คำนำ
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานในรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2558
(1 มิถุนายน 2558-31 กรกฎาคม 2559) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะในครั้งนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ 6 ส่วน
ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร โครงร่างองค์การ การรายงานผลการดาเนินงานของสว.สก.ประจาการศึกษา 2558 สรุปการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง และภาคผนวก
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สาหรับการประกันคุณภาพของคณะ หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

(รองศาสตราจารย์จฑุ าทิพย์ ภัทราวาท)
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กันยายน 2559

บทนำ
บทสรุปผู้บริหำร
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สถาบันฯ) จัดตั้งขึ้นเมี่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2547 ตามจัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ในฐานะหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้
แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2546-2549) เพื่อทาหน้าที่ศึกษาวิจัยและให้บริการสนับสนุนการพัฒนาการ
สหกรณ์ นับตั้งแต่เริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2548 สถาบันฯ ดาเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร
ผลงำนเด่นของสถำบันฯ
ภายใต้ปณิธานของสถาบั นฯ “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ” นั้น สถาบันฯ
ได้วางตาแหน่งตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรมุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการพัฒนาการนาคุณค่าสหกรณ์
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และดาเนินภารกิจที่สาคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย ภารกิจด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ
ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายและการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สถาบันฯ มีการบริหารจัดการในรูปแบบที่เป็น
หน่วยงานพึ่งพาตนเอง (Autonomous) ภายใต้การกากับดูแลเชิงนโยบายของ คณะกรรมการประจาสถาบันฯ และ
มีผู้อานวยการทาหน้าที่บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และระเบียบของ
สถาบันฯ ในรอบปีการศึกษา 2558 สถาบันฯมีโครงการวิจัยจานวน 8 โครงการ ได้แก่ ชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน ภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกหน่วยงานรัฐ โครงการวิ จัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร โครงการวิจั ยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าว
อินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิ ตโดยเกษตรกรรายย่อย
และโครงการวิจัย Enhancing the capacity of stakeholders to improve the Tilapia Value Chain in
Thailand ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสกว.จานวน 3,832,027 บาท ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก FAO จานวน
1,261,614.40 มีนั กวิจั ย และผู้ น าสหกรณ์/ ชุมชนที่เ ข้ามามีส่ ว นร่ว มในการวิจัยมากกว่า 7,389 คน มีเครือข่า ย
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาสนับสนุนภารกิจของสถาบันฯ มากกว่า 30 คน มีผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย วิชาการ พาณิชย์ และสาธารณะ ได้แก่ ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สามพรานโมเดล คิชฌกูฎโมเดล ข้าว
คุณธรรม ข้าวเกิดบุญ ข้าวหอมอานาจเจริญ หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ชุดความรู้เครือข่ายคุณค่า การจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า ฯลฯ ภารกิจการให้บริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 2558 มี
การดาเนินการจานวน 15 โครงการ ประกอบด้วย การบริการวิชาการแบบให้เปล่า การบริการวิชาการแบบจัดหา
รายได้สาหรับหน่วยงาน การบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการ
วิชาการแก่ข้าราชการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว และสหกรณ์ในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ การ
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า และการจัดเวทีเสวนาประจาปี “ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้าสู่
(a)

อาเซียน” ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โครงการอบรมหลักสูตร Co-op Smart Officers' Program (CSO) โครงการอบรมหลักสูตร Smart Officers
สาหรับสหกรณ์การเกษตรภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจสหกรณ์ โครงการฝึกอบรม
“การยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศไทย” โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญการ รุ่นที่ 17 โครงการฝึกอบรม “การ
ยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศไทย”โครงการเส้นทางการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรในอาเซียน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องธนาคารสหกรณ์จาเป็นจริงหรือ ? เวทีเชิง
ปฏิบัติการ “แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ในเวทีประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โครงการเปิดหน้าต่างความรู้ เปิดประตูสู่ชุมชน เผยแพร่ผลงานวิจัยและชุดความรู้ให้กับ หลักสูตรการจัดการการ
พัฒนาชนบทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร เผยแพร่
ผลลัพธ์งานวิจัยในเวทีประชุมข้าวไทยปี 2558 เผยแพร่ผลงานวิจัยชุดโครงการฯ ในงานประกาศเกียรติคุณฯและ
เสวนาวิชาการประจาปี 2558 (ซุ้มประกาศเกียรติคุณ, บู๊ทวารสารฅนสหกรณ์, บู๊ทสิ่งพิมพ์สกว., บู๊ท FS by สปก.,
บู๊ท FS by มทร.ธัญบุรี, บู๊ท FS by สก.โคนมนครปฐม จก., บู๊ท FS by ผู้ประกอบการรุ่นใหม่, บู๊ทข้าวหอม
อานาจเจริญ, บู๊ทตลาดสุขใจ, บู๊ทสกก.พิมาย จก., บู๊ทสกก.ลาพระเพลิง จก., บู๊ทกาแฟกระบี่) เผยแพร่แบรนด์
ผลิตภัณฑ์ข้าวภายใต้โครงการวิจัย: (ข้าวเกิดบุญ, ข้าวคุณธรรม, ข้าวหอมอานาจเจริญ) การจัดทาคลังข้อมูลและสื่อ
สร้ า งสรรค์ ใ นรู ป เว็ บ ไซต์ www.cai.ku.ac.th วารสารฅนสหกรณ์ ตลอดจนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง และ
ดาเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Centers) ร่วมกับชุมชนต่างๆเพื่อการถ่ายโอนความรู้สู่สาธารณชน
จานวน 6 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุม่ ชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้
มีชีวิตตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต Farmer Shop ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)
ผลงานการสร้ างเครือข่ายก่อเกิดเป็นเครือข่ายทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเข้ามามีส่ วนร่ว มกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจสถาบันฯอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักสหกรณ์ที่มี
คุณค่า เครือข่ายผู้นาสหกรณ์ ฯลฯ ในด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันฯมุ่งเน้นการสร้างทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านการวิจั ย เชิงปฏิบั ติการและ Coaching ภายใต้ค่านิย มร่ว ม “ทางานอย่างมี น้าใจ ใส่ ใจในวิสั ยทัศ น์
รับผิดชอบ และมององค์รวม” โดยมีระบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการยกระดับกระบวนการทางานเพื่อการ
บรรลุปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และการสานต่อนโยบายคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศ
จุดเด่นในภำพรวม
สถาบันฯในฐานะหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนา
คุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” และมีการดาเนินงานในลักษณะของการเป็น Virtual Organization ที่ใช้วิธีการ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้น ทาให้ สถาบันฯ
สามารถสรรหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อนามาขับเคลื่อนภารกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการ
นาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านนโยบาย วิชาการ พาณิชย์ และสาธารณะ อีกทั้งยังสามารถสั่งสมคลังความรู้และให้บริการแก่
(b)

สาธารณะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ในอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โอกำสในกำรพัฒนำ
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของ Policy makers หน่วยงานภาครัฐ และขบวนการสหกรณ์ ทั้งใน
ประเทศ และระดับ ภูมิภาคอาเซีย น ตลอดจนการมีเครือข่ายเชิงวิช าการกับขบวนการสหกรณ์ในต่างประเทศ
สถาบันฯได้มีแผนงานการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านวิชาการกับกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ ประเทศสปป.ลาว
สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA-AP) วิทยาลัยการสหกรณ์ ประเทศมาเลเซีย (Cooperative College)
และ Procasur ฯลฯ ปัจจุบันได้เริ่มดาเนินการโครงการความร่วมมือ โดยใช้นวัตกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย ตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop และโครงการพัฒนา Smart Officers, Smart Farmers
นอกจากนั้ น คลั งข้อมูล จากการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ต่าง ๆ ของสถาบันฯ (เครื่ องหมายบริการ
Farmer Shop คิชฌกูฏโมเดล สามพรานโมเดล ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ฯลฯ) นับเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่ควรไปต่อ
ยอดขยายผลใช้พัฒนาชุมชนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเช่นกัน
ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา
2557 ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ

ผลกำรดำเนินงำน
(ระบุการดาเนินงานโครงการกิจกรรม)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
1. ควรขยายบทบาทในการนาความรู/้
- มีการจัดทาโครงการเส้นทางการเรียนรู้เกีย่ วกับสหกรณ์
นวัตกรรมเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศ การเกษตรและสถาบันเกษตรกรไทย และมุมมองที่มีต่อ AEC
ในอาเซียนตามโอกาสอันควร
ร่วมกับ Procasur โดยนาชุดความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่
ให้กับสหกรณ์ในประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อว 28 มีนาคม
2559
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ
1. มีแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการ
- ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก FAO ดาเนินการโครงการ
จัดหาเงินทุนจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อ
“Enhancing the capacity of Stakeholders to
สนับสนุนภารกิจของสถาบันฯ
improve the Tilapia Value Chain in Thailand”
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
1. การสร้างความเข้าใจกับคณะและหน่วยงาน - มีการชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหารคณะ และการมีส่วนร่วมใน
ที่เกี่ยวข้องสาหรับองค์ประกอบของบุคลากร กิจกรรมคณะ
(c)

ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ
ผอ./บุคลากร

ผอ./บุคลากร

ผอ./ทีมงาน
สถาบันฯ

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ

ผลกำรดำเนินงำน
(ระบุการดาเนินงานโครงการกิจกรรม)

