูบุคลากร 

มีการช้ีแจงทำความเขาใจในท่ีประชุม

สถาบันประจำเดือน 

1. รายงานการประชุม

ครั้งท่ี 3/63 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน

แผนปฏิบัติการประจำปครบ 4 พันธกิจ คือ 

การวิจัย การบริการวิชาการ การเช่ือมโยง

เครือขาย และการพัฒนาองคกร  

มีการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต

แผนกลยุทธ 

1. แผนกลยุทธ  

 4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏบัิติการ

ประจำป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 

เพ่ือวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำป 

มีการกำหนดตัวบงช้ีรายภารกิจ

ประจำป  

1.แผนกลยุทธ  

2. แผนงานประจำป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดำเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดำเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดำเนินการ 
8 ขอ 
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ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป

ครบ 4 พันธกิจ 

มีการทำแผนงานประจำปเสนอ

คณะกรรมการประจำสถาบันฯ 

1.แผนกลยุทธ  

2. แผนงานประจำป 
 6. มีการตดิตามผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ี

ของแผนปฏิบัติการประจำป อยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

รับทราบผลการดำเนินงานปละ 2 ครั้ง 

1. รายงานการประชุม

ครั้งท่ี 1/2563 

 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ี

ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการ

ประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ตามตัวบงช้ีเสนอกรรมการ 

1. รายงานการประชุม

ครั้งท่ี 1/2563 

 

 8. มีการนำผลการพิจารณาขอคิดเหน็และ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจำป 

มีการนำผลการประเมิน SARของสว.สก. 

เสนอแกท่ีประชุมคณะกรรมการประจำ

สถาบันฯ 

1. รายงานการประชุม

ครั้งท่ี 1/2563 

 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

7 7 7 4 4 บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 2 การวิจยั 
  

 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัวบงชี้ สกอ. 

3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2562 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี

สามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

มีขอมูลเชิงวิเคราะหและสังเคราะห

เพ่ือใชในการบริหารจดัการงานวิจยั 

1. รายงานวิจัย TRP4 

2. ขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิการวิจัย 

3. ชุดความรู&นวัตกรรม

ในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในประเดน็ตอไปน้ี                                                                                                                                                     

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค 

หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให

คำ ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมลูสนับสนุนการ

วิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความ

ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลติงาน

สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสรมิงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เชน การจดัประชุมวิชาการ การจดั

แสดงงานสรางสรรค การจดัใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบัเชิญ(visiting 

professor) 

- มีศูนยสารสนเทศพ้ืนท่ี 46.5 ตร.ม.  

- ใชเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน

การวิจัย  

- มีคลังขอมูลสนับสนุนการบริหาร

จัดการงานวิจัย  

- มีเครือขายผูทรงคุณวุฒิสนับสนุน

งานวิจัย 

รายงานประจำป 2562 
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ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื ่อเปนทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

ในรอบปการศึกษา 2562 สว.สก. ได

มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุน

วิจัย/งานสรางสรรค จำนวน 

3,018,400 บาท 

สัญญาโครงการวิจัย  

TRP62M0419 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจ ัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

ในรอบปการศึกษา 2562 สว.สก. ได

มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ

สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 

โดยใชงบโครงการวิจยั 

สัญญาโครงการวิจัย 

TRP62M0419 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ

สรางขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารย

และนักวิจัยท่ีมผีลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค

ดีเดน 

- สนับสนุนการเผยแพรผลงานในท่ี

ประชุมสมัมนาวิชาการเครือขาย 

- หอประวัต ิ 

www.cai.ku.ac.th 

- ขาวประชาสัมพันธ

หนาเว็บไซต 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชน

และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

- มีระบบและกลไกในการคุมครอง

สิทธ์ิของนักวิจัยตามเกณฑของสกว. 

