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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 ในรอบปีการศึ กษา 2559 สถาบันฯมีโครงการวิจัย จานวน 4 โครงการ ได้แก่ ชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8 โครงการวิจัย Enhancing the capacity of
stakeholders to improve the Tilapia Value Chain in Thailand โครงการการวิเคราะห์แนวทางในการ
พัฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ การเงิน กู้กองทุน เพื่ อผู้ ใ ช้แรงงานแก่ส หกรณ์อ อมทรั พย์ใ นสถานประกอบกิจการและ
รัฐวิสาหกิจ โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม :
กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น จานวน 3,191,783.33 บาท มีนักวิจัย
และผู้นาสหกรณ์/ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยมากกว่า 1,948 คน มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาสนับสนุน
ภารกิจของสถาบันฯ มากกว่า 30 คน มีผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย์ และ
สาธารณะ ได้แก่ ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สามพรานโมเดล คิชฌกูฎโมเดล ข้าวหอมอานาจเจริญ ชุดความรู้
การยกระดับสมรรถนะ Smart officers, Smart Farmers, Smart Co-operators, Smart Entrepreneurs
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปการสหกรณ์และการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
ฯลฯ ภารกิจการให้บริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 2559 มีการดาเนินการจานวน 10 โครงการ ประกอบด้วย
การบริการวิชาการแบบให้เปล่า การบริการวิชาการแบบจัดหารายได้สาหรับหน่วยงาน การบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสั งคม และการนาผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิช าการแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ การ
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า และการจัดเวทีเสวนาประจาปี “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การ
ปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” โครงการฝึกอบรม “การยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศไทย” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชานาญการ รุ่นที่ 17 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2” บู๊ทนิทรรศการข้าว
(a)

คุณธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “KU ตามรอย
พ่อ: พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย” บู๊ทนิทรรศการข้าวสัจธรรมและสามพรานโมเดลในงาน 25 ปีสกว.
เวทีประชาพิจารณ์การปฏิรู ประบบบริ หารจัดการและกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
โครงการเส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรในอาเซียน เผยแพร่ผลงานวิจัยและชุดความรู้ให้กับ หลักสูตร
การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุน
เกษตรกร เผยแพร่ผลงานวิจัยชุดโครงการฯ ในงานประกาศเกียรติคุณฯและเสวนาวิชาการประจาปี 2559 เผยแพร่
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวภายใต้โครงการวิจัย: (ข้าวเกิดบุญ, ข้าวคุณธรรม, ข้าวหอมอานาจเจริญ) การจัดทาคลังข้อมูล
และสื่อสร้างสรรค์ในรูปเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th วารสารฅนสหกรณ์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและ
ดาเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Centers) ร่วมกับชุมชนต่างๆเพื่อการถ่ายโอนความรู้สู่สาธารณชน
จานวน 6 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 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
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
สถาบั น ฯได้ มีแ ผนงานการเชื่ อมโยงเครื อข่ า ยด้า นวิ ช าการกับ สั ม พัน ธภาพสหกรณ์ ร ะหว่ า งประเทศ (ICA-AP)
วิทยาลัยการสหกรณ์ประเทศมาเลเซีย (Cooperative College) สถาบันเพื่อการพัฒนาความร่วมมือภาคเกษตรแห่ง
เอเชีย (The Institute for the Development of Agricultural Cooperation in Asia: IDACA) สหภาพกลาง
(b)

ของสหกรณ์การเกษตร (JA Zenchu) ปัจจุบันได้ดาเนินการโครงการความร่วมมือ โดยใช้นวัตกรรมการเชื่อมโยง
เครือข่าย ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop และโครงการพัฒนา Smart Officers, Smart Farmers เผยแพร่ใน
ประเทศมาเลเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น
นอกจากนั้น คลังข้อมูลจากการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของสถาบันฯ อาทิ Farmer Shop คิชฌ
กูฏโมเดล สามพรานโมเดล ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ฯลฯ) นับเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่ควรไปต่อยอดขยายผลใช้พัฒนา
ชุมชนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเช่นกัน
ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา
2558 ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ

ผลกำรดำเนินงำน
ผู้กำกับดูแล/
(ระบุการดาเนินงานโครงการกิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
1. ควรขยายบทบาทในการนาความรู/้
นาตัวแบบผลลัพธ์จากงานวิจัย ไปเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการ ผอ./บุคลากร
นวัตกรรมเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศ ต่างประเทศ ได้แก่
ในอาเซียนตามโอกาสอันควร
- นาเสนอผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาสหกรณ์และ
ชุมชน ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล Farmer Shop
และเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ในเวที International
Seminar 2016 “Co-operative: Empowering
Communities Towards Socio Economic
Sustainability” ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ
วันที่ 10-11 พ.ย. 59
- นาเสนอบทความวิจยั เรื่อง THE NEW CHALLENGES IN THE
2nd CENTURY OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
DEVELOPMENT IN THAILAND ในที่ประชุมวิชาการระหว่าง
ประเทศ 11th ICA ASIA PACIFIC REGIONAL RESEARCH
CONFERENCE ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 1416 พ.ย. 59
- ญี่ปุ่น
- นำเสนอผลงำนและตัวแบบผลงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงห่วงโซ่
คุณค่ำทำงอำหำรของกลุม่ /องค์กรเกษตรกรในประเทศไทย
ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล สำมพรำนโมเดล Farmer Shop โซ่
คุณค่ำปลำนิล และโซ่คุณค่ำกล้วยหอมทองสกก.บ้ำนลำด จก.
ในที่ประชุม Marketing of Agricultural Producers for
Small Scale Farmers in ASEAN ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่
23-28 เม.ย. 60

(c)

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ
1. มีแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการ
จัดหาเงินทุนจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของสถาบันฯ
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
1. การสร้างความเข้าใจกับคณะและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสาหรับองค์ประกอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน ที่มี 4 กลุ่ม ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯในฐานะ
การเป็น virtual org. เพื่อให้การสนับ
สนุนสถาบันฯอย่างเหมาะสม

ผลกำรดำเนินงำน
(ระบุการดาเนินงานโครงการกิจกรรม)

ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

- จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มจากแผนที่ดาเนินการอยู่ ได้แก่
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง
รุ่นที่ 2

ผอ./บุคลากร

- มีการชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหารคณะ
- การนาเสนอผลงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อย่างต่อเนื่อง
- การร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานร่วมกับหน่วยงานในมก. เช่น
โครงการ CSA การจัดบู๊ทนิทรรศการร่วมกับสวพ.ในงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ: พระบิดาแห่ง
การวิจัย และพัฒนาข้าวไทย”

ผอ./ทีมงาน
สถาบันฯ

(d)

บทที่ 1
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP)
1.1 สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
1.1.1 สว.สก. มีภารกิจ 4 ด้าน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนา
องค์กร ปัจจุบัน สว.สก. มีการดาเนินการวิจัยใน 4 กลุ่ม 7 โครงการ ประกอบด้วยกลุ่มการวิจัยเชิงนโยบาย การ
ยกระดับการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม กลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสนับสนุนการวิจัย กลุ่มการ
วิจัยเพื่อยกระดับมู ลค่าเพิ่ม แก่ ข้าวอิ นทรีย์และผักอินทรีย์แก่ เกษตรกรรายย่อย และกลุ่ม การวิจัยเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันของประเทศ
ภารกิจด้านการให้บริการวิชาการได้ดาเนินการภายใต้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อถ่ ายโอนความรู้จ ากการวิจัย ไปใช้ ในการบริ ก ารวิ ชาการ ในรอบปีที่ ผ่า นมามี ก ารบริก ารวิชาการที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย หลักสู ตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ หลักสูตร smart officers การให้บริการศูนย์สารสนเทศ
คลังข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (www.cai.ku.ac.th) และการจัดทาวารสารฅนสหกรณ์ การจัดตั้งและดาเนินงานศูนย์เรียนรู้
มีชีวิตในชุมชน 6 แห่ง
ภารกิจด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีพันธมิตรในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับ
สว.สก. และได้ก่อเกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายชาวนา
มืออาชีพ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายกานันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ฯลฯ
ภารกิ จด้านการพั ฒ นาองค์กรเป็นองค์ก ารแห่ง การเรียนรู้ที่ มุ่ง พัฒ นาบุคลากรภายใต้ค่านิยมร่วม
“ทางานอย่างมีน้าใจ ใส่ใจวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” ในการพัฒนา สะสมความรู้ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ
สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมของ สว.สก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รูปที่ 1 กรอบคิดการสร้างค่านิยมร่วมสู่การขับเคลื่อนพันธกิจ วิสัยทัศน์ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
1

พันธกิจหลัก
1.ด้านการ
วิจัย

แผนงาน/โครงการ/
ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ
กิจกรรม
1.1 ชุ ด โครงการการ - เป็นกรอบการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
ขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาการ
ของสว.สก.ที่ได้รับการสนับสนุน
สหกรณ์ แ ละการค้ าที่ เ ป็ น
งบประมาณวิจัยอย่างต่อเนื่องจาก
ธรรมระยะที่ 8 ประกอบ
สกว. (พ.ศ. 2549-2559) ภายใต้
ด้ ว ยโครงการวิ จั ย ย่ อ ย 6
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา
โครงการ ได้แก่
นวัตกรรมความคิด เพือ่ ยกระดับการ
นาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน”
- กรอบการวิจัยในปี 2559 มุ่งเน้นไปที่
การวิจัย 3 กลุ่ม คือ 1) การพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าเป้าหมาย
ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์ 3)
กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
1.1.1 แนวทางการพัฒนา - เป็ นงานวิ จัยมุ่ ง สร้างสรรค์นวั ตกรรม
ระบบส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้
การพั ฒนาระบบการเรี ยนรู้ ใ นกรอบ
เพื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะ
SDGs
ด้านการประกอบการฯ ใน - เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมที่มีภ าคีภาคสหกรณ์ ชุ มชน ภาค
วิชาการ เอกชน ภาครัฐ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการวิ จัย ก่ อเกิ ดเป็นเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ใช้ องค์ค วามรู้จากการวิจัยในระยะที่
ผ่ านมาต่ อยอดสร้ างสรรค์ ชุ ด ความรู้
และนวั ต กรรม เพื่ อ การน าไปใช้
ประโยชน์ทั้ งในระดับ ปฏิ บัติการและ
นโยบายระดับชาติ-หน่วยงานรัฐ

1.1.2 นโยบายและกรอบ

วิธีการส่งมอบบริการ
1) ชุดความรู้ในการยกระดับสมรรถนะ
Smart officers, Smart Farmers,
Smart Co-operators และ Smart
Entrepreneurs
2) ตัวแบบนวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจ
ชุมชน/สหกรณ์เพื่อใช้ยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ (ผักอินทรีย์/ข้าว
อินทรีย์)
3) การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
สาธารณะ
4) การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและ
กรอบยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการ
สหกรณ์ฯและการปฏิรูปการเกษตร
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่

1) รายงานวิจัยเสนอ สกว.
2) ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการยกระดั บ
สมรรถนะ: กลุ่ม Change Agent ให้มี
ความพร้ อ มขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
Thailand 4.0
3) น าไปใช้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ผู้บริหารระดับสูง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ในปี 2560
4) ใช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร Smart
officers ส านั กงานการปฏิ รูป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม
5) Platform การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดั บ การพัฒ นาการสหกรณ์ แ ละ
การค้าที่เป็นธรรม
6) คลังความรู้/สื่อเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ
มากกว่า 200 รายการผ่านกลไกศูนย์
สารสนเทศ วารสารฅนสหกรณ์
เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th
- เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง นโยบายส าหรั บ 1) รายงานวิจัยเสนอ สกว.
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การเกษตรและสหกรณ์ไทย

1.1.3 แนวทางการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์สาหรับ
เกษตรกรรายย่อย :กลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
จังหวัดนครปฐม

1.1.4 แนวทางการยกระดับ
มูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์สาหรับ
เกษตรกรรายย่ อ ย :กลุ่ ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าว
สัจธรรมอานาจเจริญ