ในหน่วยงาน ที่มี 4 กลุ่ม ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯในฐานะ
การเป็น virtual org. เพื่อให้การสนับ
สนุนสถาบันฯอย่างเหมาะสม

(d)

ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทนา บทสรุปผู้บริหาร
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บทที่ 1
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP)
1.1 สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
1.1.1 สว.สก. มีภารกิจ 4 ด้าน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร
ปัจจุบันนี้ สว.สก. มีการดาเนินการวิจัยใน 4 กลุ่ม 7 โครงการประกอบด้วยกลุ่มการวิจัยเชิงนโยบาย กลุ่มการวิจัย
เพื่อพัฒนาการสนับสนุนการวิจัย กลุ่มการวิจัยเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวอินทรีย์และผักอินทรีย์แก่เกษตรกรราย
ย่อย และกลุ่มการวิจัยเพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันของประเทศ ภารกิจด้านการให้บริการวิชาการได้ดาเนินการ
ภายใต้ก ลไกของคณะกรรมการพั ฒ นาหลักสูตรฯ เพื่อถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการ
ประกอบด้วย หลักสูตรผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ หลักสูตร smart offiers อีกทั้งยังมีการให้บริการศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นข้ อ มูล จากคลังข้อ มูล ต่าง ๆ เว็บ ไซต์ และการจัดท าวารสารฅนสหกรณ์ ตลอดจนการจัดตั้งและ
ดาเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในชุมชน 6 แห่ง ภารกิจด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นไปเพื่อสร้างภาคีพันธมิตรให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับสว.สก. โดยปัจจุบันก่อเกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
เครือข่ายผู้นาสหกรณ์ทมี่ ีคุณค่า เครือข่ายชาวนามืออาชีพ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนส
หกรณ์ เครือข่ายกานันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายสาคัญในการสร้างระบบบริหารจัดการเพื่อนาปณิธาน ค่านิยม สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจ
4 ด้าน (รูปที่1)

/

/

/

/

. .

รูปที่ 1 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
1

พันธกิจหลัก
1.ด้านการ
วิจัย

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1.1 ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม

1.1.1โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
แข่งขันตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ประเทศ

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ

วิธีการส่งมอบบริการ

- เป็นกรอบการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
ของสว.สก.ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัยจากสกว. (พ.ศ.
2549-2559) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนใน
สังคมมีจิตวิญญาณการร่วมมือกันเพื่อ
พัฒนาประเทศ” จานวนกว่า 120
ล้านบาท
- ปัจจุบัน ทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการฯ
มุ่งเน้นไปที่การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
สาหรับทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์
และการเกษตรของประเทศ

1) การใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมกับภาคีนักวิจัยภายใต้
ชุดโครงการเพื่อยกระดับสมรรถนะ
การวิจัย การจัดการงานวิจัย
2) การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน/
ชุมชนที่เป็นผู้วิจัย
3) การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
สาธารณะ
4) การจัดทายุทธศาสตร์ในระดับประเทศ
เพื่อใช้เป็นนโยบายการพัฒนาการ
สหกรณ์
1) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
www.cai.ku.ac.th เพื่อเปิดโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลการวิจัยด้านสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
2) การออกแบบระบบบริหารจัดการ
วารสารฅนสหกรณ์ปีละ 4 ฉบับ เพื่อ
กระจายสู่สมาชิกและผู้สนใจ
ตลอดจนห้องสมุด/หน่วยงาน/ชุมชน
เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี
สมาชิก 464 ราย 204 องค์กร
3) การพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้มีชีวิตใน
ชุมชน 6 แห่ง เพื่อการเผยแพร่ มี
จุดมุ่งหมายสาคัญที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับมก.
4) การพัฒนาคลังความรู้ด้านสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรมเพื่อการ
เผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายและ
สาธารณชน
5) การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่
และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย พาณิชย์ และ
สาธาณะ

เป็นโครงการวิจัยภายใต้กลุ่มวิจัยการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นการหาแนวทางสะสมทุนความรู้
จากการวิจัย การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
วิชาการ พาณิชย์ และสาธารณะ

2

พันธกิจหลัก

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1.1.2โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้
กลไกสถาบันการศึกษา

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ
- การยกระดับระบบการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
- การสร้างกลไกการพัฒนาสมรรถนะ
Smart teachers และ Smart
entrepreneurs

วิธีการส่งมอบบริการ

1) การใช้กลไกการวิจัย PAR เพื่อการ
นาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน
สถานศึกษาของผู้วิจัย
2) มีผลลัพธ์เป็นหลักสูตรที่ยกระดับการ
นาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้
3) มีเครือข่ายอาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วม
วิจัยและพัฒนาเนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตร
4) มีศูนย์เรียนรู้สนับสนุนการเรียนการสอน
- การยกระดับระบบการเรียนรู้ใน
1) การใช้กลไกการวิจัย PAR เพื่อการ
1.1.3โครงการวิจัยการ
หน่วยงานส.ป.ก. กษ.
นาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของ
พัฒนาระบบส่งเสริมการ
- การสร้างกลไกการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้วิจัย
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้ Smart officers และ Smart farmers 2) มีผลลัพธ์เป็นหลักสูตรที่ยกระดับการ
นาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้
กลไกหน่วยงานรัฐ
3) มีเครือข่ายจนท./เกษตรกรที่เข้ามามี
ส่วนร่วมวิจัยและพัฒนาเนื้อหารายวิชา
ในหลักสูตร
4) มีศูนย์เรียนรู้สนับสนุนการเรียนการสอน
- เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นในการพัฒนา 1) การใช้กลไกการวิจัย PAR เพื่อการ
1.1.4โครงการวิจัยการ
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ของชสค.ที่เป็น
นาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของผู้วิจัย
พัฒนาระบบส่งเสริมการ
ภาคีเครือข่ายของสว.สก.
2) มีผลลัพธ์เป็นหลักสูตรที่ยกระดับการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
นาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้
สมรรถนะการแข่งขันภายใต้ - มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเรียนรู้แก่
Smart cooperators Smart
3) มีเครือข่ายจนท./เกษตรกรที่เข้ามามี
กลไกสถาบันเกษตรกร
Farmers ในแนวทางการยกระดับ
ส่วนร่วมวิจัยและพัฒนาเนื้อหารายวิชา
ความสามารถในการแข่งขัน
ในหลักสูตร
4) มีศูนย์เรียนรู้สนับสนุนการเรียนการสอน
- เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการหาแนว
1) ใช้กลไกการวิจัย PAR เพื่อการนาไปใช้
1.1.5โครงการวิจัยการ
ทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มของข้าว
ประโยชน์ในชุมชนของผู้วิจัย
ยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าว
อินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกร อินทรีย์สาหรับเกษตรกรรายย่อยที่ใช้ 2) การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่าเพื่อ
หลักการพึ่งพาตนเอง
ยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์
รายย่อย
- เน้นการทางานภายใต้ความร่วมมือ
3) ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
การแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของ
วิชาการ
เกษตรกรรายย่อย
- เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการหาแนวทาง 1) ใช้กลไกการวิจัย PAR เพื่อการนาไปใช้
1.1.6โครงการวิจัยการ
การยกระดับมูลค่าเพิ่มของผักอินทรีย์
ประโยชน์ในชุมชนของผู้วิจัย
ยกระดับมูลค่าเพิ่มผัก
อินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกร สาหรับเกษตรกรรายย่อยที่ใช้หลักการ 2) การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่าเพื่อ
พึ่งพาตนเอง
ยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์
รายย่อย
- เน้นการทางานภายใต้ความร่วมมือ
3) ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
การแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของ
วิชาการ
เกษตรกรรายย่อย
3

แผนงาน/โครงการ/
ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ
กิจกรรม
2. ด้านบริการ แผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยโครงการสาคัญ ได้แก่
วิชาการ
1. โครงการหลักสูตรผู้
- เป็นการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร
ตรวจสอบกิจการฯ
ที่เน้นการสร้างสมรรถนะ 3 มิติ ได้แก่
การปรับทัศนคติ วิธีคิด เพิ่มพูน
2. โครงการหลักสูตร
ความรู้ทักษะประสบการณ์ในแนว
Smart Officers
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- หลักสูตรดังกล่าวเป็นการสานต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ในการยกระดับขีดความสามารถการ
เป็นผู้ประกอบการและการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานการจัดเวทีเสวนา
โครงการประกาศเกียรติ
- เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
คุณและเสวนาวิชาการ
นวัตกรรมสู่สาธารณะ จัดมาอย่างต่อ
ประจาปี
เนื่อง 8 ปี มีผู้เข้าร่วมปีละกว่า 431 คน

วิธีการส่งมอบบริการ

พันธกิจหลัก

1) ใช้กลไกของโครงการความร่วมมือ
ด้านวิจัยและบริการวิชาการในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์
ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ผู้ใช้ประโยชน์
2) การให้บริการมีทั้ง 2 รูปแบบ คือ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ระเบียบ
โครงการพัฒนาวิชาการ มก. และ
หลักสูตรให้เปล่าสาหรับเกษตรกร
เป็นการให้บริการแก่สาธารณชนในนาม
ของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย
ร่วมจัด