ระเบียบสกว.แนบทาย

สัญญาชุดโครงการฯ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 
 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

6 6 6 5 5 บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ชนิดชองตัวบงช้ี ปจจัยนำเขา 

รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑการประเมิน  

 โดยการแปลงจำนวนเงินตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

 เกณฑเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุม  ค1 และ ง  

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กำหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน  
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สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจำนวนอาจารย

ประจำและนกัวิจัย 

 

 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
นักวิจัยยประจําและจํานวนอาจาร

ะภายนอกจากภายในแล วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส
     

 

2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

=   �คะแนนที่ได 5
5 เต็ม เปนคะแนนที่กําหนดให วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส

ะภายนอกจากภายในแล วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส
   ×  

 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกสาขาวิชาในคณะ 

 

ผลการดำเนินงาน 

3,018,400/2 = 1,509,200 บาท 
 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

100,000 2,175,400 1,509,200 5 5 บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

รอบระยะเวลา      ปปฏิทิน พ.ศ. 2562 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุม  ค1 และ ง 
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  กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย ท่ีกำหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยตามสูตร 

 

100
 งหมดนักวิจัยทัยประจําและจํานวนอาจาร

ะนักวิจัยรยประจําแลการของอาจางานทางวิชาำหนักของผลผลรวมถวง
   ×

น  

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

=  
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี

มาก รายละเอียดดังตอไปนี ้
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2562 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปท่ี

สอดคลองกับความตองการของสังคม และ

กำหนดตัวบงชี้วัดความสำเร็จในระดับแผน

และโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ

เสนอกรรมการประจำสถาบัน เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 

แผนงานบริการวิชาการผานท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจำ

สถาบันฯ 

- รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

ประจำสถาบันครั้งท่ี 

1/63 

 

 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มี

การจดัทำแผนการใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานิสิต 

ชุมชน หรือสังคม 

ศูนยเรียนรูตัวแบบธุรกิจขาว 

IBM  

- ชุดความรู & 

นวัตกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 

อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 

สถาบันฯจัดอบรมการพัฒนา

ทักษะการบริหารจัดการ

สหกรณออมทรัพยอยางมือ

อาชีพ 

- คูมือการจัดการ

สหกรณออม

ทรัพย 
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ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ

โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และ

นำเสนอกรรมการประจำคณะ เพ่ือพิจารณา 

รายงานผลการดำเนินงาน

เสนอกรรมการประจำสถาบัน 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ

ประจำสถาบัน ครั้ง

ท่ี 1/63 

 5. นำผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผน

หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

การปรับปรุงกระบวนการ

ใหบริการวิชาการโดยเฉพาะ

ในหลักสูตรฝกอบรม 

- รายงานการ

ประชุมสถาบันฯ 

ครั้งท่ี 3/63 

 6. สว.สก.มีสวนรวมในการบริการวิชาการแก

สังคมในระดับสถาบัน 

- จัดอบรมหลักสูตรการ

ตรวจสอบกิจการสหกรณ

อยางผูชำนาญการ รุนท่ี 21 

ใหกับผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมทรัพยท่ัว

ประเทศ 

- จัดอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาทักษะการบริหาร

จัดการสหกรณออมทรัพย

อยางมืออาชีพ 

- รายงานสรุปการ

จัดอบรม 

- ขาวประชาสัมพันธ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 
 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

5 6 6 5 5 บรรลุเปาหมาย 
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 องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ  มีผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ ตาม

ตัวบงชี้ สกอ. จำนวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ 

ดี รายละเอียดดังนี้ 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1              ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของหนวยงาน 

แผนกลยุทธการเงิน ฉบับ 3สถาบัน

ในฐานะหนวยงานพ่ึงพาตนเอง มี

แผนกลยุทธในการจัดหาและ

จัดสรรเงินทุนตามแผนกลยุทธของ

สถาบันฯเพ่ือการขับเคลื่อนการ

วิจัย การสรางกลไกการเรียนรูและ

คลังความรูการเช่ือมโยงเครือขาย

และเปนองคการแหงการเรียนรู 

- แผนกลยุทธการเงินสว.สก. 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 

หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ

ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได 

ใชวิธีการงบประมาณ การ

วิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะห

ตนทุนตอหนวยเพ่ือการวางแผน 

จัดหาและจัดสรร เงินทุนราย

โครงการ และภาพรวม 

- แผนกลยุทธการเงินสว.สก. 