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ

วิธีการส่งมอบบริการ

ข้อเสนอการปฏิ รูปการเกษตรภายใต้ 2) ข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการปฏิรูป
กระบวนทัศน์ใหม่
การเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ได้
- เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง นโยบายส าหรั บ
นาไปนาเสนอในสภาปฏิรูปการเกษตร
ข้อเสนอการปฏิรูปการสหกรณ์ในห้วง
เมื่อ 2 สิงหาคม 2559
เวลาศตวรรษที่สอง
3) ข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับ การปฏิรูป
- เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
การสหกรณ์ฯ ได้นาไปกาหนดไว้ใน
ร่ ว มเพื่ อจั ด ท าข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย
3.1) แผนพัฒนาการสหกรณ์ 20 ปี
จากล่างสู่บน ในลักษณะ Bottom-up
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
Policy ที่นาไปใช้กาหนดเป็นนโยบาย
ประเทศไทย (2560-2579)
ระดับชาติ
3.2) นาเสนอในที่ประชุม ICA ROAP
ณ ประเทศอินเดียระหว่างวันที่
14-17 พฤศจิกายน 2559
- เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 1) รายงานวิจัยเสนอ สกว.
ส่ วนร่ วมที่ ส ามารถสร้ า งระบบธุ ร กิ จ 2) ตัวแบบตลาดสุ ขใจเป็ นตัวแบบตลาด
ของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของรัฐ
เกษตรกรที่มีกลไกการบริหารจัดการ
เอกชน ชุมชน (PPP partnership) ที่
ตามหลั ก การสหกรณ์ ที่ เ ป็ น แหล่ ง
สามารถแก้ปัญหาการตลาด ยกระดับ
เรียนรู้ และรู้จักกันกว้างขวาง
การผลิ ต ผั ก อิ น ทรี ย์ ไ ปสู่ ก ารรั บ รอง 3) ตัวแบบธุรกิจ “สามพรานโมเดล” ที่มี
มาตรฐาน โดยใช้ ระบบรับรองแบบมี
กลไกการบริ ห ารจั ด การในรู ป ของ
ส่ ว นร่ วมของกลุ่ ม (PGS) ที่ ส ามารถ
ธุรกิจฐานสังคม
เพิ่มรายได้แก่ เกษตรกร เปิ ดช่องทาง 4) รายงานผลกระทบที่ชี้ให้เห็น
การตลาดใหม่ที่ เ ข้าถึ งผู้ บ ริโ ภค และ
- รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
เป็ นที่รู้ จัก มี การสร้างแนวปฏิบั ติ ที่ ดี
- การลดต้นทุนการผลิต
ในระบบการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม (Fair
- การยกระดับมาตรฐานผลิตภั ณฑ์ ที่
trade) และเป็ นที่ ศึกษาดูง านของทั้ ง
ได้รับการรับรอง “เกษตรอินทรีย์”
ในและต่างประเทศ
5) สื่อเรียนรู้เผยแพร่ผ่านบู๊ทวิชาการต่างๆ
- มี ตั ว แบบศู น ย์ เ รี ย นรู้ มี ชี วิ ต (Living
มากกว่า 5 ครั้ง และสื่อออนไลน์มากกว่า
Learning Center) ที่ รู้ จั ก กั น ใน
10 รายการ
house brand “ตลาดสุขใจ”
6) ก่อเกิดเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์และ
พื้นที่เศรษฐกิจชุมชนแนวใหม่ที่ใส่ใจ
การค้าที่เป็นธรรม
- เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 1) รายงานวิจัยเสนอ สกว.
ส่วนร่วมที่สามารถพัฒนาระบบธุรกิ จ 2) ตัวแบบธุ รกิจ (Business Model) ที่
ข้าวชุมชนที่ก่อเกิดเป็น Value Chain
ชี้ใ ห้ เ ห็ นผลลั พ ธ์ การพั ฒ นาโซ่ คุ ณค่ า
นาผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย
เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่ม จนชาวนา
- สามารถใ ช้ ก ลไกการ วิ จั ย ในการ
รายย่ อ ยเป็ น ผู้ ป ระกอบการในการ
3
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วิธีการส่งมอบบริการ

ยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ มข้ า วอิ นทรี ย์ ข อง
กระจายสินค้าสู่ตลาดเป้าหมายที่เป็น
เกษตรกรรายย่อย
โรงแรมห้าดาว บริษัท Sizzler และ
- เกษตรกรรายย่ อ ยได้ รั บ การเพิ่ มพู น
แม่ศรีเรือน
ทักษะด้ านการประกอบการ ทั้ ง การ 3) รายงานผลกระทบที่ ส ามารถเพิ่ ม
ผลิต การตลาด การสร้างแบรนด์ การ
รายได้ และลดต้นทุนการผลิตสาหรับ
กระจายสินค้า ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เกษตรกร
4) เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจอย่ า ง
กว้ า งขวาง ทั้ ง ภาครั ฐ – เอกชน ชุมชน
1.1.5 โครงการวิจัยการ
- เป็นการสร้ างสรรค์ นวั ต กรรมเพื่อยก 1) รายงานวิจัยเสนอ สกว.
พัฒนาระบบส่งเสริมการ
ระดับระบบการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2) มี ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการน าไปใช้
เรียนรูเ้ พื่อยกระดับสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ประโยชน์ ใ นหน่ วยงานคณะเกษตร
การแข่งขันภายใต้กลไก
- มุ่งสร้างกลไกการเรียนการสอนในระดับ
มทร.ธัญบุรี
สถาบันการศึกษา (มทร.
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่ 3) มีผลลัพธ์เป็นหลักสูตรที่ยกระดับการ
ธัญบุรี)
ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
นาแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื นมาใช้
ที่คานึงถึงกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้ เ ครื อข่ ายอาจารย์ ผู้ ส อน 21
(SDGs)
คน ของคณะเกษตร มทร.ธัญบุรี
4) ก่ อเกิ ด เครื อข่ ายอาจารย์ ที่ เ ข้ ามามี
ส่วนร่ วมวิ จัยและพั ฒ นาเนื้อหาราย
วิช าที่ ปรั บปรุง นาเอาแนวคิด SDGs
มาใช้
5) มีศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop สนับสนุน
การเรียนการสอน และฝึกทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ
1.1.6 โครงการวิ จัย การ - การสร้างกลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติในการ 1) รายงานวิจัยเสนอ สกว.
พั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การ
ยกระดั บ สมรรถนะ Smart officers 2) มีผลลัพธ์เป็นหลักสูตรที่ยกระดับการ
เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
และ Smart farmers ในแนวทางการ นาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ใน
ส มร ร ถ นะ การ แ ข่ ง ขั น
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สปก.
ภายใต้ กลไกหน่ วยงานรั ฐ - มุ่ ง สร้ างสรรค์นวั ต กรรมตั วแบบกลุ่ ม 3) ก่อเกิดเครือข่าย Smart officers ที่
(สปก.)
เกษตรกรในที่ดิน สปก. ที่ใช้หลักการ
เข้ามามีส่วนร่วมวิจัย
พึ่งพาและร่วมมือกัน แก้ปัญหาอาชีพ 4) นาชุดความรู้จากการวิจัย ไปขยายผล
อย่างยั่งยืน
ในพื้นที่อื่น ๆ ของ สปก. 5 แห่ง
1.1.7 โครงการวิ จัย การ - การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้ 1) รายงานวิจัยเสนอ สกว.
พั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การ
ของ ชสค. ที่ เ ป็ นภาคี เ ครื อข่ า ยของ 2) มีผลลัพธ์เป็นหลักสูตร Smart officers
เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
สว.สก.
ที่กระตุ้น SDGs Awareness
ส มร ร ถ นะ การ แ ข่ ง ขั น - มุ่ ง ยกระดั บ สมรรถนะ Smart Co- 3) คู่ มื อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ห ลั ก สู ต ร
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operators, Smart farmers ในกลุ่ม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
- นาไปใช้เป็นนโยบายในสถาบันพัฒนา
เครดิตยูเนียน ชสค.
1.2 โครงการ Enhancing - เป็ นการต่ อยอดนาชุ ด ความรู้ จากชุ ด
the capacity of
โครงการวิจัยของสถาบันวิชาการด้าน
stakeholders to improve สหกรณ์ขยายผลไปใช้ในการวิจัยและ
the Tilapia value chain
พัฒนาในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
in Thailand
โดย FAO (อิตาลี)
1.3 โครงการ “การพัฒนา - เป็นการต่อยอด นาชุด ความรู้จากชุ ด
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
โครงการวิจัยของสถาบันฯไปวิจัยและ
สร้างสมดุลทั้งด้าน
พั ฒ นาตั ว แบบธุ ร กิ จ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
เศรษฐกิจ สังคม และ
(Inclusive Business) เพื่อตอบโจทย์
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา
การขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ Thailand
ธุรกิจข้าวสหกรณ์และ
4.0
วิสาหกิจชุมชน”
1) ท าอย่ า งไรจึ ง จะแก้ ปั ญ หาการ
ประกอบอาชี พ ส าหรั บเกษตรกร
รายย่อยได้อย่างยั่งยืน
2) ท าอย่ า งไรจึ ง จะลดปั ญ หาความ
เหลื่ อ มล้ าไม่ เ ป็ น ธรรมในการ
เข้ าถึ ง แหล่ ง ปั จจั ย การผลิ ต และ
ตลาดสาหรับเกษตรกรรายย่อย
2. ด้านบริการ แผนการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย
วิชาการ
2.1 โครงการฝึ ก อบรมผู้ - เป็ น หลั ก สู ต รต้ นแบบที่ มี ก ารน าชุ ด
ตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ ความรู้ จ ากการวิ จั ย มาถ่ า ยทอดใน
อย่ างช านาญการ (เปาบุ้ น หลั กสู ต รอบรมที่มีการขยายผลไปใช้
จิ้น) 1 รุ่น 60 คน
ในขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานรัฐ
- ก่ อ เกิ ด เป็ น เครื อ ข่ า ยเปาบุ้ น จิ้ น มาก
กว่ า 900 คน ที่ เ ข้ ามาใช้ บ ริ การคลั ง
ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง
- ใช้กระบวนการ KM โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- หลั กสูต รได้รั บ การยอมรั บ และนาไป
ปรั บ ใช้ ใ นหลายหน่วยงาน ตลอดจน
ได้ รั บ การรั บ รองว่ า เป็ น หลั ก สู ต ร
5
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Smart officers ของ ชสค. ที่นาไปใช้
ในการพัฒนาบุคลากรปัจจุบัน

1) รายงานวิจัย Tilapia Value Chain
in Thailand
2) คู่มือการฝึกอบรมแก่Stakeholders ใน
การพัฒนาโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิล
1) รายงานวิจัยเสนอ สกว.
2) ตัวแบบธุรกิจ Inclusive Business ที่
จะเป็ น ต้ น แบบการแก้ ปั ญ หาความ
เหลื่อมล้าไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกรราย
ย่อย
3) เพื่ อเผยแพร่ แ ก่ ส าธารณชนเกี่ ย วกั บ
แนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า
ไม่เป็นธรรมในสังคม

1) จัดบริการให้การอบรมปีละครั้งภายใต้
โครงการบริ ก ารวิ ช าการ (มก.พว.)
โดยผู้ อบรมสามารถลงทะเบี ย นทาง
ระบบออนไลน์ ข องสถาบั นวิ ช าการ
ด้านสหกรณ์ (ไม่ต่ากว่า 50 คน)
2) ให้เกียรติบัตรในนามสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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มาตรฐานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- มีการติดตาม และประเมินผล เพื่ อได้
ข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงทุกครั้ง
2.2 โครงการหลั ก สู ต ร - เป็ น การน าความรู้ จ ากการวิ จั ย มา
Smart officers
พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นไป
ที่ ส า ร ะ ก า ร เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ ก า ร
ประกอบการในแนวทางการพั ฒนาที่
ยั่งยืน
แผนงานการจัดเสวนา/เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
1. โครงการประกาศเกียรติ - เป็ น เวที เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และ
คุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ นวั ต กรรมประจาปี ข องสถาบั น ฯ ที่
ที่ มี คุ ณ ค่ า แ ล ะ เ ส ว น า ดาเนิ นการอย่างต่ อเนื่ อง มี ผู้ เข้ าร่ วม
วิชาการประจาปี
จานวน 659 คนลงทะเบี ย นจากทั่ ว
ประเทศมี ทั้ ง นั กสหกรณ์ เจ้ าหน้ าที่
นักวิชาการ ผู้นาชุมชน เกษตรกร
- มีการประกาศเกียรติคุณเชิด ชูเกี ยรติ
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่ง
ปี ภายใต้ ค ณะกรรมการสรรหาฯ
สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ ที่เ ป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ มีภาคีเข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว ม ทั้ ง ขบวนการสหกรณ์
หน่วยงานรัฐ ชุมชน และเอกชน
2 . การ จั ด บู๊ ท น าเ ส น อ - น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากงานวิ จั ย “ข้ า ว
ผลงานวิชาการ
คุณธรรม” เผยแพร่ ในงานเฉลิ มพระ
เกี ยรติพ ระบาทสมเด็ จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง
“KU ตามรอยพ่อ: พระบิดาแห่งการ
วิ จั ย และพั ฒ นาข้ า วไทย” เมื่ อ 20
เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มก.
- นาผลิตภั ณฑ์ข้ าวอิ นทรี ย์ภายใต้ เครื อ
ข่าวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมและผัก
อินทรีย์จากเครือข่ายสามพรานโมเดล
เผยแพร่ในงาน 25 ปีสกว.: สร้างคน
สร้างความรู้ สร้างอนาคต
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วิธีการส่งมอบบริการ