- มีการจัดบู๊ทเผยแพร่ผลงานของภาคี
นักวิจัย
- มีการเชิดชูเกียรตินักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี ภายใต้การ
สรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ
การจัดบู๊ทนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

เว็บไซต์

วารสาร

เป็นการนาเสนอผลงานวิจัยในรอบปีเพื่อ การด าเนิ น การภายใต้ โ ครงการความ
เผยแพร่แก่สาธารณชน
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ วยงานร่ ว มจั ด เช่ น งาน
เกษตรแฟร์ การประชุมวิชาการมก. วช.
สว.สก. ICA-AP
มุ่งเน้นไปที่การสร้างกลไกการให้บริการ 1) ให้บริการผ่านเครือข่ายออนไลน์
ข้อมูลข่าวสารจากการวิจัยเกี่ยวกับการ
www.cai.ku.ac.th
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมแก่
2) การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์แก่
สาธารณะ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ นักวิจัย
นักสหกรณ์ Farmer Shop ฯลฯ
มุ่งเน้นที่การสร้างกลไกการนาเสนอ
1) การรณรงค์สมาชิกวารสารเพื่อการ
บทความที่มีสาระเชิงวิชาการจาก
เข้าถึงสาระการเรียนรู้ในวารสาร
งานวิจัยแบบเรียบง่ายเพื่อการเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2) สาหรับผู้มีรายได้น้อย และห้องสมุด
สถาบันการศึกษา ให้ฟรี
4

พันธกิจหลัก

3. การ
เชื่อมโยง
เครือข่าย

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่

เครือข่ายนักวิจัย

572

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ

วิธีการส่งมอบบริการ

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม
จากการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ

1) จาหน่ายในราคาต้นทุนและให้บริการ
ฟรี
2) บางรายการนาเสนอในรูปแบบของ
E-book, E-magazine
มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาคีพันธมิตรเชิงกล เครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้ ดาเนินการใน
ยุทธ์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่าง ๆ ที่
รูปแบบของขบวนการทางสังคมที่
เห็นชอบในปณิธาน วิสัยทัศน์ และ
สนับสนุนการนานวัตกรรมไปใช้ในการ
ภารกิจ ของสว.สก. และเข้ามามีส่วน
ยกระดับความสามารถในการพัฒนาการ
ร่วมในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ สหกรณ์และชุมชนภายใต้บริบทของ
ต่าง ๆ ร่วมกับสว.สก. ในลักษณะ
เครือข่ายต่าง ๆ
ดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนการทางาน
ในรูปแบบ Virtual organization ที่
เสริมพลังโดยช่วยลดงบประมาณด้าน
บุคลากรของมก.

เครือข่าย
100
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เครือข่ายผู้ตรวจ
884
สอบกิจการ
เครือข่ายผู้นา
44
สหกรณ์ที่มีคุณค่า
เครือข่ายนัก
44
สหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า
เครือข่ายสมาชิก 465
วารสารฅนสหกรณ์
เครือข่ายผู้จัดการ 75
สหกรณ์
เครือข่าย
236
ผู้ประกอบการร้าน
Farmer Shop
เครือข่ายชมรม
731
กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน
จ.จันทบุรี
เครือข่าย
22
เกษตรกรรุ่นใหม่
เครือข่ายชาวนา
50
มืออาชีพ
เครือข่ายพระสงฆ์ 22
เครือข่าย
79
Farmer’s Market
เครือข่ายสังคม
8,316
ออนไลน์
4.การพัฒนา ประกอบด้วยแผนงานการ การบูรณาการการทางานแบบองค์รวม
5

1) ทีมงานนักวิจัย

พันธกิจหลัก
องค์กร

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร การพัฒนา
ระบบงาน และการสร้างอัต
ลักษณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ใน
สังคม

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ
โดยใช้ปณิธานของสว.สก. ค่านิยมร่วม
ในการสร้างทีมงานที่มีสมรรถนะ ช่วย
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ในช่วงเวลาที่กาหนด

วิธีการส่งมอบบริการ
2)
3)
4)
5)

ทีมงานศูนย์สารสนเทศ
ทีมงานเว็บไซต์
ทีมงานวารสารฅนสหกรณ์
ทีมงานบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม
6) ทีมงาน Coaching

1.1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ค่านิยม
“ทางานอย่างมีนาใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม”
พันธกิจที่สาคัญ
1. การสร้างกลไกการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณค่า และ
การค้าที่เป็นธรรม
2. การสร้างกลไกการเรียนรู้ และคลังความรู้เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่า การค้าที่เป็นธรรม
4. การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแกนนาในการพัฒนา ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
สมรรถนะหลัก
เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมแบบมุ่ งเป้าไปที่การยกระดับสมรรถนะ 3 มิ ติ (การปรับทัศนคติ วิธีคิด เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ที่ สามารถ
เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง)
1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ข้อมูลกลุ่มบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด
ประเภทบุคลากร

ปีการศึกษา
2557
2
5

1. นักวิจยั
2. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทาวิจยั
6

2558
1
6

ประเภทบุคลากร
3.
4.
5.
6.

ปีการศึกษา
2557
2
9
9

บุคลากรสนับสนุนอื่น
รวมบุคลากรทัง้ หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท
รวมบุคลากรทัง้ หมด (รวมลาศึกษาต่อ)

2558
2
9
9

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กาหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทางานดังนี้
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 0 คน
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
- น้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน


ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มรี ะยะเวลาการทางานที่กาหนด แยกตามตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ

สายวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ

สายสนับสนุน
ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ป. ป. ป. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป. ป. ป. ป. รวม
ตรี โท เอก
ตรี ตรี โท เอก

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
งบประมาณ
พนักงานเงิน
รายได้
นักวิจัยประจา
โครงการ
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

--

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

5

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

5

-

9

9

-

-

9

ลาดับ ระยะเวลาการทางาน

1
2
3
4
5
6

ไม่มี ชานาญ เชี่ยวชาญ รวม
การ

9 เดือน ขึ้นไป
6-9 เดือน
น้อยกว่า 6 เดือน
ลาศึกษาต่อ
รวมทั้งหมด
ผลรวม
(1)*1+(2)*0.5

คุณวุฒิทางการศึกษา (คน)
วิชาชีพทั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ
<ตรี ตรี โท เอก รวม ปฏิบัติ ชานาญ ชานาญ ปฏิบัติ ชานาญ ชานาญ เชี่ยว เชี่ยวชาญ
(คน) งาน
งาน งานพิเศษ การ การ การพิเศษ ชาญ พิเศษ
- 4 5 - 9
9
-

-

-

1

-

รวม
(คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-
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จานวนครั้งของบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน

จานวนบุคลากร

ประชุมสัมมนา

ฝึกอบรม

ศึกษาดูงาน

อื่นๆ

รวม

(บู๊ท
นิทรรศการ)

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์


ทังหมด

ที่ได้รบั การ
พัฒนา
(ไม่นับซ้า)

(ครั้ง)
(นับซ้า)

(ครั้ง)
(นับซ้า)

(ครั้ง)
(นับซ้า)

(ครั้ง)
(นับซ้า)

(ครั้ง)
(นับซ้า)

10

10

68

21

13

4

106

ความต้องการ/ความคาดหวังและองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์

องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้บคุ ลากร
มุ่งมั่นต่อการบรรลุพนั ธกิจและวิสัยทัศน์
นักวิจัย
เป็นบุคคลที่มีค่านิยมร่วม “ทางานอย่างมีน้าใจ ใส่ใจ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ
ในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม”
(ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการเพิ่มพูนความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน เป็นบุคคลที่มีค่านิยมร่วม “ทางานอย่างมีน้าใจ ใส่ใจ ในอาชีพ) สภาพแวดล้อมในการทางาน (บรรยากาศในที่
ทางาน เพื่อนร่วมงาน นโยบายของผู้อานวยการ)
ได้แก่ นักวิชาการเงินและ ในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม”
หัวหน้าหน่วยงานมีความสามารถและบุคลิกภาพเป็นที่
บัญชี และเจ้าหน้าที่
ยอมรับ และเชื่อมั่นไว้วางใจ
บริหารงานทั่วไป
ภาคีพันธมิตรที่เข้ามามี เป็นคนมีความรับผิดชอบ และทางานอย่างเป็นระบบ ปณิธานและเป้าหมายร่วม
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ภารกิจร่วมกับของสว.สก.
กลุ่มบุคลากร

ความต้องการ/ความคาดหวัง

 สวัสดิการ

และข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีเ่ ป็นเรื่องเฉพาะของสว.สก.
(สวัสดิการที่สวสก.จัดให้ที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัด)
สว.สก.ได้จัดท าประกั นกลุ่มให้กับ นักวิจัยของสว.สก. การจัดให้มี ตู้ยาสามั ญประจ าหน่วยงาน การจัด
เครื่องดื่มไว้บริการ ได้แก่ กาแฟ โอวัลติน อาหารว่างและน้าดื่ม ทุกสัปดาห์ และการส่งเสริมให้บุคลากรเล่นกีฬา
อาทิ การส่งบุคลากรเป็นนักกีฬาฟุตบอลร่วมกับสวพ.
 ข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของสว.สก.