- แผนงบประมาณเงินรายได 

 3. มีงบประมาณประจำปท่ีสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการ

พัฒนาหนวยงาน และบุคลากร 

มีการจัดทำแผนงบประมาณ

ประจำปเพ่ือเสนอผานความ

เห็นชอบคณะกรรมการประจำ

สถาบันฯ 

- แผนปฏิบัติงานประจำป 

- แผนงบประมาณเงินรายได

ประจำปงบประมาณ 

 4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอยางเปน

ระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจำ

หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

มกีารจัดทำรายงานทางการเงิน

อยางเปนระบบ และรายงานตอ

คณะกรรมการประจำหนวยงาน 

- รายงานงบการเงินประจำป 

2562 ผานการสอบบัญชีของ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 

มีการดำเนินการ 

7 ขอ 
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ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ผานท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจำสถาบันฯ 

- รายงานการประชุม

คณะกรรมการประชุมประจำ

สถาบัน ครั้งท่ี 1/2563 

 5. มีการนำขอมลูทางการเงินไปใชในการ

วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยาง

ตอเน่ือง 

มีการสะสมทุนจากโครงการ

พัฒนาวิชาการเปนรายไดเขา

กองทุนสะสมของสว.สก.เพ่ือ

ความมั่นคง 

- แผนกลยุทธทางการเงิน       

สว.สก. 

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 

ทำหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีแตงตั้ง

โดยคณะกรรมการประจำสถาบัน 

- คำสั่งแตงตั้งผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต 

- รายงานงบการเงินประจำป 

2562 ผานการสอบบัญชีของ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใชเงิน

ใหเปนไปตามเปาหมาย และนำขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ

การตัดสินใจ 

มีการรายงานการใชเงินตาม

แผนงานโครงการท่ีไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการ 

- รายงานการประชุม

คณะกรรมการประชุมประจำ

สถาบัน ครั้งท่ี 1/2563 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

4 6 6 4 4 บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตาม

ตัวบงชี้ท่ีคณะกำหนดใหดำเนินการประเมิน 5 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล

ประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของคณะ/หนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2562 

 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 - 6 ขอ 

มีการดำเนินการ 

7 ขอ 
 

ผลการดำเนินงาน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยง

กับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ 

สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลา เพ่ือใหบรรลุผลตาม

ตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ และเสนอผูบริหาร

ระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมตั ิ

มีการวิเคราะห SWOT เพ่ือทบทวน

แผนกลยุทธและการเช่ือมโยงกับ

คณะ มก. ประเทศ และขบวนการ

สหกรณในประชาคมโลก เพ่ือการ

วางแผนงานประจำป เสนอท่ีประชุม

กรรมการประจำสถาบันฯ 

แผนกลยุทธ 

สว.สก.  

 2. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวย

ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือ

พัฒนานิสิต อาจารย บุคลากร อยางตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะห

ความคุมคาของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ และ

โอกาสในการแขงขัน 

มีการวิเคราะหขอมลูทางการเงินใน

แตละรายโครงการ 

แผนกลยุทธ

การเงิน 

 

 3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 

หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดำเนินงาน

ตามพันธกิจของสว.สก.และใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม 

มีประเมินสถานการณแวดลอมราย

โครงการ และจัดทำแผนการเงินแบบ

ยืดหยุน ภายใตกรอบของมก.พว. 

- สัญญา

โครงการ 
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ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 

ประการท่ีอธิบายการดำเนินงานอยางชัดเจน 

มีแนวทางการบริหารตามหลักธรรมา-

ภิบาล 

แนวทางการ

กำกับดูแล

สถาบัน 
 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะ

ของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตาม

ประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจยั จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนำมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

ใชกลไกการคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีของ

บุคลากรในการประชุมสว.สก. และ

ประชุมกลุมยอยอยางตอเน่ือง 

รายงานการ

ประชุมสถาบัน

ประจำเดือน, 

คูมือการ

ปฏิบัติงาน 

 6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

มีการตดิตามผลการพัฒนาบุคลากร รายงานการติดตาม

แผนพัฒนาราย 

บุคคล, รายงาน 

การประชุมการ

ติดตามประเมินผล

ในที่ประชุมประจำ 

เดือน 

 7. ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ

และกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของคณะท่ีไดปรับใหการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ

เปนสวนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

มีกรอบการดำเนินงานดานการ

ประกันคณุภาพของสว.สก. 