- ให้บริ การอบรมแก่ ผู้สนใจในเครือข่าย
การวิ จั ย ของสถาบั น วิ ช าการด้ า น
สหกรณ์ จานวน 277 คน

1) การจัดเสวนาวิชาการ
2) การจัดกิ จกรรมเผยแพร่ ผลงาน/บู๊ ท
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย
3) บู๊ ท เผยแพร่ เ อกสาร สิ่ ง พิ มพ์ สื่ อ
เรียนรู้จากการวิจัย
4) การประเมินผลผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อ
น าไปวาง แผนการวิ จั ย / บริ การ
วิชาการในปีต่อไป

- ร่วมนาเสนอผลิต ภัณฑ์จากงานวิจัยกั บ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นาเสนอผลิต ภั ณฑ์ จากงานวิ จัย ในงาน
25 ปีสกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้าง
อนาคต เมื่อ 25-26 สิงหาคม 2560

พันธกิจหลัก

แผนงาน/โครงการ/
ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ
กิจกรรม
3. การนาเสนอผลงานในที่ - เผยแพร่ ผ ลงานวิ จัย และนวั ต กรรมสู่
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ใ น – สาธารณะใ นเวที เ สวนาวิ ช าการ
ต่างประเทศ
“เดินเครื่องยุท ธศาสตร์ สู่การปฏิ รู ป
สห กร ณ์ ไท ย ใ นศต วร ร ษที่ ส อง ”
ประจาปี 2559
- สถาบันคลั งสมอง เชิ ญ เป็นผู้เ ขีย นใน
หนั ง สื อ บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย เพื่ อ
สร้ างผลลั พ ธ์ โดยนาองค์ ค วามรู้ จาก
งานวิ จั ย ภายใต้ ชุ ด โครงการเขี ย น
กรณี ศึ ก ษาเรื่ อ ง สหกรณ์ สู่ ร ะบบ
การค้าที่เป็นธรรม
- ได้รับเชิญจาก International Cooperative Alliance Asia and
Pacific (ICA-AP) ให้นาเสนอบทความ
วิจัยเรื่อง THE NEW CHALLENGES
IN THE 2nd CENTURY OF
AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
DEVELOPMENT IN THAILAND ในที่
ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ 11th
ICA ASIA PACIFIC REGIONAL
RESEARCH CONFERENCE ณ เมือง
นิวเดลี ประเทศอินเดีย
- ได้รับเชิญจากCo-operative College
of Malaysia (CCM) ประเทศมาเลเซีย
นาเสนอผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
การพัฒนาสหกรณ์และชุมชน ได้แก่
คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล
Farmer Shop และเครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม ในเวที International
Seminar 2016 “Co-operative:
Empowering Communities
Towards Socio Economic
Sustainability” ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
- ได้รับเชิญจากขบวนการสหกรณ์ญี่ปุ่น
(JA Zenchu) และ IDACA นำเสนอ
ผ ล ง ำน แ ล ะ ตั ว แ บ บ ผ ล ง ำนวิ จั ย
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วิธีการส่งมอบบริการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
สถาบันฯ อาทิ คิชฌกูฏโมเดล สามพราน
โมเดล Farmer Shop ฯลฯ ในเวที
ประชุมวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ

พันธกิจหลัก

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ

เกี่ ย วกั บ กำรสร้ ำ งห่ วงโซ่ คุ ณค่ ำทำง
อำหำรของกลุ่ม/องค์ กรเกษตรกรใน
ประเทศไทย ได้ แ ก่ คิ ช ฌกู ฎ โมเดล
สำมพรำนโมเดล Farmer Shop โซ่
คุ ณ ค่ ำ ปลำนิ ล และโซ่ คุ ณ ค่ ำ กล้ ว ย
หอมทองสกก.บ้ ำ นลำด จก. ในที่
ประชุม Marketing of Agricultural
Producers for Small Scale
Farmers in ASEAN
เว็บไซต์www.cai.ku.ac.th - มุ่ ง ใช้ ก ลไกอิ น เตอร์ เ น็ ต ในการสร้ า ง
คลังข้อมูลที่ไ ด้จากการวิ จัยเผยแพร่ สู่
สาธารณะ ในนามมหาวิ ท ย าลั ย
เกษตรศาสตร์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสการ
เข้ าถึ ง ชุ ด ความรู้ /นวั ต กรรมจากการ
วิ จัย และข้ อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
พั ฒ นาการสหกรณ์ แ ละการค้ า เป็ น
ธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
วารสารฅนสหกรณ์

3. การ
เชื่อมโยง
เครือข่าย

เครือข่ายนักวิจัย

605

เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เครือข่ายผู้ตรวจ
สอบกิจการ
เครือข่ายผู้นา
สหกรณ์ที่มีคุณค่า
เครือข่ายนัก
สหกรณ์และ

100
938
50

- มุ่ ง ใช้ วารสารรายไตรมาส เพื่ อ เปิ ด
โอกาสการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ความรู้ แ ละ
ข้อมูลข่าวสารจากการวิจัยของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และเครือข่าย
- สร้ างเครือข่ ายวารสารฅนสหกรณ์ ไ ด้
300 ราย ทั้ ง ปั จเจกบุ ค คล สหกรณ์
พ ร ะ ส ง ฆ์ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ
โรงเรียน
มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาคีพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Partners) กับกลุ่ม
เป้าหมายต่าง ๆ ที่เห็นชอบในปณิธาน
วิสัยทัศน์ และภารกิจของสว.สก. และเข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ร่วมกับสว.สก. สู่การ
บรรลุปณิธานร่วม “มุ่งสร้างคนให้สะท้อน
คุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

55
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1) มี เ มนู ห ลั ก 12 รายการ และเมนู
ด้านซ้าย 75 รายการ
2) มีคลังข้อมูลบทความ 388 รายการ
รายงานวิจัย 99 รายการ
3) รายการชวนคิดชวนคุย 46 เรื่อง
4) การประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดั บ
“ดีมาก”
1) ในร อบปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารเผ ยแพ ร่
วารสารฅนสหกรณ์ 4 ฉบับ
2) มีบทความ 495 บทความ
3) การประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดั บ
“ดีมาก”

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

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
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 พัฒนาบุคลากร การพัฒนา
องค์กร
ระบบงาน และการสร้างอัต
ลั ก ษ ณ์ ใ ห้ เ ห็ น เ ป็ น ที่
ประจักษ์ในสังคม
พันธกิจหลัก

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ

วิธีการส่งมอบบริการ

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

ผลการปฏิ บั ติ ง านของที ม วิ จั ย ที มงาน
เว็ บ ไซต์ ที ม งานวารสารฅนสหกรณ์
ที ม ง านพั ฒ นาห ลั ก สู ต ร -ให้ บ ริ การ
วิชาการและทีม Coaching

1.1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ค่านิยมร่วม
“ทางานอย่างมีนาใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม”
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พันธกิจที่สาคัญ
1. การสร้างกลไกการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณค่า และ
การค้าที่เป็นธรรม
2. การสร้างกลไกการเรียนรู้ และคลังความรู้เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันพัฒนาระบบคุณค่า การค้าที่เป็นธรรม
4. การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแกนนาในการพัฒนา ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
สมรรถนะหลัก
เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมแบบมุ่งเป้าไปที่การยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ (การปรับทัศนคติ วิธีคิด เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ที่สามารถ
เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง) แก่ Smart officers, Smart Farmers, Smart Co-operators นักบริหารการ
สหกรณ์ระดับสูง มีชุดความรู้การพัฒนาโซ่คุณค่า (VCD) การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า การพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน
1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ข้อมูลกลุ่มบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด
ประเภทบุคลากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปีการศึกษา

นักวิจยั
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทาวิจยั /เจ้าหน้าที่วิจยั
บุคลากรสนับสนุนอื่น
รวมบุคลากรทัง้ หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท
รวมบุคลากรทัง้ หมด (รวมลาศึกษาต่อ)

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กาหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทางานดังนี้
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 0 คน
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
- น้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน
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2558
1
6
2
9
9

2559
1
3.5
2
6.5
6.5



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

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5 -

-

3.5 3.5

-

-

3.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5 2

-

6.5 6.5

-

-

6.5

ลาดับ ระยะเวลาการทางาน

1
2
3
4
5
6

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


ไม่มี ชานาญ เชี่ยวชาญ รวม
การ

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 2 - 6
6
-

1

-

1

-

รวม
(คน)

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

จานวนครั้งของบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน

จานวนบุคลากร

ประชุมสัมมนา

ฝึกอบรม

ศึกษาดูงาน

อื่นๆ

รวม

(บู๊ทนิทรรศการ)

ทังหมด ที่ได้รบั การพัฒนา
(ไม่นับซ้า)

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

8

8

(ครั้ง)
(นับซ้า)

(ครั้ง)
(นับซ้า)

(ครั้ง)
(นับซ้า)

(ครั้ง)
(นับซ้า)

(ครั้ง)
(นับซ้า)

21

9

2

2

34

11



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
ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ รดน้าขอพรผู้ใหญ่ เป็นต้น การใช้จักรยานเป็น
พาหนะเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนมก.
 ข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของสว.สก.

สว.สก. มีการกาหนดนโยบายเรือ่ งการรักษาความสะอาดในที่ทางาน 5 ส โดยกาหนดเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละ
วัน เพื่อความสะอาด สุขอนามัย และป้องกันหนูเข้ามากัดกินอาหารในหน่วยงาน และกาหนดเป็นวาระการประชุมเรื่อง
การดูแลความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในที่ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประจาเดือน โดยก าหนด
เจ้าภาพรับผิดชอบสอดส่องดูแลประจาวัน
1.1.4 สินทรัพย์
สว.สก. ให้บริการทั้ง 4 พันธกิจหลัก รวมทั้งมีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี และเงินทุน ที่
มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ ได้แก่
- อาคารสถานที่ มีทั้งสิ้น 3 ห้อง มีพื้นที่รวม 126.06 ตารางเมตร
- สว.สก.มี ห้องศูนย์ส ารสนเทศ (ห้อง 214) มีพื้นที่ 46.5 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการประชุมร่วมกั บ
เครือข่าย และให้บริการคาปรึกษากับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นาเกษตรกร ชุมชน และสถาบันการศึกษาที่สนใจใน
ชุดความรู้และนวัตกรรมของสถาบันฯ
- สว.สก. ชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่ กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้ าที่เป็นธรรม (VN&F
Platform) ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop หลักสูตรชาวนามืออาชีพ หลักสูตร Smart Officers หลักสูตร Smart Farmers
12

สามพรานโมเดล คิชฌกู ฎโมเดล ศูนย์เรียนรู้มี ชีวิต (Living Learning Center) วารสารฅนสหกรณ์ เว็บ ไซต์
www.cai.ku.ac.th ฯลฯ
- งบประมาณ
ในรอบปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีรายรับทั้งสิ้น 6,904,654 บาท แยกเป็น
รายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินสาหรับค่าจ้างบุคลากร จานวน 613,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 และรายรับจาก
งบประมาณเงินรายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สาหรับค่าจ้างบุคลากร (พนักงานเงินรายได้สถาบันฯ) จานวน
352,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม จานวน 5,938,614 บาท
คิดเป็นร้อยละ 85 ดังรูปที่ 2