สว.สก. มีการกาหนดนโยบายเรือ่ งการรักษาความสะอาดในที่ทางาน 5 ส โดยกาหนดเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละ
วัน เพื่อความสะอาด สุขอนามัย และป้องกันหนูเข้ามากัดกินอาหารในหน่วยงาน และกาหนดเป็นวาระการประชุมเรื่อง
การดูแลความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในที่ประชุมสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ประจาเดือน โดยก าหนด
เจ้าภาพรับผิดชอบสอดส่องดูแลประจาวัน
1.1.4 สินทรัพย์
สว.สก. ให้บริการทั้ง 4 พันธกิจหลัก รวมทั้งมีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี และเงินทุน ที่
มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ ได้แก่
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- อาคารสถานที่ มีทั้งสิ้น 3 ห้อง มีพื้นที่รวม 126.06 ตารางเมตร
- สว.สก.มีห้องศูนย์สารสนเทศ (ห้อง 214) มีพื้นที่ 46.5 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการประชุมร่วมกั บ
เครือข่าย และให้บริการคาปรึกษากับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป
- สว.สก. ชุดความรูก้ ารเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่ กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม ตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shop หลักสูตรชาวนามืออาชีพ หลักสูตร Smart Officers หลักสูตร Smart Farmers สามพรานโมเดล
คิชฌกูฎโมเดล ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th ฯลฯ
- งบประมาณ
ในรอบปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีร ายรับทั้ง สิ้น 7,307,983.23 บาท แยกเป็น
รายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินสาหรับค่าจ้างบุคลากร จานวน 563,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.71 และรายรับ
จากงบประมาณเงินรายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สาหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จานวน
316,183.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.33 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม-สัมมนา จานวน
6,428,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.96 ดังรูปที่ 1
งบประมาณเงิน
รายได้สถาบันฯ
316,183.23 บาท
4.33%

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
563,400 บาท
7.71%

งบประมาณเงิน
รายได้
ชุดโครงการวิจัย
6,428,400 บาท
87.96%

รายรับรวม 7,307,983.23 บาท
รูที่ 2 รายรับปีงบประมาณ 2558
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ในรอบปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 7,307,983.23 บาท จาแนกตาม
หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จานวน 879,583.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.04 ค่าพัฒนาวิชาการ จานวน
448,522 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.14 และงบดาเนินงานโครงการต่างๆ 5,979,878 คิดเป็นร้อยละ 81.83 ของค่าใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2558 ดังรูปที่ 2

รายจ่ายจาแนกตามหมวด
หมวดบุคลากร
879,583.23 บาท,
12.04%

งบดาเนินงานต่างๆ
(ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย,วัสดุ,
สาธารณูปโภค )
5,979,878 บาท,
81.83%

รายจ่ายรวม 7,307,983.23 บาท
รูปที่ 3 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558
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ค่าพัฒนาวิชาการ
448,522 บาท,
6.14%



ทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มีทรัพยากรที่ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายคณะฯ
รายการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
Notebook
Scanner
Netbook (ถ้ามี)
Printer

จานวน
9 เครื่อง
9 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
- เครื่อง
5 เครื่อง

สว.สก. ด าเนิ น การภายใต้ ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)
ระเบียบพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระเบียบบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


1.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
 โครงสร้างและระบบธรรมาภิบายในการกากับดูแลของสว.สก.
สว.สก.มีการบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจาสถาบันฯ ที่มีคณบดี
เป็นประธาน และมีกรรมการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีรวมแล้วไม่เกิน 12 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี การบริหาร
จัดการสว.สก. อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อานวยการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีภายใต้การเสนอของคณบดีมีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 4 ปี และเป็นไปภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)
ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น
ผู้อานวยการมีหน้าที่นาเสนอผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการประจาสถาบันฯ ปีละ 1 ครั้ง และมีผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทาหน้าที่สอบบัญชีเพื่อนาเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างการบริหารงานของสว.สก. แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินและ
บัญชี งานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยมีทปี่ รึกษาคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
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/


-

/

รูปที่ 3 โครงสร้างการบริหาร


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการ
ภาคีแหล่งทุนสนับสนุน
ภาคีเครือข่ายนักวิจัย
ภาคีเครือข่ายผู้ใช้บริการฝึกอบรม
นิสิต นักศึกษา และประชาชน
หน่วยงานรัฐ/Policy makers
ขบวนการสหกรณ์
ภาคีขบวนการสหกรณ์ในต่างประเทศ


ความต้องการ/ความคาดหวังที่สาคัญ
ผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย์ และสาธารณะ
ทุนวิจัย ที่ปรึกษาการวิจัย แหล่งความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสรรค์เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาสมรรถนะในการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ ชุมชน และอาชีพ
คลังความรู้ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม นาไปใช้ยกระดับการประกอบอาชีพการเรียนการสอน
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
นวัตกรรม ชุดความรู้ หลักสูตรเรียนรู้ในการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ์
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์และชุมชน

ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือที่ส1.าคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดที่สาคัญ
สาหรับผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ

ระบบงาน กระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรม
2.
ของหน่วยงาน
การส่งมอบหลักสูตรและ
สว.สก.
บริการสนับสนุน 3.
เพื่อลูกค้าที่สาคัญ
4 หน่วยงาน (สกว.-สว.สก.- การวิจัยและการพัฒนา
ผลงานวิจัย
แผนการวิจัย
ส.ป.ก.-สวก.)
Project based learning
12

กลไกที่สาคัญที่ใช้
ในการสื่อสาร

ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระยะเวลา

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือที่ส1.าคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดที่สาคัญ
สาหรับผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ

ระบบงาน กระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรม
2.
ของหน่วยงาน
การส่งมอบหลักสูตรและ
สว.สก.
บริการสนับสนุน 3.
เพื่อลูกค้าที่สาคัญ
เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การใช้ประโยชน์
ในที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ชสอ.
การสนับสนุนด้าน
หลักสูตรฝึกอบรม เงื่อนไขการสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการฯ ของ ชสอ.ในด้านการ
ฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์
วิชาการ
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมแก่ หลักสูตรชาวนามือ แผนการจัดหลักสูตร
เจียเม้ง จากัด
เกษตรกรที่เป็น
อาชีพ
ฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
สสท.
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดหลักสูตร
แผนการจัดหลักสูตร
Smart cooperators
ฝึกอบรมระยะสั้น
ฝึกอบรม
ชสค.
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดหลักสูตร
ผลงานวิจัยและผลงาน
Smart officers, Smart ฝึกอบรมอย่างเป็น ให้บริการวิชาการ
Farmers
ระบบ
ของชสค.
มทร.ธัญบุรี
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดหลักสูตร
ผลงานวิจัย
Smart teacher, Smart ฝึกอบรมอย่างเป็น
Entrepreneurs และตัว ระบบ
แบบธุรกิจ Farmer Shop
ส.ป.ก.
การวิจัยและการพัฒนา
ผลงานวิจัย
แผนการวิจัย
Project based learning
เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การใช้ประโยชน์
ในที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
DAEC
การวิจัยและการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม แผนงานความร่วมมือ
Project based learning และ Project
เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ based
นวัตกรรม และถ่ายโอน
ความรู้ด้านสหกรณ์
Procasur และภาคีร่วม การจัดเวทีเสวนา“สถานการณ์ โครงการ “เส้นทาง โครงการความร่วมมือ
จัด อาทิ AFA, LVC, AF, ภาคการเกษตร สหกรณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับ ในการจัดเวทีเสวนา
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ในการสื่อสาร

3 ปี เรื่องการวิจัย การ
สนับสนุนทุน และ
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร
ข้อตกลงความร่วมมือ 3
ปี

ข้อตกลงความร่วมมือ 2 ปี

กลไกที่ปรึกษา สสท.
ข้อตกลงความร่วมมือและ
สัญญาโครงการวิจัย
สัญญาโครงการวิจัย

ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระยะเวลา 3 ปี
เรื่องการวิจัย การ
สนับสนุนทุน และ
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร
หนังสือขอความ
อนุเคราะห์จาก DAEC,
MAF, Lao PDR

โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง CAI และ

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือที่ส1.าคัญ

EU, IFAD, and SDC

FAO

Asian Institute of
Technology and
CIRAD Scholl of
Environment

นักวิจัย จาก Tractus
Asia Ltd.

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ระบบงาน กระบวนการผลิต
2.
การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 3.
เพื่อลูกค้าที่สาคัญ
การเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรไทย และมุมมองที่
มีต่อ AEC” และเวทีเสวนา
โต๊ะกลม เรื่อง “สถานการณ์
ภาค การเกษตร สหกรณ์
การเกษตร และสถาบัน
เกษตรกไทย และมุมมองที่ มี
ต่อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”

การสร้างนวัตกรรม
ของหน่วยงาน
สว.สก.