รายงานการ

ประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 62 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

4 7 7 5 5 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหารหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2562 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

4.00 4.70 4.74 4.70 4.74 บรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2562 

 

เกณฑการประเมิน 

 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2562 บุคลากรสว.สก. ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่สอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 4 คน จากจำนวนบุคลากรสว.สก.ที่ปฏิบัติงานตามรอบการประเมินรวมทั้งสิ้น 4 คน คิดเปน

รอยละ 100 

1. คำนวณรอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพฯ 

       จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ 

         จำนวนบุคลากร (รวมลาศึกษาตอ) 

          =     

 

 

4  

X 100 

 

 

4 

×100 

=    100% 
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2. แปลงรอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได  =  

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ 
X 5 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

          =         

 

ดังนั้นรอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ รอย

ละ 100 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

80 100 100 5 5 บรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4         ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

รอบระยะเวลา      ปการศึกษา พ.ศ. 2562 

 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการดำเนินงาน 

ในปการศึกษา 2562 สว.สก. ไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจการใชบริการของสว.สก.  พบวามีผลการ

ประเมินระดับความพึงพอใจในการใชบริการ มีคาเฉลี่ย 4.61 อยูในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

4.00 4.25 4.61 4.25 4.61 บรรลุเปาหมาย 

 

100 
X 5 

100 

=   5    คะแนน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.5            ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี          กระบวนการ 

รอบระยะเวลา          ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 
ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1.  มีการกำหนดหรือทบทวนกระบวนการ

ดำเนินงานหลัก (Core Process) ท่ี

สำคัญครบถวน ครอบคลุมการ

ดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน 

โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยง

ระหวางกระบวนการตางๆ เพ่ือทำให

การดำเนินงานของหนวยงานหรือของ

มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

มีการทบทวนกระบวนการ

ดำเนินงานหลักครบถวน 

- รายงานการประชุมสถาบัน 

ครั้งท่ี 4/63 

- รายงานการประเมินตนเอง ป

การศึกษา 256/ 

- รายงานประจำป 2562 

 
 

 2.  มีการจัดทำหรือทบทวนขอกำหนดท่ี

สำคัญของกระบวนการดำเนินงานหลัก 

(Core Process) ท่ีสำคัญจากความ

คาดหวังและความตองการของ

ผูรับบริการ 

มีการจัดทำหรือทบทวน

ขอกำหนดท่ีสำคญัของ

กระบวนการดำเนินงานหลัก 

(Core Process) ท่ีสำคญัจาก

ความคาดหวังและความ

ตองการของผูรับบริการ 

รายงานการประชุมสถาบันครั้ง

ท่ี 4/63 

 3.  มีการออกแบบหรือทบทวน

กระบวนการจากขอกำหนดท่ีสำคัญ 

จัดทำมาตรฐานและจัดทำคูมือการ

ปฏิบัติงาน พรอมท้ังกำหนดผูรับผิดชอบ

ชัดเจน 

มีการออกแบบหรือทบทวน

กระบวนการจากขอกำหนดท่ี

สำคัญ จดัทำมาตรฐานและ

จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

พรอมท้ังกำหนดผูรับผดิชอบ

ชัดเจน 

- รายงานการประชุมสถาบัน

ครั้งท่ี 4/63 

- คำสั่งมอบหมายงาน 

- Mind Map 

- คูมือการปฏิบัติงาน 

 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวน 

การตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทำให

งานมีประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย 

มีการปรับปรุงกระบวนการตาม

คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทำให

งานมีประสิทธิภาพ  

- รายงานการประชุมสถาบัน

ครั้งท่ี 4/63 

- คูมือการปฏิบัติงานป 62/63 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
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ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดำเนินงาน ลด

ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 
 5.  มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการ

ปรับปรุง จัดทำรายงานผลการปรับปรุง

เสนอตอผูมีอำนาจเพ่ือใหพิจารณาและ

ใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการ

กำหนดกระบวนการท่ีจะดำเนินการใน

ปงบประมาณตอไป 

- - 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 
 

เปาหมาย  ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

2562 2561 2562 2561 2562 2562 

4 4 4 4 4 บรรลุเปาหมาย 
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บทท่ี 3  

สรุปการวิเคราะหผลการดำเนินงานของสว.สก. 
 