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
613,840 บาท
9%

งบประมาณเงิน
รายได้สถาบัน
352,200 บาท
6%

งบประมาณเงิน
รายได้จากชุด
โครงการวิจัยและ
โครงการฝึกอบรม
จานวน
5,938,614 บาท
85%

รายรับรวม 6,904,654 บาท
รูที่ 2 รายรับปีงบประมาณ 2559
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ในรอบปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 6,904,654 บาท จาแนก
ตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดบุคลากร จ านวน 966,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ค่าพัฒนาวิชาการ จานวน
212,501 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 และงบดาเนินงานโครงการต่างๆ 5,726,113 คิดเป็นร้อยละ 83 ของค่าใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2559 ดังรูปที่ 3

รายจ่ายจาแนกตามหมวด
หมวดบุคลากร
จานวน 966,040
บาท
14%
งบดาเนินงานต่างๆ
(ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย,วัสดุ,
สาธารณูปโภค )
จานวน 5,726,113
บาท
83%

รายจ่ายรวม 6,904,654 บาท
รูปที่ 3 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559
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ค่าพัฒนาวิชาการ
จานวน 212,501
บาท
3%



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

จานวน
8 เครื่อง
8 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
- เครื่อง
6 เครื่อง

สว.สก. ดาเนิ นการภายใต้ ร ะเบีย บว่ าด้ว ยการบริห ารสถาบั นวิช าการด้ านสหกรณ์ มหาวิท 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 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี การ
บริหารจัดการสว.สก. อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อานวยการที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีภายใต้การเสนอของคณบดีมี
วาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี และเป็นไปภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)
ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น
ผู้อานวยการมีหน้าทีน่ าเสนอผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการประจาสถาบันฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทาหน้าที่สอบบัญชีเพื่อนาเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างการบริหารงานของสว.สก. แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินและ
บัญชี งานวิจัย และศูนย์สารสนเทศ/งานบริการวิชาการ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต
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รูปที่ 4 โครงสร้างการบริหาร


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการ

ความต้องการ/ความคาดหวังที่สาคัญ

ภาคีแหล่งทุนสนับสนุน (สกว.,FAO, ผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย์ และสาธารณะ
ชสอ.กสส.)
ภาคีเครือข่ายนักวิจัย
ทุนวิจัย ทีป่ รึกษาการวิจัย แหล่งความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
ภาคีเครือข่ายผู้ใช้บริการฝึกอบรม
การยกระดับสมรรถนะในการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ ชุมชน และธุรกิจชุมชน
นิสิต นักศึกษา ประชาชนและ
คลังความรู้ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม นาไปใช้ยกระดับการประกอบอาชีพ การเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่รัฐ
และการก้าวสู่ตาแหน่งในอาชีพ
หน่วยงานรัฐ/Policy makers
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขบวนการสหกรณ์
นวัตกรรม ชุดความรู้ หลักสูตรเรียนรู้ในการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ์
ภาคีขบวนการสหกรณ์ในต่างประเทศ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์และชุมชน การเผยแพร่ชุดความรู้-นวัตกรรม
ยกระดับสหกรณ์
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ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือที่ส1.าคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน กระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรม
2.
ของหน่วยงาน
การส่งมอบหลักสูตรและ
สว.สก.
บริการสนับสนุน 3.
เพื่อลูกค้าที่สาคัญ
4 หน่วยงาน (สกว.-สว.สก.- การวิจัยและการพัฒนา
ผลงานวิจัยส.ป.ก.-สวก.)
Project based learning นวัตกรรม
เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ชสอ.
การสนับสนุนด้าน
หลักสูตรฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการฯ
ฝึกอบรม
สสท.
นาไปใช้เป็นกรอบทิศทาง (ร่าง)กรอบทิศทางเชิง
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ
สหกรณ์ 20 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสสท. 20
ปี และ 5 ปี (2560-2564)
ชสค.
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดหลักสูตร
Smart officers, Smart ฝึกอบรมอย่างเป็น
Farmers
ระบบ
มทร.ธัญบุรี
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดหลักสูตร
Smart teacher, Smart ฝึกอบรมอย่างเป็น
Entrepreneurs และตัว ระบบ
แบบธุรกิจ Farmer Shop
ส.ป.ก.
การวิจัยและการพัฒนา
ผลงานวิจัย
Project based learning
เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การใช้ประโยชน์
ในที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
DAEC
การวิจัยและการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม
Project based learning และ Project
เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ based
นวัตกรรม และถ่ายโอน
ความรู้ด้านสหกรณ์
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ข้อกาหนดที่สาคัญ
สาหรับผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ
แผนการวิจัย, การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

กลไกที่สาคัญที่ใช้
ในการสื่อสาร

ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระยะเวลา
3 ปี เรื่องการวิจัย การ
สนับสนุนทุน และ
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร
ข้อตกลงความร่วมมือ 3
ปี

เงื่อนไขการสนับสนุน
ของ ชสอ.ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์วิชาการ
จัดเวทีระดมความ
การจัดเวทีเสวนาวิชาการ
คิดเห็น เสวนาวิชาการ ร่วมกับสสท. สว.สก. และ
และประชาพิจารณ์ใน ขบวนการสหกรณ์
เวทีสาธารณะ
ผลงานวิจัยและผลงาน ข้อตกลงความร่วมมือและ
ให้บริการวิชาการ
สัญญาโครงการวิจัย
ของชสค.
ผลงานวิจัย
สัญญาโครงการวิจัย

แผนการวิจัย

แผนงานความร่วมมือ

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

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือที่ส1.าคัญ

FAO

Asian Institute of
Technology and
CIRAD Scholl of
Environment
คณะอนุกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจด้านการเกษตร

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ระบบงาน กระบวนการผลิต
2.
การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 3.
เพื่อลูกค้าที่สาคัญ
การดาเนินการโครงการวิจัย
“Enhancing the
capacity of
stakeholders to
improve the Tilapia
value chain in
Thailand”

การสนับสนุนข้อมูลแก่
นักวิจัยของ AIT ในเรื่อง
สหกรณ์
เป็นคณะทางาน Modern
Farming ในคณะอนุกรรมา
ธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจด้านการเกษตร
ประชุมหารือแนวทางการ
การยกระดับความ สามารถ
ของเกษตรกร/กลุ่ม/
Modern Farming และการ
มีตัวแบบการเกษตรแบบ
ก้าวหน้าที่จะทาให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลิต
ภาพ เพิ่มโอกาสโดยการลด
GAPS มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ได้อย่างยั่งยืน และสามารถ
แก้ ปัญหาความเหลื่อมล้า/
ความยากจน ความมั่นคง
ทางอาหาร และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

การสร้างนวัตกรรม
ของหน่วยงาน
สว.สก.

ข้อกาหนดที่สาคัญ
สาหรับผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ

ผลงานวิจัยและคู่มือ แผนการวิจัยิ
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง “การพัฒนา
โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์
ปลานิลสู่การยกระดับ
มูลค่าเพิ่ม” สาหรับ
นาไปขยายผลใน
ประเทศของทวีป
แอฟริกาและ
ประเทศสปป.ลาว
การให้คาแนะนา
 แผนการวิจัยร่วมกัน
ปรึกษาแก่นักวิจัย
ในอนาคต
AIT
 การอ้างอิงใน
บทความ AIT
การนาตัวแบบธุรกิจ นาตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop ไป Farmer Shop ไป
ขยายผลการใช้
พัฒนาเป็นร้านรอยยิ้ม
ประโยชน์
ชุมชน (C3S) เพื่อใช้
เป็นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และนาไปสู่การ
เชื่อมโยงธุรกิจเกิดเป็น
โซ่คุณค่าโดยมีกลไก
ประชารัฐให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน
อย่างมีแบบแผน
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กลไกที่สาคัญที่ใช้
ในการสื่อสาร

สัญญาโครงการวิจัย

โครงการความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่าง
AIT-CAI
การประชุมของคณะอนุ
กรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเศรษฐกิจด้าน
การเกษตร และ
คณะทางาน Modern
Farming

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือที่ส1.าคัญ

ICA-AP

College of Malaysia
(CCM)

JA Zenchu, IDACA

บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ระบบงาน กระบวนการผลิต
2.
การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 3.
เพื่อลูกค้าที่สาคัญ
- ได้รับเชิญจาก
International Cooperative Alliance
Asia and Pacific (ICAAP) ให้นาเสนอบทความ
วิจัย ณ เมืองนิวเดลี
ประเทศอินเดีย

การสร้างนวัตกรรม
ของหน่วยงาน
สว.สก.

ข้อกาหนดที่สาคัญ
สาหรับผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ

นาเสนอบทความวิจัย
เรื่อง THE NEW

นาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระหว่าง

CHALLENGES IN
THE 2nd
CENTURY OF
AGRICULTURAL
CO-OPERATIVES
DEVELOPMENT IN
THAILAND
- ได้รับเชิญจากCoผลงานสร้างสรรค์
operative College of นวัตกรรมในการ
Malaysia (CCM) ประเทศ พัฒนาสหกรณ์และ
มาเลเซีย นาเสนอผลงาน ชุมชน ได้แก่ คิชฌ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใน กูฎโมเดล สามพราน
การพัฒนาสหกรณ์และ โมเดล Farmer
ชุมชน ได้แก่ คิชฌกูฎ
Shop และเครือข่าย
โมเดล สามพรานโมเดล คุณค่าข้าวคุณธรรม
Farmer Shop และ
เครือข่ายคุณค่าข้าว ณ
เมืองกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
- ได้รับเชิญจากขบวนการ ตัวแบบคิชฌกูฎ
สหกรณ์ญี่ปุ่น (JA
โมเดล สามพราน
Zenchu) และ IDACA
โมเดล Farmer
นาเสนอผลงานและตัว
Shop และโซ่คุณค่า
แบบผลงานวิจัยเกี่ยวกับ ปลานิล
การสร้างห่วงโซ่คุณค่าทาง
อาหารของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรในประเทศไทย
ได้แก่ คิชฌกูฎโมเดล สาม
พรานโมเดล Farmer
Shop โซ่คุณค่าปลานิล
และโซ่คุณค่ากล้วยหอม
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นาเสนอผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ในการพัฒนาสหกรณ์
และชุมชน คุณธรรม
ในเวที International
Seminar 2016 “Cooperative:
Empowering
Communities
Towards Socio
Economic
Sustainability”
นาเสนอตัวแบบ
ผลงานวิจัย

กลไกที่สาคัญที่ใช้
ในการสื่อสาร

นาผลลัพธ์จากการวิจัย
เผยแพร่ในรูปของ
บทความวิจัย ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมนาเสนอ
บทความวิจัยจานวน 54
คน จาก 12 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

เผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ของสถาบันฯ

เผยแพร่ตัวแบบงานวิจัย
ในที่ประชุม Marketing
of Agricultural
Producers for Small
Scale Farmers in
ASEAN เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้นา
ความรู้ และตัวแบบที่ดี
นาไปปรับใช้ในแต่ละ
ประเทศ

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/
คู่ความร่วมมือที่ส1.าคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน กระบวนการผลิต
2.
การส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 3.
เพื่อลูกค้าที่สาคัญ
ทองสกก.บ้านลาด จก.
สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันคลังสมอง เชิญ เป็น
ผู้ เ ขี ย นในหนั ง สื อ บริ ห าร
จั ด การงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า ง
ผลลัพ ธ์ โดยนาองค์ ค วามรู้
จากง านวิ จั ย ภ าย ใ ต้ ชุ ด
โครงการเขี ย นกรณี ศึ ก ษา
เรื่อง สหกรณ์สู่ระบบการค้า
ที่เป็นธรรม

การสร้างนวัตกรรม
ของหน่วยงาน
สว.สก.

ข้อกาหนดที่สาคัญ
สาหรับผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ

วิเคราะห์กระบวนการ หนังสือการบริหาร
บริหารจัดการ
จัดการงานวิจัย
โครงการ/ชุดโครงการ
ขนาดใหญ่จาก
กรณีศึกษางานวิจัย
สกว.