สหกรณ์การเกษตรใน
อาเซียน” และนา
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์โดยเผยแพร่
เครือข่ายคุณค่าผลไม้
เป็นกรณีศึกษาของ
เส้นทางการเรียนรู้
ให้แก่ผู้แทนจาก
ประเทศในอาเซียน 7
ประเทศ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
การดาเนินการโครงการวิจัย ผลงานวิจัยและคู่มือ
“Enhancing the
การเรียนรู้ด้วย
capacity of
ตนเอง “การพัฒนา
stakeholders to
โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์
improve the Tilapia
ปลานิลสู่การยกระดับ
value chain in
มูลค่าเพิ่ม” สาหรับ
Thailand”
นาไปขยายผลใน
ประเทศของทวีป
แอฟริกาและ
ประเทศสปป.ลาว
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร/
การนาชุดความรู้
สหกรณ์การเกษตรใน
และผลงานของ
ประเทศไทย โครงสร้าง
สถาบันฯไปใช้
ขบวนการสหกรณ์ใน
ประโยชน์ใน
ประเทศไทย รูปแบบการ ขบวนการสหกรณ์
กากับดูแลระบบสหกรณ์
และภาคีเครือข่ายที่
ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ของ เกี่ยวข้อง
ประเทศไทย
ขอข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับ การนาผลงานวิจัย
การพัฒนาโซ่คุณค่าใน
ของสถาบันฯไปใช้
สินค้าเกษตรของสถาบัน
ประโยชน์ และขยาย
วิชาการด้านสหกรณ์
ผลกับหน่วยงานภาคี
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ข้อกาหนดที่สาคัญ
สาหรับผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ

กลไกที่สาคัญที่ใช้
ในการสื่อสาร

และเส้นทางการ
Procasur
เรียนรู้โดยใช้ผลลัพธ์
การวิจัยจากเครือข่าย
คุณค่าผลไม้ จ.จันทบุรี
เป็นกรณีศึกษาของ
เส้นทางการเรียนรู้

แผนการวิจัยิ

สัญญาโครงการวิจัย

แผนการวิจัยร่วมกัน
ในอนาคต

โครงการความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่าง
AIT-CAI

นโยบายของกระทรวง
ต่างประเทศญี่ปุ่นที่
ต้องการศึกษาวิจัย
แนวทางการเชื่อมโยง

ประชุมเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยของสถาบันฯ

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือที่ส1.าคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนดที่สาคัญ
สาหรับผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ

ระบบงาน กระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรม
2.
ของหน่วยงาน
การส่งมอบหลักสูตรและ
สว.สก.
บริการสนับสนุน 3.
เพื่อลูกค้าที่สาคัญ
ในต่างประเทศ
โซ่คุณค่าระหว่างทวีป
เอเชียและละติน โดย
ขอสัมภาษณ์ใน
ประเด็น 1) ทาอย่างไร
ที่เราจะเชื่อมโยงโซ่
คุณค่าระหว่างกลุ่ม
SMEs, OTOP และ
อะไรคือกระบวนการที่
นาไปสู่ความสาเร็จ 2)
สถาบันฯให้ความ
สาคัญกับ Global
Value Chain มาก
น้อย แค่ไหน
คณะอนุกรรมาธิการ
คณะทางาน Modern
การนาตัวแบบธุรกิจ นาตัวแบบธุรกิจ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
Farming ในคณะอนุ
Farmer Shop ไป Farmer Shop ไป
เศรษฐกิจด้านการเกษตร กรรมาธิการขับเคลื่อนการ ขยายผลการใช้
พัฒนาเป็นร้านรอยยิ้ม
ปฏิรูปเศรษฐกิจด้าน
ประโยชน์
ชุมชน (C3S) เพื่อใช้
การเกษตรประชุมหารือแนว
เป็นกลไกในการ
ทางการการยกระดับความ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สามารถของเกษตรกร/
ชุมชน และนาไปสู่
กลุ่ม/Modern Farming
การเชื่อมโยงธุรกิจ
และการมีตัวแบบการเกษตร
เกิดเป็นโซ่คุณค่า
แบบก้าวหน้าที่จะทาให้
โดยมีกลไกประชา
เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มโอกาส
รัฐให้การส่งเสริม
โดยการลด GAPS มี
สนับสนุนอย่างมี
แนวทางในการประกอบ
แบบแผน
อาชีพเกษตรกรรมได้อย่าง
ยั่งยืน และสามารถแก้
ปัญหาความเหลื่อมล้า/
ความยากจน ความมั่นคง
ทางอาหาร และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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การประชุมของคณะอนุ
กรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเศรษฐกิจด้าน
การเกษตร และ
คณะทางาน Modern
Farming

1.3 สภาวการณ์ของหน่วยงาน
1.3.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสหกรณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในสายตาของขบวนการสหกรร์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขันของสว.สก.
นโยบายคณะเศรษฐศาสตร์

พันธกิจหลัก
การวิจัย

โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรม
และความร่วมมือเพื่อตอบสนอง
- สว.สก.มีทุนความรู้/นวัตกรรมเพื่อต่อยอด/ขยายผลการวิจัย
ตามกรอบการวิจัยที่สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุน
- กรอบทิศทางการดาเนินงานของสว.สก.สอดรับกับ Agenda
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์โลกตามแผนงาน ICA Blueprint,
AEC Blueprint ยุทธศาสตร์การปฏิรูประเทศไทย และ
ขบวนการสหกรณ์ โดยมีระบบการวิจัยและบริการวิชาการที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น

การบริการวิชาการ
การเชื่อมโยงเครือข่าย
การพัฒนาองค์กร

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สาคัญทีส่ ามารถหาได้จาก
ภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง
มีข้อจากัดอะไรบ้าง (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้


แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทังจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ
1) สถาบันพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2) สถาบันเครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
9) เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
10) มูลนิธิสงั คมสุขใจ
11) สหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
12) สานักถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
13) สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จากัด
14) สหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด
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15) สานักงานสหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว
16) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
17) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
18) มหาวิทยาลัยรังสิต
19) บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จากัด
20) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว และบริการ,
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
21) คณะอนุกรรมาธิการ ปฏิรปู ระบบการเงินและสถาบันการเงิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
22) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.)
23) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
24) องค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศสาขาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(ICA-AP)
25) กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้, สปป.ลาว
26) เครือข่าย ICA-AP
27) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
28) Procasur
29) Asian Institute of Technology and CIRAD Scholl of Environment
30) Tractus Asia Ltd.
31) คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร (สปท.)
1.4 บริบทเชิงกลยุทธ์
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของสว.สก.
ด้าน
ด้านการเรียนรู้

ด้านการปฏิบัติการ

พันธกิจการวิจัย

พันธกิจการบริการ
พันธกิจการเชื่อมโยง
วิชาการ
เครือข่าย
สว.สก.วางระบบด้าน มีการออกแบบและพัฒนา มีฐานงานวิจัยและ
การเรียนรู้และพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมและการ นวัตกรรมดึงดูดความ
ไว้ในภารกิจการวิจัย
พัฒนาคลังความรู้ สื่อ
สนใจภาคีเครือข่าย
โดยมีกรอบการวิจัยใน เรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์
1 ทศวรรษ มีวิสัยทัศน์ รูปแบบต่าง ๆ
ชัดเจน มีแหล่งทุน
สนับสนุนหลัก
มีระบบบริหารจัดการ ใช้กลไกการวิจัยเชิง
ใช้ฐานงานวิจัยและ
งานวิจัยในรูปของ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บริการวิชาการในการ
Logical Framework ในการพัฒนาหลักสูตร
เชื่อมโยงเครือข่ายสู่การ
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พันธกิจการพัฒนา
องค์กร
มีระบบการถ่ายโอน
ความรู้จากการวิจัย
เพื่อพัฒนาทีมงาน
และองค์กร

ใช้กลไกการวิจัยใน
การยกระดับการ
เรียนรู้แก่ทีมงานและ

ด้าน

พันธกิจการวิจัย

ที่จะนามาซึ่งผลลัพธ์
และการนาไปใช้
ประโยชน์ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ของแผนการ
วิจัย
ด้านความรับผิดชอบ มีแผนการวิจัยร่วมกับ
ต่อสังคมในวงกว้าง ชุมชน ขบวนการ
สหกรณ์ และ
หน่วยงานรัฐ เพื่อ
ศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สร้างความเป็นธรรม
ด้านทรัพยากรบุคคล มีภาคีเครือข่ายวิจัย
เข้ามามีส่วนร่วมของ
ทีมวิจัย สว.สก. และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้
ปณิธาน เป้าหมาย
ร่วม

พันธกิจการบริการ
วิชาการ
ฝึกอบรมเพื่อการเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน มี
ระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม/
เว็บไซต์/วารสาร
ให้บริการในหลายรูปแบบ
หลายกลุ่ม มีทั้งการ
ให้บริการวิชาการเพื่อหา
รายได้ และให้ฟรี

พันธกิจการเชื่อมโยง
เครือข่าย
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

พันธกิจการพัฒนา
องค์กร
การยกระดับ
สมรรถนะองค์กร เป็น
องค์การแห่งการ
เรียนรู้

รูปแบบของเครือข่าย
คุณค่ามีเจตนารมณ์ใน
การส่งเสริมการพึ่งพา
และร่วมมือกันระหว่าง
ภาคี

เจตนารมณ์ของสว.
สก.เป็นไปเพื่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มีทีมงานพัฒนาหลักสูตร มีภาคีเครือข่ายเข้ามามี
มีทีมงานเว็บไซต์ มีทีมงาน ส่วนร่วม 9,311 คน/
วารสาร
องค์กร