3.1 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  

 สว.สก.ไดวิเคราะหผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเดน และโอกาสในการพัฒนาในแตละองคประกอบ 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ   

  จุดเดน 

1. เปนหนวยงานท่ีมีผลงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจนกอเกิดเปนชุดความรูและนวัตกรรมจนเปน

ท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  

โอกาสในการพัฒนา 

1. การเผยแพรชุดความรู นวัตกรรมเพ่ือการนำไปใชประโยชนในนามคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือชี้นำ

ชุมชน/ขบวนการสหกรณสูการขับเคลื่อนยุทธศาสตร Thailand 4.0 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

  จุดเดน 

1.  มีผลงานวิจัย นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจและชุดความรู สำหรับกรอบการสรางสมรรถนะผู นำการ

เปลี่ยนแปลง การพัฒนาองคกร เครือขาย ท่ีหนวยงานภาคีเครือขายนำไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

2.  มีศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

3.  ไดรับเชิญจากหนวยงานระดับชาติและนานาชาติในการเผยแพรผลงานวิจัย เพ่ือการนำไปใชประโยชน 

4. มีผลงานวิจัยและนวตักรรมนำไปใชประโยชนในเชิงนโยบายระดับชาติ 

5. มีผลงานวิจัยเผยแพรในรูปบทความ สิ่งพิมพ สื่อสรางสรรคและคูมือการทำวิจัย 
  

โอกาสในการพัฒนา 

1. - 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

  จุดเดน 

1. มีหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการท่ีไดรับการยอมรับจากขบวนการ

สหกรณ 

2. มีชุดความรูและคลังความรูท่ีสะสมจากการวิจัยพรอมสำหรับการเผยแพรสูสาธารณะผานเว็บไซต และ

ศูนยเรียนรูในชุมชน  
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3. มีเครือขายผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถเชิงบูรณาการในการใหความรู 

  

โอกาสในการพัฒนา 

1. – 

 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  จุดเดน 

1. มีขีดความสามารถในการแสวงหารายไดจากแหลงเงินภายนอก ชวยเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงพา 

    ตนเอง 

  

โอกาสในการพัฒนา 

1. มีแผนบริหารความเสี่ยงในเรื ่องของการจัดหาเงินทุนจากหลาย ๆ แหลง เพื่อสนับสนุนภารกิจของ         

สว.สก.  

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

  จุดเดน 

 1. มีการสงเสริมใหบุคลากร ภาคีเครือขายนักวิจัย และผูทรงคุณวุฒิไดปฏิบัติงานรวมกัน มีการทำงานเปน

ทีม ภายใตคานิยมรวมเพ่ือนำไปสูเปาหมายรวมขององคกรอยางชัดเจน 

  

โอกาสในการพัฒนา 

1. มุงสรางการยอมรับจากหนวยงานตนสังกัดในฐานะหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีมีรูปแบบของ 

Virtual Organization ท่ีมีเครือขายผูทรงคุณวุฒิและคลังสมองเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน

นโยบายสูการบรรลุปณิธาน เปาหมายรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 4  

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา 2561 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ตามรอบปการศึกษา 2560 สถาบัน

วิชาการดานสหกรณไดจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผล

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม และได

ดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จำนวน 3 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

• สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจำปการศึกษา 2560 (สปค.02) สถาบันวิชาการดานสหกรณ  
 

1. จุดท่ีควร

พัฒนา/

ขอเสนอแนะ 

2. การ

วิเคราะห

ตนเอง 

3. ชื่อ

โครงการ/

กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

5. ผลการดำเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. รอยละ

ผลสำเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ 

1. การ

เผยแพรชุด

ความรู 

นวัตกรรมใน

นามคณะ

และ

มหาวิทยาลยั

เพ่ือช้ีนำ

ชุมชน/

ขบวนการ

สหกรณสู

การ

ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร 
Thailand4.0 

- เผยแพร

ผลงานวิจัย

ผานสื่อ 

- เผยแพร

บทความวิจัย

ผานรายงาน

วิทยุรัฐสภา

จำนวน 3 

บทความ 

เผยแพรบทความวิจัย1) 

เรื่องการขับเคล่ือนการ

พัฒนาระบบการเงิน

สหกรณออมทรัพยท่ีเอื้อ

ตอการพ่ึงพาตนเองและ

รวมมือกัน 2) การพัฒนา

ระบบนิเวศการเรียนรู

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากท่ีใช

นวัตกรรมภายใต TRP4 

3) การพัฒนาธุรกิจขาว

แบบมีสวนรวมเพ่ือ

แกปญหาชาวนาอยาง

ยั่งยืน 

  