กลไกที่สาคัญที่ใช้
ในการสื่อสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

1.3 สภาวการณ์ของหน่วยงาน
1.3.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสหกรณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในสายตาของขบวนการสหกรร์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
พันธกิจหลัก
การวิจัย

การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขันของสว.สก.
นโยบายคณะเศรษฐศาสตร์

โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรม
และความร่วมมือเพื่อตอบสนอง
- สว.สก.มีทุนความรู้/นวัตกรรมเพื่อต่อยอด/ขยายผลการวิจัย
ตามกรอบการวิจัยที่สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุน
- กรอบทิศทางการดาเนินงานของสว.สก.สอดรับกับ Agenda
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์โลกตามแผนงาน ICA Blueprint,
AEC Blueprint ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และขบวนการ
สหกรณ์ โดยมีระบบการวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น

การบริการวิชาการ
การเชื่อมโยงเครือข่าย
การพัฒนาองค์กร

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

พันธกิจการวิจัย

พันธกิจการบริการ
วิชาการ
ด้านการเรียนรู้
สว.สก.วางระบบด้าน มีการออกแบบและพัฒนา
การเรียนรู้และพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมและการ
ไว้ในภารกิจการวิจัย
พัฒนาคลังความรู้ สื่อ
โดยมีกรอบการวิจัยใน เรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์
1 ทศวรรษ มีวิสัยทัศน์ รูปแบบต่าง ๆ
ชัดเจน มีแหล่งทุน
สนับสนุนหลัก
ด้านการปฏิบัติการ
มีระบบบริหารจัดการ ใช้กลไกการวิจัยเชิง
งานวิจัยในรูปของ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Logical Framework ในการพัฒนาหลักสูตร
ที่จะนามาซึ่งผลลัพธ์ ฝึกอบรมเพื่อการเผยแพร่
และการนาไปใช้
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน มี
ประโยชน์ในช่วงเวลา ระบบการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ของแผนการ หลักสูตรฝึกอบรม/
วิจัย
เว็บไซต์/วารสาร
ด้านความรับผิดชอบ มีแผนการวิจัยร่วมกับ ให้บริการในหลายรูปแบบ
ต่อสังคมในวงกว้าง ชุมชน ขบวนการ
หลายกลุ่ม มีทั้งการ
สหกรณ์ และ
ให้บริการวิชาการเพื่อหา
หน่วยงานรัฐ เพื่อ
รายได้ และให้ฟรี
ศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สร้างความเป็นธรรม
ด้านทรัพยากรบุคคล มีภาคีเครือข่ายวิจัยทีม มีบุคลากรทั้งระดับ
วิจัย สว.สก. และ
นโยบายและระดับ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วม ปฏิบัติการในการ
เพื่อบรรลุปณิธาน
สนับสนุนพันธกิจการ
เป้าหมายร่วมในการ บริการวิชาการ
วิจัยของสว.สก.
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พันธกิจการเชื่อมโยง
เครือข่าย
มีกลไกวิจจัยเชิงปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วมสร้างภาคี
เครือข่ายและใช้กลไก
เว็บไซต์ ศูนย์เรียนรู้และ
นวัตกรรมเชื่อมโยงภาคี
เครือข่าย

พันธกิจการพัฒนา
องค์กร
มีระบบการถ่ายโอน
ความรู้จากการวิจัย
เพื่อพัฒนาทีมงาน
และองค์กร และใช้
กลไกการสอนงานแก่
ทีมงานอย่างสม่าเสมอ

ใช้กลไกของงานวิจัยและ
บริการวิชาการในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสู่การ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ใช้กลไกการวิจัยใน
การยกระดับการ
เรียนรู้แก่ทีมงานและ
การยกระดับ
สมรรถนะองค์กร เป็น
องค์การแห่งการ
เรียนรู้

รูปแบบของเครือข่าย
คุณค่ามีเจตนารมณ์ใน
การส่งเสริมการพึ่งพา
และร่วมมือกันระหว่าง
ภาคี

เจตนารมณ์ของสว.
สก.เป็นไปเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ความคิดเผยแพร่ต่อ
ชุมชนและสังคมทั้งใน
และระหว่างประเทศ

มีภาคีเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม 9,311 คน/
องค์กร

มีทรัพยากรบุคคลทั้ง
ทีมบุคลากรสว.สก.
และภาคีเข้ามาผนึก
กาลังในการยกระดับ
สมรรถะนเพื่อ
สนับสนุนภารกิจ
ของสว.สก.

1.5 ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
 ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงการดาเนินการของสว.สก.
ระบบการปรับ ปรุงการดาเนินงานของสว.สก. เป็นไปในรูปแบบของระบบประกั นคุณภาพภายในของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นการสร้างระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ และการสร้าง
เอกลักษณ์องค์กร “เป็นองค์กรที่มุ่งนวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
(รูปที่ 5)

/

SAR

/ .

.

รูปที่ 5 ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
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1.6 การขับเคลื่อนภารกิจ
1.6.1 การวิจัย
การขับเคลื่อนการวิจัยของสถาบันฯเป็นไปภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนา
สหกรณ์” และวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” โดยมีกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2549-2559) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณหลัก
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

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


รูป แบบการวิจัยจะเน้นไปที่ก ารวิจัยเชิงปฏิบัติก ารแบบมี ส่วนร่วม (Participatory Action

Research: PAR)
กระบวนการวิจัยของสถาบันฯในห้วงเวลาต่าง ๆ จะใช้ Logical Framework ที่มีปัจจัยนาเข้า
เป็นการสนับสนุนจากทีมวิจัยของสถาบันฯ ชุดความรู้ นวัตกรรม คลังความรู้ ตลอดจนทุ นสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
นาเข้าสู่กระบวนการวิจัยตามแผนงานวิจัยดังตัวอย่าง Logical Framework แผนงานวิจัยในรอบปี 2559 ซึ่ง
ประกอบด้วยงานวิจัย 3 กลุ่มวิจัย ได้แก่
กลุ่มวิจัยที่ 1: การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้นาการเปลี่ยน แปลง
ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มวิจัยที่ 2: เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูล ค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าเป้าหมาย
ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์
กลุ่มวิจัยที่ 3: กลุ่มวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์