มีบุคลากร 4 กลุ่มเข้า
มาช่วยขับเคลื่อนงาน
ได้แก่ ข้าราชการ/พน
ง.มหาวิทยาลัย, พนง.
งด. จนท.
โครงการวิจัย และ
ภาคีพันธมิตร

1.5 ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
 ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงการดาเนินการของสว.สก.
ระบบการปรับ ปรุงการดาเนินงานของสว.สก. เป็นไปในรูปแบบของระบบประกั นคุณภาพภายในของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นการสร้างระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ และการสร้าง
เอกลักษณ์องค์กร “เป็นองค์กรที่มุ่งนวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
(รูปที่ 4)
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รูปที่ 4 ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
1.6 กระบวนการสร้างนวัตกรรมของสว.สก (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2557)
ในส่วนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์” โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรมุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์ สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยดาเนินภารกิจสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การวิจัย การสร้างกลไกการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย/
ชุมชนการเรียนรู้ และการสร้างสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น ภายใต้การขั บเคลื่อนภารกิจเพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว สถาบันฯ ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเป็นไปภายใต้กระบวนการสาคัญ 5 ขั้นตอน (รูปที่ 5)

19

·

1

· MOU

·
·
·

5
4
2
·
·
·
·

3

/

SWOT Analysis
/

รูปที่ 5 กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ขันตอนที่ 1 : เงื่อนไขของการมีนวัตกรรม
ขั้นตอนนี้จะเป็นการกาหนดประเด็นปัญหา/ ข้อจากัด ในองค์กร ชุมชน ที่ต้องการแก้ปัญหา หรืออาจ
เป็นสิ่งท้าทายที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีกว่าเดิม เช่น กรณีกลุ่มชาวนาภายใต้เครือข่ายมูลนิธิ
ธรรมะร่วมใจ ที่ ต้อ งการแก้ปัญ หาเรื่องความไม่ แน่นอนในการจาหน่ายข้าวเปลือกด้วยการสร้างแบรนด์ “ข้าว
คุณธรรม” หรือคนในชุมชน อาเภอสามพราน ต้องการพัฒนาการผลิตผัก -ผลไม้ จากการใช้เคมีไปสู่การผลิตผัก ผลไม้อินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ
ขันตอนที่ 2 : การกาหนดวัตถุประสงค์และรูปแบบของนวัตกรรม
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ และรูปแบบของนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมสาหรับ
สินค้า/ บริการ เช่น การใช้แบรนด์ข้าวคุณธรรมในการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าว
ตกต่า หรือการใช้กลไกของตลาดชุมชนในการยกระดับการทางานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานไปสู่การ
เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์
ขันตอนที่ 3 : การออกแบบนวัตกรรม
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ และการออกแบบนวัตกรรม โดยมากมักจะใช้เทคนิคการ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ / นวั ต กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและปณิธาน/เป้าหมายร่วม
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ขันตอนที่ 4 : การดาเนินโครงการนวัตกรรม
การดาเนินการนวัตกรรมเป็นไปภายใต้ก ารดาเนินการโครงการวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research) ตามกรอบการวิจัยโดยมีทีมพี่เลี้ยงจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และใช้เวที
สรุปบทเรียนผลการดาเนินงานวิจัย เพื่อจัดทาเป็นกรอบแนวทางการดาเนินนวัตกรรม (Innovation Platform)
ขันตอนที่ 5 : การขยายผลเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
ขั้นตอนการขยายผลนาไปใช้ประโยชน์ อาจใช้วิธีการเผยแพร่ผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน การจัดทา
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ การจัดทา
หลักสูตรฝึกอบรม และการให้บริการวิชาการผ่านกลไกที่ปรึกษา เป็นต้น
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บทที่ 2
การรายงานผลการดาเนินงาน
2.1 สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2558
ผลการดาเนินงานตามภารกิจในรอบปีการศึกษา 2558 เป็นไปตามแผนงานที่ได้นาเสนอผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาสถาบันฯทั้ง 4 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยง
เครือข่าย และการพัฒนาองค์ กร มีการดาเนินการโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็น ธรรม จานวน 8 โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 5,093,641.40 บาท มีนักวิจัย
จานวน 65 คน ผู้มีส่วนร่วมการวิจัย 7,324 คน ภารกิจด้านการบริการวิชาการมีจานวน 15 โครงการ มีผู้ใช้บริการ
ทั้งสิ้น จานวน 1,605 คน ภารกิจการเชื่อมโยงเครือข่าย มีภาคีพันธมิตร 14 เครือข่าย รวม 11,640 คน มีข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 6 หน่วยงาน ภารกิจการพัฒนาองค์กร มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
บุคลากรจานวน 39,930 บาท โดยบุคลากรทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ
2558 สว.สก. มีรายรับทั้งสิ้น 7,307,983.23 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 7,307,983.23 บาท
ในรอบปีการศึกษา สว.สก. มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยเด่น
สกว. ประจาปี 2558 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สาหรับสว.สก.
ตามที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) นั้น
สว.สก. ได้ดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สาหรับหน่วยงานที่
ทาหน้าที่สนับสนุนด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และดาเนินการประเมินคุณภาพผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบคุณภาพ จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ที่คณะกาหนด
ผลการประเมินตนเอง ระดับ หน่วยงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับ ดีมาก
แยกเป็น ปัจจัยนาเข้า ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก กระบวนการ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก และผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย
5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้นาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสว.สก.
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้

1
1
2
3
3
1
4
1
5
5
รวม
11
ผลการประเมิน

I

P

O

2.2
4.1
2
4.5

1.1
2.1
3.1
5.1, 5.5
5
5

2.3
5.2,5.3,5.4
4
5

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เฉลี่ย
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
ตามจานวน
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
ตัวบ่งชี้
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
5.00
ดีมาก
4.52
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.00
ดี
4.76
ดีมาก
4.66
ดีมาก
4.66
ดีมาก

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน สว.สก. รายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

หน่วย

เป้าหมาย
2558

ผลการดาเนินงาน ปี 2558
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้. (11 ตัวบ่งชี้)

0.42

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ข้อ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
ข้อ
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
สัดส่วน

5.00
5.00
4.52
5.00

2.3

8

8

6

6
565,960.16

100,000 5,093,641.40

9
142.58
40

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวนนักวิจัยทั้งหมด
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2

คน
คน
ผลงาน

0

0

0.00

ผลงาน

0

0

0.00

ผลงาน

0

0

0.00
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3.57
0
7

5.00
3.57

ตัวบ่งชี้

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
หน่วยงาน
5.2 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน
5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วย

เป้าหมาย
2558

ผลการดาเนินงาน ปี 2558
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

ผลงาน

0

0

0.00

ผลงาน

0

0

0.00

ผลงาน

0

45

0.00

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

0
0
0

8
1
0

1.00
0.25
0.00

ผลงาน

0

1

0.75

คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง

ข้อ

5

5

ข้อ

6

6

ข้อ

7

7

5.00
5.00
4.00
4.00
4.76
5.00

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

5.00
100

4.27
100

4.27
5.00
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ตัวบ่งชี้

5.4
5.5

หน่วย

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน

ค่าเฉลี่ย
ข้อ

เป้าหมาย
2558

ผลการดาเนินงาน ปี 2558
ตัวตั้ง
ตัวหาร

4.27
4

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

4.27
4

คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง

4.27
4.00

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มี ผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง



เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย สว.สก.ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ สว.สก. 1.แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 2
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
ฉบับที่ 2 ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 2. เอกสารแนวนโยบาย
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจาคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์
แผนงานโครงการ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผ่านความ
ประจาปี
เห็นชอบของคณะกรรมการประจา
3. รายงานการประชุม
สถาบันฯ โดยผู้อานวยการได้กาหนด
ครั้งที่ 1/58
นโยบายแผนงานโครงการภายใต้ภารกิจ
4 ประการ ชี้แจงทาความเข้าใจให้กับ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) เจตนารมณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน



2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่
บุคลากร
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการ
พัฒนาองค์กร
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

มีการชี้แจงทาความเข้าใจในที่ประชุม
สถาบัน
มีการจัดทาแผนงาน/โครงการภายใต้
แผนกลยุทธ์

7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้เสนอกรรมการ












ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/58
1. แผนกลยุทธ์ ฉ.2

มีการกาหนดตัวบ่งชี้รายภารกิจประจาปี 1.แผนกลยุทธ์ ฉ.2
2558
2. แผนงานประจาปี

มีการทาแผนงานประจาปีเสนอ
คณะกรรมการประจาสถาบันฯ
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
รับทราบผลการดาเนินงานปีละ 2 ครั้ง

1.แผนกลยุทธ์ ฉ.2
2. แผนงานประจาปี
1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2558
2. แบบรายงานแจ้ง
เวียนกรรมการ
ประจาสถาบันฯ
1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2558

มีการนาผลการประเมิน SAR ของสว.สก. 1. รายงานการประชุม
แก่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2558

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

8

8

8

5

5

บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ.
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