100 - ผอ./ 

รองผอ./

นักวิจัย 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

1. มีแผน

บริหารความ

เสี่ยงในเรื่อง

ของการ

จัดหาเงินทุน

- มีการ

ดำเนินการ

โครงการการ

จัดอบรม

ใหกับภาคีใน

- สถาบันฯมีชุด

ความรูในการ

ใหบริการ

วิชาการแก

ขบวนการ

มีผูอบรมเขารวม

หลักสตูร 42 คน ผล

ประเมินระดับดีมาก 

100 - ผอ./
ผูทรงคุณวุฒิ

/บุคลากร

สถาบัน 
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1. จุดท่ีควร

พัฒนา/

ขอเสนอแนะ 

2. การ

วิเคราะห

ตนเอง 

3. ชื่อ

โครงการ/

กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

5. ผลการดำเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. รอยละ

ผลสำเร็จของ

โครงการ/

กิจกรรม 

7. 

งบประมาณ 

8. 

ผูรับผิดชอบ 

จากหลายๆ

แหลงเพ่ือ

สนับสนุน

ภารกิจของ

สถาบันฯ 

ขบวนการ

สหกรณ 

สหกรณเพ่ิม 42 

ราย  

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มุงสราง

การยอมรับ

จาก

หนวยงานตน

สังกัดใน

ฐานะ

หนวยงาน

เช่ียวชาญ

เฉพาะทางท่ี

มีเครือขาย

ผูทรงคุณวุฒิ

และคลัง

สมองเขามา

มีสวนรวมใน

การขับเคลื่อน

นโยบายสู

การบรรลุ

ปณิธาน 

เปาหมาย

รวมกับคณะ

และมหา- 

วิทยาลัย 

- - - การสงขอมูล

นำผานไปยัง

ผูบริหาร 

 

 

- 100 - ผอ./ทีมงาน 

สว.สก. 



  1-1  

ภาคผนวก 

1. ประกาศจัดตั้งสถาบันวิชาการดานสหกรณ  

 

 

 



  1-2  

2. ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548 

 



  1-3  

 



  1-4  

 



  1-5  

 



  1-6  

 



  1-7  

 

 



  1-8  

2.1 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 2)       

พ.ศ.2550 

 



  1-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1-10  

2.2 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 3)       

พ.ศ.2553

 



  1-11  

 

 

 

 



  1-12  

3. คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 



  1-13  

4. คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
 

 
 

 



  1-14  

5. คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 



  1-15  

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงาน ป 

2561 2562 

1. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - 

2. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1 1 

3. จำนวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

4. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- - 

5. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1 2 

6. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - 

7. จำนวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - - 

8. จำนวนผลงานวิชาการรับใชสงัคมท่ีผานการประเมินตำแหนงทาง

วิชาการแลว 

- - 

9. จำนวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดำเนินการ 

- - 

10. จำนวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการ

จดทะเบียน 

- - 

11. จำนวนตำราหรือหนังสือท่ีผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการ

แลว 

- - 

12. จำนวนตำราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ

ประเมินตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมิน

ตำแหนงทางวิชาการ 

- - 

13. จำนวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

6 8 

14. จำนวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 2 2 



  1-16  

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงาน ป 

2561 2562 

15. จำนวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 2 3 

16. จำนวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

- - 

17. จำนวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาติ 

2 2 

18. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังหมด 

18.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน

มหาวิทยาลัย 

18.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2,175,400  

- 
 

2,175,400  

  

19. จำนวนผูมีหนาท่ีทำวิจัยท้ังหมด 

19.1 จำนวนผูมีหนาท่ีทำวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย 

19.2 จำนวนผูมีหนาท่ีทำวิจัยท่ีมีบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพใน

สิ่งตีพิมพตางๆ 

19.3 จำนวนผูมีหนาท่ีทำวิจัยแตไมมีผลงานวิจัย ไมมีบทความ

วิชาการ 

2 

4 

2 

 

2 

2 

4 

1 

 

- 

20.  จำนวนผูมีหนาท่ีใหบริการวิชาการแกชุมชน 4 4 
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