24

รูปที่ 7 กรอบ Logical Framework การวิจัยของสถาบันฯในรอบปี 2559
สรุปผลงานวิจัย:
ผลงานวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยภายใต้ Logical Framework ที่ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จทั้ง
ด้านกระบวนการกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ผลผลิตและผลลัพธ์การนาไปใช้ประโยชน์ โดยได้ดาเนินกิจกรรม ทั้งสิ้น
จ านวน 136 กิ จ กรรม มี ห น่ ว ยงานภาคี ใ นประเทศเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มการวิ จั ย และการน าไปใช้ ป ระโยชน์
จานวน 221 องค์กร หน่วยงานภาคีในต่างประเทศ จานวน 7 องค์กร มีนักวิจัยทั้งสิ้นจานวน 69 คน มีผู้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจ กรรมการวิจัยทั้ง สิ้น 5,514 คน ผลิตสื่อสร้างสรรค์เ ผยแพร่สู่สาธารณะจ านวน 23 รายการ บทความ
เผยแพร่ ในเว็ปไซต์ จานวน 379 บทความเผยแพร่ในวารสารฅน สหกรณ์ 8 ฉบับ จานวน 86 รายการ จัดเวทีเสวนา
วิชาการเผยแพร่ผลงาน 19 ครั้ง นาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 3 บทความ สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4
กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายเปาบุ้นจิ้น (ผู้ตรวจสอบกิจการ) และเครือข่าย
Farmer Shop สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 แห่ง ในชุมชนภายใต้เครือข่ายวิจัยชุดโครงการฯ
ผลผลิตการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบใหม่และข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ที่สาคัญมี 6 รายการ ได้แก่ 1)กรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ (The Capability Building Framework) 2)
กรอบแนวทางการพั ฒ นาโซ่คุณค่าเพื่ อ การสร้างมู ล ค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ (The Value Chain Development
framework) 3)ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง 4)ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 5)ตัวแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์: กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจ
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ธรรม อานาจเจริญ และ 6)ตัวแบบธุรกิจผักอินทรีย์: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ที่เกิดจากการพัฒนาโซ่คุณค่า
โดยมีเกษตรกรรายย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม
ผลการสังเคราะห์และถอดบทเรียนสาหรับกรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สมรรถนะใน 3 มิติ ได้ชี้ให้เห็นความจาเป็นที่สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระบบการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรที่เ ชื่อมโยงกั บคุณลักษณะที่พึง ประสงค์และการก้าวสู่ภารกิ จ
ตาแหน่งหน้าที่ของบุคลากร โดยในส่วนของสาระการเรียนรู้นั้นต้องให้สอดคล้องกับบริบทปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และควรมีกลไกการถ่ายโอนความรู้ การสะสมทุนความรู้ เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด
ในแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างและจุดอ่อนของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ผลการสังเคราะห์และถอดบทเรียนสาหรับแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากกรณีศึกษา ตัว
แบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรม และตัวแบบธุรกิจผักอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจคุณค่าสาม
พรานได้ชี้ให้เห็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาโซ่คุณค่าในธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและชุมชน ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ งยังยกระดับการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้าง
สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนั้นยังก่อเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เกื้อหนุนและเปิดโอกาส
การบูรณาการการทางานของ "พลังประชารัฐ"
ตัวแบบธุรกิจที่เป็นผลผลิตการวิจัยภายใต้กระบวนการพัฒนาโซ่คุณค่านั้น มีคุณลักษณะในรูปแบบ
ของธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าว
สัจธรรม เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพคิชฌกูฎ Farmer Shop Business Model ซึ่งสามารถขยายผลนาไปพัฒนา
ธุรกิจในสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและชุมชนต่าง ๆ เพื่อสานต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่ง มั่นคง และยั่งยืนตามที่คาดหวัง
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง เป็นข้อเสนอทีก่ าหนดเสาหลัก
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 4 ประการ คือ 1) ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น
โดยต้องเป็นเรื่องการสร้างสมรรถนะคน ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการนานวัตกรรมเครือข่ายธุรกิจมาใช้ 2) ยกระดับ
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์โดยนาเอาแนวคิดการพัฒนาโซ่คุณค่ามาใช้ในธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งต้องพัฒนาในแนวทาง
Functional Upgrading, Process Upgrading, Product Upgrading และ Chain Upgrading ไปพร้อมกัน 3)
พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ แต่ยังคงธารงไว้ซึ่งสถาบันการเงินของประชาชนบน
การพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน เพื่อเป็นกลไกลดความเหลื่อมล้าอย่างแท้จริง 4) พัฒนาระบบการสนับสนุน ซึ่งต้อง
ปฏิรูปทั้งระบบงบประมาณ ตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดสรรงบประมาณ กฎหมาย ข้อบังคับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลไกการส่งเสริมความรู้ และการติดตามประเมินผล ซึ่งการขับเคลื่อนเสาหลักยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น
ต้องพึ่งพาคนที่มีจิตวิญญาณสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องทั้งในเชิงนโยบายมา Shared Vision เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ตรงกันในปรัชญาแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างแท้จริง
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ ใหม่
เป็นข้อเสนอที่กาหนดเสาหลักยุทธศาสตร์สาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) สร้างระบบส่งเสริมสมรรถนะแก่เกษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 2) วางกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบและมองความเป็นองค์รวม 3) วางกรอบ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิรูป การเกษตร 4) วางกรอบการบูรณาการภารกิ จ
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หน่วยงานภาครัฐ 5) วางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
ข้อสังเกตว่า หากฝ่ายนโยบายและหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเกษตรได้ให้ความสาคัญและวาง
ตาแหน่งให้ “เกษตรกรเป็นศูนย์ กลาง” ก็ จะช่วยลดช่องว่างที่เ ป็นอุป สรรคในการปฏิรูปการเกษตรไทยได้อย่าง
แท้จริง
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:
1. ด้านนโยบาย
1.1 ภาครัฐ มีองค์กร/หน่วยงานที่นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จานวน 9 รายการ ดังนี้
1) สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง , ข้อมูลนาเสนอที่ประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง กรอบคิดและแนว
ทางการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย: ภายใต้ก รอบยุท ธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้ าวสู่
ศตวรรษที่ 2 ณ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
2) คณะทางานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า ในคณะอนุ กรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร, คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) นาเอาแนวคิดของ farmer shop ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสู่
เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วยร้านรอยยิ้มประชารัฐ (Civil State Smile Shop: C3S) ที่จะผลักดันให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
3) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้นโยบายและแผนงานของสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, นาเอาแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้
กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจและเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกลไกร้าน Farmer Shop by RMUTT ไป
กาหนดเป็นนโยบายในการขยายผลการสร้างเครือข่ายสาหรับระบบส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้แนวใหม่ในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
1.2 ภาคขบวนการสหกรณ์ มีองค์กรที่นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 องค์กร ดังนี้
1) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, นาไปใช้เป็นกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ 20
ปี และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสสท. 20 ปี และ 5 ปี (2560-2564)
2) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จากัด, นากรอบสมรรถนะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้นาเครดิต
ยูเนียนและตัวแบบหลักสูตรจากการวิจัยไปกาหนดเป็นนโยบายของชสค.เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมผู้นาสหกรณ์
เครดิตยูเนียน
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เพื่อจัดทาแผนการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
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2. ด้านสาธารณะ มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 8 รายการ ดังนี้
2.1 International Co-operative Alliance Asia and Pacific (ICP-AP). หลักสูตรอบรม 4th
ICA-Japan Training Course on Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperative เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2560 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2.2 International Co-operative Alliance Asia and Pacific (ICP-AP), เวทีประชุมวิชาการ
th
11 ICA Asia Pacific Regional Research Conference on Cooperatives and Sustainable
Development เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย
2.3 Co-operative College of Malaysia, เวที สัมมนา International Seminar 2016
“Cooperatives: Empowering Communities towards Socio-Economic Sustainability” ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559
2.4 JA Zenchu, MAFF และ IDACA, เวที สัมมนา FVC Seminar on "Marketing of
Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN" Conducted under the Project for
Strengthening Capacity Building in Agricultural Sector in ASEAN Countries - Phase 2 เมื่อวันที่ 23 - 28
เมษายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2.5 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดเวทีเสวนาวิชาการ “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่ก ารปฏิรูป
สหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, เวทีประชาพิจารณ์การปฏิรูประบบบริหารจัดการและ
กากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 28
สิงหาคม 2559
3. ด้านชุมชนและพืนที่
ผลงานวิจัยได้นาไปใช้เผยแพร่ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 6 แห่ง
3.1 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร
เป็นตัวแบบความสาเร็จที่นาเอาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานมาส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ /
ทักษะในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม ในแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพการผลิต การสร้างแบรนด์ และการเชื่อมโยง
ภาคีพันธมิตร เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการแก้ไขปัญหาราคาตกต่าจนเป็นผลสาเร็จ
ปัจจุบันกลุ่ม ชาวนาคุณธรรมสามารถแก้ ปัญ หาเรื่องราคาผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยกระดับผลิตภัณฑ์
(Product upgrading) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process upgrading) ด้วยการสร้างภาคีพันธมิตรธุรกิจ
ภายใต้เป้าหมายร่วม และการยกระดับไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Functional upgrading) ได้แก่ การสร้าง
แบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จนทาให้กลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถจาหน่ายผลผลิตได้สูงถึงเกวียนละ 50,000
บาท มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ไปสู่การจัดสวัสดิการและการสะสมทุนภายใต้กลไกกองบุญหนุนเกื้อ และการ
ดาเนินงานศูนย์วิจัยไทบ้านเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และนับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวม 11 ปี ที่แบรนด์ข้าวคุณธรรมยังคงอยู่คู่เกษตรกร มีเกษตรกร/
หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเฉลี่ยปีละ 981 ราย
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3.2 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี
ผลงานวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาโซ่คุณค่าผลไม้คุณภาพที่ รู้จัก กันในนามคิชฌกู ฎโมเดล
ปัจจุบันเป็นตัวแบบของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จากัด จังหวัดจันทบุรี ที่มี
แนวปฏิบัติในด้านของการพัฒนาสวนผลไม้คุณภาพผ่านกลไกกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ การพัฒนาแผนธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตรที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตรในหลายช่องทางการตลาด เพื่อนาผลไม้จาหน่ายสู่ตลาด
เป้าหมายทั้งตลาดส่งออก (ตลาดเจียงหนาน มณฑลกวางโจว) ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์มาเก็ต เครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ ในห้วงเวลาตั้งแต่เริ่มวิจัยในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐและผู้นารัฐบาล
เกษตรกร ผู้นาสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศไปเรียนรู้ในระบบธุรกิจ “คิชฌกูฎโมเดล” เฉลี่ยปีละ 1,286 คน ล่าสุด
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุท ธ์ จันทร์โอชา ได้ไปเยี่ยมที่ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จา กัด เมื่ อ 7
มิถุนายน 2560
3.3 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ จ.ชัยนาท
เป็นศูนย์ เรียนรู้ที่ ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อาเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท จานวนประมาณ 130 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่การปลูกพืช (พืช
หลักส่วนใหญ่ คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่
มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเอง การขาดแคลนน้าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเงิน
ลงทุน ราคาผลผลิตตกต่า ฯลฯส่งผลให้เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ เกิดภาวะมีหนี้สิน ได้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อ
เรียนรู้ร่วมกันและร่วมหาทางออกของปัญหา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มรายได้ การลดต้นทุนการผลิต โดยยึด
หลักการพึ่งพาตนเป็นสาคัญ ซึ่งได้ตัวแบบจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้มีขีวิตข้าวคุณธรรม และนามาปรับใช้กับ
อาชีพเกษตรกรรมของตนเอง ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 465 คน ที่เข้ามาเรียนรู้การประกอบอาชีพจากศูนย์เรียนรู้
3.4 ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กรุงเทพฯ
ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมการให้บ ริการ
สืบค้นข้อมูลผ่านห้องสมุด ที่มีหนังสือให้บริการกว่า 2,000 เล่ม และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ที่มีคลังความรู้
ให้สืบค้นกว่า 500 รายการ และการให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม การพัฒนาโซ่
คุณค่า มีการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะผ่านโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน: ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
และเชลฟ์ Farmer Shop ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และค้นคว้าข้อมูล เฉลี่ยเดือนละ 200 ราย
3.5 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรม จ.อานาจเจริญ
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเผยแพร่ชุดความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ IFOAM
การจัดการธุรกิจภายใต้กลไกการบริหารจัดการโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ มีสมาชิกจานวน 320 คน ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยมี
กลไกการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ขององค์กร และชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นถึงวิธี
คิด และวิธีการทางานร่วมกัน ในการจัดการทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงินที่มีอยู่อย่างมีเอกลักษณ์
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3.6 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ จ.นครปฐม, ตลาดสุขใจสัญจร
เป็นตัวแบบของตลาดเกษตรกร (Famers’ Market) ที่ นาโครงสร้างการบริห ารจัดการบน
หลักการสหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการตลาดภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดสุขใจ มี
เกษตรกรเข้ามาเป็นผู้ค้า (Traders) จานวน 50 ราย มีพันธมิตรธุรกิจผู้จาหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซึ่งกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนและต้นแบบสาหรับ Farmers’ Market ที่หน่วยงานรัฐและชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้นาไปใช้เป็นต้นแบบการจัดตั้งดาเนินงานในหลายพื้นที่
4. ด้านพาณิชย์ ผลงานวิจัยได้ก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจแก่องค์กรต่าง ๆ ทีส่ าคัญ 3 องค์กร ดังนี้
4.1 ตลาดสุขใจ ปัจจุบันตลาดสุขใจในฐานะ Farmers’ Market ที่ดาเนินการในวันเสาร์ -อาทิตย์ มี
เกษตรกรจานวน 50 ราย มาเป็นผู้ค้าในตลาด มีรายได้เฉลี่ยวันละ 6,041.67 บาท หรือปีละ 580,000 บาทต่อราย
ยอดขายในภาพรวมปีละ 29 ล้านบาท (ขายปีละ 96 วัน)
4.2 สหกรณ์ก ารเกษตรเขาคิชฌกู ฎ จากั ด มี ช่องทางการตลาดทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจุบันมีตลาดกลางของสหกรณ์ให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกและผู้ค้า มียอดขายเฉลี่ยปีละ 74 ล้านบาท
4.3 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรม ยอดขายปีละ 15 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ชาวนาผู้ผลิตและจาหน่ายข้าวเปลือกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM ได้ในราคากิโลกรัมละ 16 บาท (สูง
กว่า) ราคาตลาดกิโลกรัมละ 5 บาท และจาหน่ายข้าวสารถุงสุญญากาศขนาดบรรจุ 1 กก.ได้ในราคากิโลกรัมละ 55
บาท มีมูลค่าเพิ่มกิโลกรัมละ 19 บาท
5. ด้านวิชาการ มีการผลิตเอกสารจากงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ จานวน 9 รายการ
5.1 ICA-AP, The New Challenges in The 2nd Century of Agricultural Cooperatives
Development in Thailand. 11th ICA Asia Pacific Regional Research Conference on Cooperatives and
Sustainable Development. 15th November, 2016. India.
5.2 MAFF, Formation of FVC and groups of small scale farmers in Thailand. The
Seminar on Marketing of Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN. 23-28 April 2017.
Japan.
5.3 IDACA, The current situation of agri. Coops. & the food value chain system in
Thailand เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
5.4 Coop College of Malaysia, Community Development and Sustainability Via Coop Model. International Seminar 2016 “Cooperatives: Empowering Communities towards SocioEconomic Sustainability”. 10th -11th November 2016. Malaysia.
5.5 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, เวทีประชาพิจารณ์การปฏิรูประบบบริหารจัดการและกากับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เ ครดิตยูเนียน ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เ ด้นส์ 28
สิงหาคม 2559
30

1.6.2 การบริการวิชาการ
กระบวนการให้บ ริการวิชาการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มุ่ ง เน้นไปที่ การนาชุดความรู้และ
นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยนาไปเผยแพร่ในกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ ได้แก่ Smart Officers, Smart Farmers,
Smart Co-operators, Smart Teachers และ Smart Entrepreneurs
จากรูปจะเห็นกระบวนการ Logical Framework ในการบริหารจัดการระบบบริการวิชาการ เริ่มต้น
จากผู้ทรงคุณวุฒิประชุมออกแบบหลักสูตรเรียนรู้กาหนดเป็นปรัชญาหลักสูตร กาหนดสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
และการจัดหลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมาย การประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

รูปที่ 8 กระบวนการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ
ในรอบปี 2559 เรามีการจัดหลักสูตรการให้บริการวิชาการสาคัญ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Smart
Officers หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการอย่างชานาญการ และหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง
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หลักสูตร Smart Officers จานวน 22 คน





หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
อย่างชานาญการ จานวน 55 คน

หลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์
ระดับสูง จานวน 50 คน

1.6.3 การเชื่อมโยงเครือข่าย
การเชื่อมโยงเครือข่ายของสถาบันฯ มีเจตนารมณ์เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคีพันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้มีชีวิตในการจัดการความรู้เพื่อถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยสู่การขยายผลไปใช้
ประโยชน์

รูปที่ 9 เครือข่ายพันธมิตรของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
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1.6.4 การพัฒนาองค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
สว.สก.ได้วางกลไกในการสร้างคน สร้างทีม งาน ที่ มีปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์” วิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” และค่านิยมร่วม “ทางานอย่างมีนาใจ ใส่ใจในวิสัทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” โดยใช้
กระบวนการทางานของทีมงาน เป็นไปภายใต้วงจร PDCA ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้แต่บุคคลมีการทางานที่มีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 การพัฒนาองค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
1.7 กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสว.สก
ในส่วนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์” โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรมุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนาคุณค่าสหกรณ์ สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยดาเนินภารกิจสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การวิจัย การสร้างกลไกการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย/
ชุมชนการเรียนรู้ และการสร้างสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น ภายใต้การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว สถาบันฯ ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเป็นไปภายใต้กระบวนการสาคัญ 5 ขั้นตอน (รูปที่ 11)
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รูปที่ 11 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
การดาเนินการนวัตกรรมเป็ นไปภายใต้ก ารดาเนินการโครงการวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research) ตามกรอบการวิจัยโดยมีทีมพี่เลี้ยงจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และใช้เวที
สรุปบทเรียนผลการดาเนินงานวิจัย เพื่อจัดทาเป็นกรอบแนวทางการดาเนินนวัตกรรม (Innovation Platform)
ขันตอนที่ 5 : การขยายผลเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
ขั้นตอนการขยายผลนาไปใช้ประโยชน์ อาจใช้วิธีการเผยแพร่ผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ชุมชน การจัดทา
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ การจัดทา
หลักสูตรฝึกอบรม และการให้บริการวิชาการผ่านกลไกที่ปรึกษา เป็นต้น
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมในรอบปีการศึกษา 2559

ข้าวสัจธรรมอานาจเจริญ (ข้าวอินทรีย์)

สามพรานโมเดล (ผักอินทรีย์)
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บทที่ 2
การรายงานผลการดาเนินงาน
2.1 สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2559
ผลการดาเนินงานตามภารกิจในรอบปีการศึกษา 2559 เป็นไปตามแผนงานที่ได้นาเสนอผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบันฯทั้ง 4 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การ
เชื่อมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์ กร มีการดาเนินการโครงการวิจัย 4 โครงการ ได้แก่ ชุดโครงการการ
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โครงการวิจัย Enhancing the capacity of
stakeholders to improve the Tilapia value chain in Thailand โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน โครงการ
การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน
ประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 3,191,783.33 บาท มีนักวิจัยจานวน 33 คน ผู้มีส่วน
ร่วมการวิจัย 1,915 คน ภารกิจด้านการบริการวิชาการมีจานวน 10 โครงการ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น จานวน 4,366 คน
ภารกิจการเชื่อมโยงเครือข่าย มีภาคีพันธมิตร 14 เครือข่าย รวม 11,727 คน มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตร 12 หน่วยงาน ภารกิจการพัฒนาองค์กร มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรจานวน 43,923
บาท โดยบุคลากรทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ 2559 สว.สก. มีรายรับ
ทั้งสิ้น 6,904,654 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 6,904,654 บาท

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สาหรับสว.สก.
ตามที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดาเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)
นั้ น สว.สก. ได้ด าเนิ น งานตามระบบประกัน คุ ณภาพภายใน ทั้ งในระดั บ หน่ว ยงาน ซึ่ ง เป็ นระบบที่ ใช้ ส าหรั บ
หน่ ว ยงานที่ท าหน้ าที่ ส นั บ สนุ น ด้ านการวิจั ย และการบริก ารวิ ช าการ และด าเนิน การประเมิ นคุ ณภาพผลการ
ดาเนิน งานตามตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบคุณภาพ จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ที่คณะ
กาหนด
ผลการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับ ดีมาก
แยกเป็น ปัจจัยนาเข้า ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก กระบวนการ 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก และผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย
4.64 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
4.6

2.3
5.2,5.3,5.4
4
4.64

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
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.00
ดี
4.31
ดี
4.66
ดีมาก
4.66
ดีมาก

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน สว.สก. รายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

หน่วย

เป้าหมาย
2559

ผลการดาเนินงาน ปี 2559
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้. (11 ตัวบ่งชี้)

4.66

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
5.00
5.00

2.3

8

8

6

6
491,043.59

100,000 3,191,783.33

6.5
625
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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15.63
0
4

5.00
5.00

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
2559

ผลการดาเนินงาน ปี 2559
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

ผลงาน

0

0

0.00

ผลงาน

0

0

0.00

ผลงาน

0

21

2.63

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

0
0
0

43
3
3

5.38
0.75
2.25

ผลงาน

0

2

2

คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง

ข้อ

5

5

ข้อ

6

6

ข้อ

6

6

5.00
5.00
4.00
4.00
4.31
4.00

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.00
100

4.42
100

4.42
5.00
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ตัวบ่งชี้

5.4
5.5

หน่วย

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน

ค่าเฉลี่ย
ข้อ

เป้าหมาย
2559

ผลการดาเนินงาน ปี 2559
ตัวตั้ง
ตัวหาร

4.27
4

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

4.27
4

คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง

4.13
4.00

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์
แผนงานโครงการ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผ่านความ
ประจาปี
เห็นชอบของคณะกรรมการประจา
3. รายงานการประชุม
สถาบันฯ โดยผู้อานวยการได้กาหนด
ครั้งที่ 2/59
นโยบายแผนงานโครงการภายใต้ภารกิจ
4 ประการ ชี้แจงทาความเข้าใจให้กับ
บุคลากรและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องได้รบั ทราบ
เจตนารมณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน



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












ผลการดาเนินงาน
มีการชี้แจงทาความเข้าใจในที่ประชุม
สถาบัน
มีการจัดทาแผนงาน/โครงการภายใต้
แผนกลยุทธ์

หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/59
1. แผนกลยุทธ์

มีการกาหนดตัวบ่งชี้รายภารกิจประจาปี 1.แผนกลยุทธ์
2558
2. แผนงานประจาปี

มีการทาแผนงานประจาปีเสนอ
คณะกรรมการประจาสถาบันฯ
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
รับทราบผลการดาเนินงานปีละ 2 ครั้ง

1.แผนกลยุทธ์
2. แผนงานประจาปี
1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2559
2. แบบรายงานแจ้ง
เวียนกรรมการ
ประจาสถาบันฯ
1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2559

7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ตามตัวบ่งชี้เสนอกรรมการ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
มีการนาผลการประเมิน SAR ของสว.สก. 1. รายงานการประชุม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไป แก่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2559
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2559

8

8

8

5

5

บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้
สกอ. 3 ตัว บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน ตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

กระบวนการ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

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



ผลการดาเนินงาน
มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการงานวิจัย

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คา
ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์

- มีศูนย์สารสนเทศพื้นที่ 46.5 ตร.ม.
- ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย
- มีคลังข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานวิจัย
- มีเวทีประชุมวิชาการ
- จัด event แสดงผลงาน
- มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒสิ นับสนุน
งานวิจัย
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หลักฐาน
1. รายงานวิจัยชุด
โครงการฯ ระยะที่ 8
2. รายงานสรุปเวที
เสวนาประจาปี 2559
3. ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย
รายงานประจาปี 2559

ประเมิน
ตนเอง








เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ(visiting professor)
3. จั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ เป็ น ทุ น วิ จั ย หรื อ งาน ในรอบปีการศึกษา 2559 สว.สก. ได้มี
สร้างสรรค์
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุน
วิจัย/งานสร้างสรรค์ จานวน
3,191,783.33 บาท
4. จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ในรอบปีการศึกษา 2559 สว.สก. ได้มี
ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ ม การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน
วิชาการหรือการตีพิม พ์ในวารสารระดับชาติหรื อ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม
นานาชาติ
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จานวน
1 แสนบาท
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ - จัดเวทีประกาศเกียรติคุณ
สร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ - สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในที่
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ประชุมสัมมนาวิชาการ

หลักฐาน

สัญญาชุดโครงการวิจัย
RDC5840001, FAO,
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
222/2559
สัญญาขุดโครงการวิจัย
RDC5840001

- หอประวัติ
www.cai.ku.ac.th
- ข่าวประชาสัมพันธ์หน้า
เว็บไซต์
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ - มีระบบและกลไกในการคุม้ ครองสิทธิ์ ระเบียบสกว.แนบท้าย
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ ของนักวิจัยตามเกณฑ์ของสกว.
สัญญาชุดโครงการฯ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2559

6

6

6

5

5

บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

ปัจจัยนาเข้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ค1 และ ง
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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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
2,065,314/4 = 516,328.50 บาท

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2559

100,000

565,960.16

516,328.50

5

5

บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

ผลผลิต
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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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 41 รายการ มีผลงานสร้างสรรค์
เผยแพร่ในระดับชาติ 3 รายการ มีผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน จานวน 3 รายการ และมี
ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จานวน 2 รายการ
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัก = 5 x 100 = 125
4
คะแนน
= 125 x 5 = 15.63
40
= 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2559

5

3.57

5

3.57

5

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
มาก รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

รอบระยะเวลา

ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

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. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีทสี่ อดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และกาหนดตัวบ่งชี้วดั
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการประจาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม





ผลการดาเนินงาน
โครงการเสวนาวิชาการประจาปี
และประกาศเกียรติคณ
ุ มีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก

- รายงานสรุปเวทีเสวนา
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สถาบันครั้งที่ 1/59

- รายงานสรุปโครงการ
CSA
- รายงานสรุปโครงการ
เสวนาวิชาการ ประจาปี
2559
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย - โครงการ เสวนาวิชาการประจาปี - รายงานสรุปโครงการ
2559 “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่
เสวนาวิชาการ
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
การปฏิรปู สหกรณ์ไทยในศตวรรษ ประจาปี 2559
ที่สอง”ให้บริการวิชาการแก่
- รายงานสรุปการจัด
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิชาการ
อบรมหลักสูตรผู้
ผู้นาสหกรณ์ เจ้าหน้าที่รัฐ และ
ตรวจสอบกิจการ
ผู้สนใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์
- หลักสูตรอบรม “หลักสูตรการ
อย่างชานาญการ รุ่นที่
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
17
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โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน
ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
และโครงการเสวนาวิชาการ
ประจาปี 2559

หลักฐาน

เกณฑ์การประเมิน

ประเมิน
ตนเอง



ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ทรัพย์อย่างชานาญการ รุ่นที่ 17 - รายงานสรุปการจัด
ให้บริการผู้ตรวจสอบกิจการ
อบรมหลักสูตรนัก
สหกรณ์และกรรมการสหกรณ์ทั่ว บริหารการสหกรณ์
ประเทศ
ระดับสูง รุ่นที่ 2
- หลักสูตรอบรม “นักบริหารการ
สหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”
ให้บริการข้าราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ระดับชานาญการพิเศษ
รายงานการประชุม
4. ประเมิ น ความสาเร็จตามตัว บ่ ง ชี้ของแผนและ รายงานผลการดาเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจา
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ กรรมการประจาสถาบันฯ
สถาบัน ครั้งที่ 1/59
นาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา



5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม



6. สว.สก.มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน

การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ - รายงานการประชุม
วิชาการโดยเฉพาะในหลักสูตร
สถาบันฯ ครั้งที่ 4/59
ฝึกอบรมในเรื่องการดูแลวิทยากร
- บู๊ทนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน - รายงานสรุปการจัดบู๊ท
ประกาศเกียรติคุณฯ ประจาปี
- ข่าวประชาสัมพันธ์
2559 16 ก.ย. 59
- บู๊ทนิทรรศการข้าวคุณธรรมใน
งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง
“KU ตามรอยพ่อ: พระบิดาแห่ง
การวิจัย และพัฒนาข้าวไทย”
(สวพ.) 20 เม.ย. 2560
- บู๊ทนิทรรศการข้าวสัจธรรมและ
สามพรานโมเดลในงาน 25 ปี
สกว. 25-26 ส.ค. 60

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2559

5

6

6

5

5

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

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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









ผลการดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน แผนกลยุทธ์การเงินได้กาหนดไว้ใน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
เสาหลักกลยุทธ์การวิจัยภายใต้
แผนกลยุทธ์ ฉ.2 เพื่อจัดหา
งบประมาณการวิจยั ภายใต้กรอบ
ชุดโครงการวิจยั The DC& F
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
ใช้วิธีการงบประมาณ การ
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
วิเคราะห์จุดคุม้ ทุน การวิเคราะห์
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อการวางแผน
ได้
จัดหาและจัดสรร เงินทุนราย
โครงการ และภาพรวม
3. มีงบประมาณประจาปีทสี่ อดคล้องกับ
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
47

หลักฐาน
- แผนกลยุทธ์การเงินสว.สก.