กระบวนการ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์



2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

ผลการดาเนินงาน
มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการงานวิจัย

- มีศูนย์สารสนเทศพื้นที่ 46.5 ตร.ม.
- ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย
- มีคลังข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานวิจัย
- มีกิจกรรมประชุมวิชาการ
- จัด event แสดงผลงาน
- มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน
งานวิจัย
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หลักฐาน
1. รายงานวิจัยชุด
โครงการฯ ระยะที่ 8
2. รายงานสรุปเวที
เสวนาประจาปี 2558
3. ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย
รายงานประจาปี 2558

ประเมิน
ตนเอง









เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)
3. จั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ เป็ น ทุ น วิ จั ย หรื อ งาน ในรอบปีการศึกษา 2558 สว.สก. ได้มี
สร้างสรรค์
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุน
วิจัย/งานสร้างสรรค์ จานวน
5,093,641.40 บาท
4. จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ในรอบปีการศึกษา 2558 สว.สก. ได้มี
ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ ม การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน
วิช าการหรื อการตี พิมพ์ ใ นวารสารระดับ ชาติ ห รื อ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม
นานาชาติ
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จานวน
3 แสนบาท
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ - จัดเวทีประกาศเกียรติคุณ
สร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ - สนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวด
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

หลักฐาน

สัญญาชุดโครงการวิจัย
RDC5840001, FAO

สัญญาขุดโครงการวิจัย
RDC5840001

- หอประวัติ
www.cai.ku.ac.th
- รางวัลเชิดชูเกียรติที่
ได้รับ 1 รางวัล
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ - มีระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ ระเบียบสกว.แนบท้าย
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ ของนักวิจัยตามเกณฑ์ของสกว.
สัญญาชุดโครงการฯ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

6

6

6

5

5

บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

ปัจจัยนาเข้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ค1 และ ง
28

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินนสนับสนุนงานวิจยั ฯ 

จานวนเงิ นสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ 

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในแล ะภายนอก
5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ทีก่ าหนดให ้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกสาขาวิชาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
5,093,641.40/9 = 565,960.16 บาท

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

2558

2557

2558

2557

2558

100,000

644,446.67

565,960.16

5

5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

ผลผลิต
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558
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บรรลุเป้าหมาย
2558
บรรลุเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผล งานทางวิชา การของอาจา รย์ประจาและนักวิจยั
 100
จานวนอาจาร ย์ประจาและ นักวิจยั ทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
5
คะแนนทีไ่ ด้ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ผลการดาเนินงาน
สว.สก. มีผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับสถาบัน/จังหวัด จานวน 8 รายการ มีผลงานสร้างสรรค์
เผยแพร่ในระดับชาติ 1 รายการ มีผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน จานวน 1 รายการ และมี
ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จานวน 1 รายการ
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัก = 2 x 100 = 28.57
7
คะแนน
= 28.57 x 5 = 3.57
40
= 3.57 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

5

5

3.57

5

3.57

บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มากรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

รอบระยะเวลา

ปีการศึกษา พ.ศ. 2558

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน



1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และกาหนดตัวบ่งชี้วดั
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สงั คม และเสนอกรรมการประจาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมตามแผน มีการ
จัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม





ผลการดาเนินงาน
โครงการเสวนาวิชาการประจาปี
และประกาศเกียรติคุณมีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก

- รายงานสรุปเวทีเสวนา
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สถาบันครั้งที่ 1/58

- รายงานสรุปโครงการ
CSA
- รายงานสรุปโครงการ
เสวนาวิชาการ ประจาปี
2558
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย - โครงการ เสวนาวิชาการประจาปี - รายงานสรุปโครงการ
2558 “ยกระดับสหกรณ์
เสวนาวิชาการ
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
เดินหน้าสู่อาเซียน” ให้บริการ
ประจาปี 2558
วิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น - รายงานสรุปการจัด
นักวิชาการ ผู้นาสหกรณ์
อบรม
เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้สนใจ
- รายงานสรุปโครงการ
- หลักสูตรอบรม Co-op Smart
เปิดหน้าต่างความรู้
officers’ Program (CSO) แก่
เปิดประตูสู่ชุมชน
บุคลากรจากกรมส่งเสริมกสิกรรม
31

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน
ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
และโครงการเสวนาวิชาการ
ประจาปี 2558

หลักฐาน

ประเมิน
ตนเอง







เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

และสหกรณ์ สปป.ลาว
- โครงการเปิดหน้าต่างความรู้ เปิด
ประตูสู่ชุมชน
รายงานการประชุม
4. ประเมิ นความส าเร็ จตามตั วบ่ ง ชี้ ข องแผนและ รายงานผลการดาเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจา
โครงการบริ การวิช าการแก่ สั ง คมในข้ อ 1 และ กรรมการประจาสถาบันฯ
สถาบัน ครั้งที่ 1/58
นาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา

5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ - รายงานการประชุม
วิชาการโดยเฉพาะในหลักสูตร
สถาบันฯ ครั้งที่ 3/58
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ฝึกอบรมในเรื่องการดูแลวิทยากร
- บู๊ทผลผลิตงานวิจัยข้าวคุณธรรม, - รายงานสรุปการจัดบู๊ท
ข้าวหอมอานาจเจริญ และข้าวเกิด - ข่าวประชาสัมพันธ์
บุญในงานวันราลึก รัชกาล 8 ทรง
หว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน
ร่วมกับมก. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 58
- ร่วมจัดบู๊ทเผยแพร่ผลงานในเวที
ประชุมข้าวไทย ปี 2558 เมื่อ 14
ธ.ค. 58
- บู๊ทเปิดหน้าต่างความรู้ เปิดประตู
สู่ชุมชน เมื่อ 18-20 ธ.ค. 58

6. สว.สก.มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

5

6

6

5

5

บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ตาม
ตัวบ่งชี้ สกอ. จานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง









เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน แผนกลยุทธ์การเงินได้กาหนดไว้ใน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
เสาหลักกลยุทธ์การวิจัยภายใต้
แผนกลยุทธ์ ฉ.2 เพื่อจัดหา
งบประมาณการวิจัยภายใต้กรอบ
ชุดโครงการวิจัย The DC& F
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
ใช้วิธีการงบประมาณ การ
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อการวางแผน
ได้
จัดหาและจัดสรร เงินทุนราย
โครงการ และภาพรวม
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับ
มีการจัดทาแผนงบประมาณ
แผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการ
ประจาปีเพื่อเสนอผ่านความ
พัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร
เห็นชอบคณะกรรมการประจา
สถาบันฯ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น
มีการจัดทารายงานทางการเงิน
ระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจา อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน ปี
ละ 1 ครั้ง ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสถาบันฯ
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หลักฐาน
- แผนกลยุทธ์การเงินสว.สก.

- แผนกลยุทธ์การเงินสว.สก.
- แผนงบประมาณเงินรายได้

- แผนปฏิบัติงานประจาปี
- แผนงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ
- รายงานงบการเงินประจาปี
2558 ผ่านการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน



5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด





ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มีการสะสมทุนจากโครงการพัฒนา - แผนกลยุทธ์ทางการเงินสว.สก.
วิชาการเป็นรายได้เข้ากองทุน
สะสมของสว.สก.เพื่อความมั่นคง

มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่แต่งตั้ง
- คาสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ
โดยคณะกรรมการประจาสถาบันฯ อนุญาต
- รายงานงบการเงินประจาปี
2558 ผ่านการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้ มีการรายงานการใช้เงินตาม
- รายงานการประชุม
เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
แผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการประชุมประจา
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ คณะกรรมการ
สถาบัน ครั้งที่ 1/58
การตัดสินใจ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

6

6

6

4

4

บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ ตามตัว
บ่ง ชี้ที่ คณะกาหนดให้ดาเนินการประเมิน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผ ลการประเมินตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/หน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

กระบวนการ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน



1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูแ่ ผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบตั ิการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทสี่ ่งผลต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของสว.สก.และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม

มีการวิเคราะห์ SWOT เชื่อมโยงกับ
คณะ มก. ประเทศ และขบวนการ
สหกรณ์ในประชาคมโลก เพื่อการ
วางแผนงานประจาปี เสนอที่ประชุม
กรรมการประจาสถาบันฯ
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หลักฐาน
แผนกลยุทธ์
สว.สก. ฉ.2

มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในแต่ แผนกลยุทธ์
ละรายโครงการ
การเงิน

มีการบริหารความเสี่ยง โดยประเมิน - แผนบริหาร
สถานการณ์แวดล้อมในทุกราย
ความเสี่ยง
โครงการ และจัดทาแผนการเงินแบบ - สัญญา
ยืดหยุ่น ภายใต้กรอบของมก.พว.
โครงการวิจัย

ประเมิน
ตนเอง









เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10
ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน

มีแนวทางการบริหารตามหลักธรรมา- แนวทางการ
ภิบาล
กากับดูแล
สถาบัน
ใช้กลไกการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของ รายงานการ
5. ค้นหาแนวปฏิบัติทดี่ ีจากความรู้ทงั้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ บุคลากรในการประชุมสว.สก. และ ประชุมสถาบัน
ประจาเดือน
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ ประจากลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ใน
การปฏิบตั ิงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

รายงานการ
ประชุมการ
ติดตาม
ประเมินผลในที่
ประชุม
ประจาเดือน
มีกรอบการดาเนินงานด้านการประกัน รายงานการ
คุณภาพของสว.สก.
ประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 57

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

7

7

7

5

5

บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
รอบระยะเวลา
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