- แผนกลยุทธ์การเงินสว.สก.
- แผนงบประมาณเงินรายได้

- แผนปฏิบัติงานประจาปี
- แผนงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ
- รายงานงบการเงินประจาปี
2559 ผ่านการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการดาเนินงาน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน



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





หลักฐาน

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

มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่แต่งตั้ง - คาสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ
โดยคณะกรรมการประจาสถาบันฯ อนุญาต
- รายงานงบการเงินประจาปี
2559 ผ่านการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้ มีการรายงานการใช้เงินตาม
- รายงานการประชุม
เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
แผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัตจิ าก คณะกรรมการประชุมประจา
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ คณะกรรมการ
สถาบัน ครั้งที่ 1/59
การตัดสินใจ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2558

4

6

6

4

4

บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตาม
ตัวบ่งชี้ที่คณะกาหนดให้ดาเนินการประเมิน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/หน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

กระบวนการ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

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
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานิสติ อาจารย์ บุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของสว.สก.และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม

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

มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในแต่ แผนกลยุทธ์
ละรายโครงการ
การเงิน

มีประเมินสถานการณ์แวดล้อมในทุก - สัญญา
รายโครงการ และจัดทาแผนการเงิน
โครงการวิจัย
แบบยืดหยุ่น ภายใต้กรอบของมก.พว.

เกณฑ์การประเมิน

ประเมิน
ตนเอง









ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มีแนวทางการบริหารตามหลักธรรมา- แนวทางการ
ภิบาล
กากับดูแล
สถาบัน
ใช้กลไกการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของ รายงานการ
5. ค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ บุคลากรในการประชุมสว.สก. และ ประชุมสถาบัน
ประจาเดือน
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ ประจากลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10
ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

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

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2558

2558

2559

2558

2559

2559

4

5

6

5

4

บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน

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

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2559

4.00

4.27

4.42

4.27

4.42

บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา

ผลผลิต
ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 บุคลากรสว.สก. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 6.5 คน จากจานวนบุคลากรสว.สก.ที่ปฏิบัติงานตามรอบการประเมินรวมทั้งสิ้น 6.5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100
1. คานวณร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ  100
จานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ)
=

6.5
6.5

X 100

= 100%
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2. แปลงร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
=

100
100

X5

= 5 คะแนน

X5

ดังนั้นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ร้อย
ละ 100
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2559

80

100

100

5

5

บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
รอบระยะเวลา
ปีการศึกษา พ.ศ. 2559
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 สว.สก. ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของสว.สก. พบว่ามีผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับ ดี
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2559

4.00

4.27

4.13

4.27

4.13

บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
กระบวนการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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
ผู้รับบริการ







ผลการดาเนินงาน
มีการทบทวนกระบวนการ
ดาเนินงานหลักครบถ้วน

มีการจัดทาหรือทบทวน
ข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการดาเนินงานหลัก
(Core Process) ที่สาคัญจาก
ความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ
3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการ มีการออกแบบหรือทบทวน
จากข้อกาหนดที่สาคัญ จัดทามาตรฐาน กระบวนการจากข้อกาหนดที่
และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง สาคัญ จัดทามาตรฐานและ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อม
กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
ทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวน มีการปรับปรุงกระบวนการตาม
การตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทาให้งาน คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทาให้
มีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลด งานมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดาเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น
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หลักฐาน
- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที่ 6/59
- รายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2558
- รายงานประจาปี 2559

รายงานการประชุมสถาบันครั้ง
ที่ 6/59

- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที่ 6/59
- คาสั่งมอบหมายงาน
- Mind Map
- คู่มือการปฏิบัติงาน
- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที่ 4/59
- คู่มือการปฏิบัติงานปี 59/60

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน



5. มีการกากับติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุง จัดทารายงานผลการปรับปรุง
เสนอต่อผู้มีอานาจเพื่อให้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการ
กาหนดกระบวนการที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป

-

-

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2559

2558

2559

2558

2559

2559

4

4

4

4

4

บรรลุเป้าหมาย
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บทที่ 3
สรุปการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสว.สก.
3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
สว.สก.ได้ วิ เคราะห์ ผลการด าเนิ นงานในเชิ งคุ ณภาพเกี่ ยวกั บ จุ ดเด่ น และโอกาสในการพั ฒนาในแต่ ละ
องค์ประกอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดเด่น
1. เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจชุมชน มีชุดความรู้การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เชิงคุณค่า ชุดความรู้การพัฒนาโซ่
คุณค่าตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
โอกาสในการพัฒนา
1. การเผยแพร่ชุดความรู้ นวัตกรรมในนามคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อชี้นาชุมชน/ขบวนการสหกรณ์สู่การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มี ผ ลงานวิ จั ย นวตั ก รรมตั ว แบบธุ ร กิ จ และชุ ด ความรู้ ส าหรั บ กรอบการสร้ า งสมรรถนะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้นาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2. มีศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
3. ได้รับเชิญจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
4. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายระดับชาติ
5. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อสร้างสรรค์และคู่มือการทาวิจัย
โอกาสในการพัฒนา
1. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. มีชุดความรู้การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด
ความรู้ทักษะในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
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2. มีชุดความรู้และคลังความรู้ที่สะสมจากการวิจัยพร้อมสาหรับการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์
วารสารฅนสหกรณ์ และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
โอกาสในการพัฒนา
1. –
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จุดเด่น
1. มีขีดความสามารถในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินภายนอก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองและความพร้อมในการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตอันใกล้
โอกาสในการพัฒนา
1. มีแผนบริห ารความเสี่ย งในเรื่องของการจัดหาเงินทุนจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สว.สก.
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. มีการส่งเสริมให้บุคลากร ภาคีเครือข่ายนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน มีการทางานเป็น
ทีม ภายใต้ค่านิยมร่วมเพื่อนาไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์กรอย่างชัดเจน
โอกาสในการพัฒนา
1. มุ่งสร้างการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดในฐานะหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีรูปแบบของ
Virtual Organization ที่มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและคลังสมองเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การบรรลุปณิธาน เป้าหมายร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
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บทที่ 4
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2558 สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จานวน 3 โครงการ และได้
ดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จานวน 3 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้


สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558 (สปค.02) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

1. จุดที่ควร 2. การ
พัฒนา/
วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ ตนเอง

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม

4. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

5. ผลการดาเนินงาน 6. ร้อยละ
7.
8.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม
องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1. ควร
โครงการ
- นาชุดความรู้ นาตัวแบบผลลัพธ์จาก
100
234,834
ผอ./
ขยาย
เชื่อมโยง
จากงานวิจัย งานวิจัย ไปนาเสนอใน
รองผอ.
บทบาทใน
พันธมิตรใน
เผยแพร่ให้กับ เวทีประชุมวิชาการ
การนา
ต่างประเทศ
สหกรณ์ใน
ต่างประเทศ ได้แก่
ความรู้/
ประเทศ
- นาเสนอผลงาน
นวัตกรรม
สมาชิก
สร้างสรรค์นวัตกรรม
เชื่อมโยง
อาเซียนให้เป็น ในการพัฒนาสหกรณ์
ความ
ที่รู้จักและ
และชุมชน ได้แก่
ร่วมมือกับ
สามารถ
คิชฌกูฎโมเดล สาม
ประเทศใน
นาไปใช้
พรานโมเดล Farmer
อาเซียนตาม
ประโยชน์
Shop และเครือข่าย
โอกาสอัน
คุณค่าข้าวคุณธรรม
ควร
ในเวที
International
Seminar 2016
“Co-operative:
Empowering
Communities
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1. จุดที่ควร 2. การ
พัฒนา/
วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ ตนเอง

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม

4. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

5. ผลการดาเนินงาน 6. ร้อยละ
7.
8.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม
Towards Socio
Economic
Sustainability” ณ
เมืองกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย เมื่อ
วันที่ 10-11 พ.ย. 59
- นาเสนอบทความวิจยั
เรื่อง THE NEW
CHALLENGES IN
THE 2nd
CENTURY OF
AGRICULTURAL
CO-OPERATIVES
DEVELOPMENT IN
THAILAND ในที่
ประชุมวิชาการ
ระหว่างประเทศ
11th ICA ASIA
PACIFIC REGIONAL
RESEARCH
CONFERENCE ณ
เมืองนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย เมื่อวันที่ 1416 พ.ย. 59
- ญี่ปุ่น
- นำเสนอผลงำนและ
ตัวแบบผลงำนวิจัย
เกี่ยวกับกำรสร้ำงห่วง
โซ่คุณค่ำทำงอำหำร
ของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรในประเทศ
ไทย ได้แก่ คิชฌกูฎ
โมเดล สำมพรำน
โมเดล Farmer
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1. จุดที่ควร 2. การ
พัฒนา/
วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ ตนเอง

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม

4. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

5. ผลการดาเนินงาน 6. ร้อยละ
7.
8.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม
Shop โซ่คุณค่ำปลำ
นิล และโซ่คณ
ุ ค่ำ
กล้วยหอมทองสกก.
บ้ำนลำด จก.ในที่
ประชุม Marketing
of Agricultural
Producers for
Small Scale
Farmers in ASEAN
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ
วันที่ 23-28 เม.ย. 60

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
1. มีแผน
- มีการจัด
- หลักสูตรเป็นที่ มีผู้อบรมจานวน 50
บริหารความ
หลักสูตร
ยอมรับ มีผล คน มีผลการประเมิน
เสี่ยงในเรื่อง
ฝึกอบรม
การประเมินใน ในระดับ “ดีมาก”
ของการจัดหา
เพิ่มจากที่
ระดับ “ดี” และ
เงินทุนจาก
ดาเนินการ
มีผู้เข้ารับการ
หลาย ๆ
อยู่ ได้แก่
อบรมไม่น้อย
แหล่ง เพื่อ
โครงการ
กว่า 40 คน
สนับสนุน
ฝึกอบรม
ภารกิจของ
หลักสูตร
สถาบันฯ
นักบริหาร
การ
สหกรณ์
ระดับสูง
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. การสร้าง
- มีการชี้แจงในที่
ความเข้าใจ
ประชุม
กับคณะและ
ผู้บริหารคณะ
หน่วยงานที่
- การนาเสนอ
เกี่ยวข้อง
ผลงานในที่
สาหรับ
ประชุม
องค์ประกอบ
คณะกรรมการ
ของบุคลากร
ประจาคณะ
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100

-

ผอ./
ผู้ทรงคุณวุฒิ
/บุคลากร

สถาบัน

100

-

ผอ./ทีมงาน
สว.สก.

1. จุดที่ควร 2. การ
พัฒนา/
วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ ตนเอง

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

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม

4. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

5. ผลการดาเนินงาน 6. ร้อยละ
7.
8.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง
- การร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ผลงาน
ร่วมกับ
หน่วยงานในมก.
เช่น โครงการ
CSA การจัดบู๊ท
นิทรรศการ
ร่วมกับสวพ.ใน
งานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท
สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 เรื่อง
“KU ตามรอย
พ่อ: พระบิดา
แห่งการวิจัย
และพัฒนาข้าว
ไทย”
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1. ประกาศจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

1-1
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7. คาสั่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ 3/2557
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 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
2. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
3. จำนวนผลงำนทีไ่ ด้รับกำรจดอนุสทิ ธิบัตร
4. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
5. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
6. จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทปี่ รำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556
7. จำนวนผลงำนได้รบั กำรจดสิทธิบตั ร
8. จำนวนผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
9. จำนวนผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
10. จำนวนผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
11. จำนวนตำรำหรือหนังสือที่ผำ่ นกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
12. จำนวนตำรำหรือหนังสือที่ผำ่ นกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร
13. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทมี่ ีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
14. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
15. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
16. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
17. จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ
18. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด
18.1 จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์ภำยในมหำวิทยำลัย
18.2 จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์ภำยนอกมหำวิทยำลัย
19. จำนวนผู้มีหน้ำที่ทำวิจยั ทั้งหมด
1-27

ผลการดาเนินงาน ปี
2558
2559
1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

45

21

8
1
-

43
3
-

1
5,093,641.40
5,093,641.40

5
2,065,314
2,065,314

7

4

ข้อมูลพืน้ ฐาน
19.1 จำนวนผู้มีหน้ำที่ทำวิจยั ที่มีผลงำนวิจัย
19.2 จำนวนผู้มีหน้ำที่ทำวิจยั ที่มีบทควำมวิชำกำรที่มีกำรตีพิมพ์ในสิ่งตีพมิ พ์
ต่ำงๆ
19.3 จำนวนผู้มีหน้ำที่ทำวิจยั แต่ไม่มผี ลงำนวิจัย ไม่มีบทควำมวิชำกำร
20. จำนวนผู้มีหน้ำที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
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ผลการดาเนินงาน ปี
2558
2559
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4
2
2
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