5

5

5

5

5

บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

ผลผลิต
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะ ทีส่ อดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 บุคลากรสว.สก. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 9 คน จากจานวนบุคลากรสว.สก.ที่ปฏิบัติงานตามรอบการประเมินรวมทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
1. คานวณร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ  100
จานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ)
=

9
9

X 100

= 100%
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2. แปลงร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาฯ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
=

100
100

X5

= 5 คะแนน

X5

ดังนั้นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ร้อย
ละ 100
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

80

100

100

5

5

บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
รอบระยะเวลา
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 สว.สก. ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของสว.สก. พบว่ามีผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับ ดี
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

4.00

4.35

4.27

4.35

4.27

บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
กระบวนการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน



1. มีการกาหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ดาเนินงานหลัก (Core Process) ที่
สาคัญครบถ้วน ครอบคลุมการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพื่อทาให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน
2. มีการจัดทาหรือทบทวนข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการดาเนินงานหลัก
(Core Process) ที่สาคัญจากความ
คาดหวังและความต้องการของ
ผู้รบั บริการ







ผลการดาเนินงาน
มีการทบทวนกระบวนการ
ดาเนินงานหลักครบถ้วน

มีการจัดทาหรือทบทวน
ข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการดาเนินงานหลัก
(Core Process) ที่สาคัญจาก
ความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ
3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการ มีการออกแบบหรือทบทวน
จากข้อกาหนดที่สาคัญ จัดทามาตรฐาน กระบวนการจากข้อกาหนดที่
และจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง สาคัญ จัดทามาตรฐานและ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อม
กาหนดผูร้ ับผิดชอบชัดเจน
ทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวน มีการปรับปรุงกระบวนการตาม
การตามคูม่ ือการปฏิบัตงิ าน เพือ่ ทาให้งาน คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทาให้
มีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จา่ ย ลด งานมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดาเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น
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หลักฐาน
- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที่ 6/58
- รายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2558
- รายงานประจาปี 2558

รายงานการประชุมสถาบันครั้ง
ที่ 6/58

- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที่ 6/58
- คาสั่งมอบหมายงาน
- Mind Map
- คู่มือการปฏิบัติงาน
- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที่ 3/59
- คู่มือการปฏิบัติงานปี 58/59

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน



5. มีการกากับติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุง จัดทารายงานผลการปรับปรุง
เสนอต่อผู้มอี านาจเพื่อให้พจิ ารณาและให้
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการ
กาหนดกระบวนการที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป

-

-

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2557

2558

2557

2558

2558

4

5

4

5

4

บรรลุเป้าหมาย
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บทที่ 3
สรุปการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสว.สก.
3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
สว.สก.ได้วิเคราะห์ผ ลการด าเนินงานในเชิ งคุณภาพเกี่ ยวกั บ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในแต่ล ะ
องค์ประกอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดเด่น
1. เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและได้รบั การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมความคิดทางสหกรณ์ มาใช้ในการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรขยายบทบาทในการนาความรู้/นวัตกรรมเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนตามโอกาสอัน
ควร
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม จานวนมาก
2. มีศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
3. เป็นหน่วยงานที่มีผลงานได้รับรางวัลในระดับชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. มีชุดความรู้ บุคลากร ทีม่ ีความรู้ทกั ษะในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทีเ่ น้นสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 3
มิติ ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด ความรู้ทักษะในบริบทโลกใหม่
2. มีคลังความรูท้ ี่สะสมจากการวิจัยและระบบการพัฒนาเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์และ
วารสารฅนสหกรณ์ ตลอดจนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
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โอกาสในการพัฒนา
1. –
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จุดเด่น
1. มีขีดความสามารถในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินภายนอก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองและความพร้อมในการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตอันใกล้
โอกาสในการพัฒนา
1. มีแผนบริห ารความเสี่ยงในเรื่อ งของการจัดหาเงินทุ นจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อสนับ สนุนภารกิจ ของ
สว.สก.
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานร่วมกัน มีการทางานเป็นทีม ภายใต้ค่านิยมร่วมกัน เพื่อ
นาไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์กรอย่างชัดเจน
โอกาสในการพัฒนา
1. การสิ้นสุดวาระของผู้อานวยการ
2. การสร้างความเข้าใจกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาหรับองค์ประกอบของบุคลากรในหน่วยงาน
ที่มี 4 กลุ่ม ในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯในฐานะการเป็น virtual
organization เพื่อให้การสนับสนุนสถาบันฯอย่างเหมาะสม
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บทที่ 4
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2557 สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จานวน 6 โครงการ และได้
ดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จานวน 6 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้


สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2557 (สปค.02) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

รายงาน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
1. จุดที่ควร 2. การ
3. ชื่อ
4. ตัวชี้วัด
5. ผลการดาเนินงาน 6. ร้อยละ
7.
8.
พัฒนา/
วิเคราะห์ โครงการ/
ความสาเร็จ ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ ตนเอง
กิจกรรม
ของ
โครงการ/
กิจกรรม
องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1. ควร
จัดโครงการ - นาชุดความรู้ มีการจัดโครงการเสวนา
100
49,000
ผอ./รอง
ขยาย
เส้นทางการ จากงานวิจัย
และเส้นทางการเรียนรู้
ผอ.
บทบาทใน
เรียนรู้
เผยแพร่ให้กับ โดยใช้ผลลัพธ์การวิจยั
การนา
เกี่ยวกับ
สหกรณ์ใน
จากเครือข่ายคุณค่า
ความรู้/
สหกรณ์
ประเทศสมาชิก ผลไม้ จ.จันทบุรีเป็น
นวัตกรรม
การเกษตร อาเซียน
กรณีศึกษาของเส้นทาง
เชื่อมโยง
และสถาบัน
การเรียนรู้
ความ
เกษตรกร
ร่วมมือกับ
ไทย และ
ประเทศใน
มุมมองที่มี
อาเซียนตาม
ต่อ AEC
โอกาสอัน
ร่วมกับ
ควร
Procasur
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
1. มีแผน
- มีการจัดหา - มีหน่วยงานจาก - FAO ให้ดาเนินการ
80
ผอ./
ผู้ทรงคุณวุฒิ
บริหารความ
เงินทุนจาก ภายนอกประเทศ โครงการ
/บุคลากร
เสี่ยงในเรื่อง
หน่วยงาน
ให้การสนับสนุน “Enhancing the
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1. จุดที่ควร 2. การ
พัฒนา/
วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ ตนเอง

ของการจัดหา
เงินทุนจาก
หลาย ๆ
แหล่ง เพื่อ
สนับสนุน
ภารกิจของ
สถาบันฯ

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม

4. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

5. ผลการดาเนินงาน 6. ร้อยละ
7.
8.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม
ทุนวิจัยและนาชุด capacity of
สถาบัน
ความรู้จาก
Stakeholders to
งานวิจัยของ
improve the
สถาบันฯไปใช้ต่อ Tilapia Value
ยอด
Chain in Thailand”

FAO
เพิ่มเติมจาก
ทุนที่ได้รับ
การ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงานใน
ประเทศ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. การสร้าง
- มีการชี้แจงในที่
ความเข้าใจ
ประชุม
กับคณะและ
ผู้บริหารคณะ
หน่วยงานที่
และการมีส่วน
เกี่ยวข้อง
ร่วมในกิจกรรม
สาหรับ
คณะ
องค์ประกอบ
ของบุคลากร
ในหน่วยงาน
ที่มี 4 กลุ่ม
ในการเข้ามา
มีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน
ภารกิจของ
สถาบันฯใน
ฐานะการเป็น
virtual org.
เพื่อให้การ
สนับ สนุนส
ถาบันฯอย่าง
เหมาะสม

-
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100

-

ผอ./ทีมงาน
สว.สก.

ภาคผนวก
1. ประกาศจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

1-1

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

2.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550

1-8

1-9

2.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553

1-10

1-11

3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1-12

1-13

4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

1-14

1-15

1-16

5. คาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1-17

6. คาสั่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ 1/2557

1-18

7. คาสั่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ 3/2557

1-19

8. คาสั่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ 2/2557

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
2. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
3. จำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
4. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
5. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
6. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556
7. จำนวนผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
8. จำนวนผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
9. จำนวนผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
10. จำนวนผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
11. จำนวนตำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
12. จำนวนตำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร
13. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
14. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
15. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
16. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
17. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ
18. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด
18.1 จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ภำยในมหำวิทยำลัย
18.2 จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ภำยนอกมหำวิทยำลัย
19. จำนวนผู้มีหน้ำที่ทำวิจัยทั้งหมด
1-27

ผลการดาเนินงาน ปี
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ข้อมูลพื้นฐาน
19.1 จำนวนผู้มีหน้ำที่ทำวิจัยที่มีผลงำนวิจัย
19.2 จำนวนผู้มีหน้ำที่ทำวิจัยที่มีบทควำมวิชำกำรที่มีกำรตีพิมพ์ในสิ่งตีพิมพ์
ต่ำงๆ
19.3 จำนวนผู้มีหน้ำที่ทำวิจัยแต่ไม่มีผลงำนวิจัย ไม่มีบทควำมวิชำกำร
20. จำนวนผู้มีหน้ำที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
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