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การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบของรายงานการศึกษาตนเอง ประจําปการศึกษา 2562
(1 สิ งหาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563) ในครั ้ งนี ้ ประกอบด ว ยสาระสำคัญ 6 สว น ไดแก บทสรุป ผูบริหาร
โครงสรางองคการ การรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ(สว.สก.) ประจําการศึกษา 2562
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บทนำ
บทสรุปผูบริหาร
สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สถาบันฯ) จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2547 ในฐานะหนวยงานเชิงยุทธศาสตรภายใตนโยบายของคณะกรรมการพัฒ นาการ
สหกรณแหงชาติ ชุดที่ 1 เพื่อทำหนาที่ศึกษาวิจัยและใหบริการวิชาการสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณและได
เริ่มดำเนินการ ตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมาในฐานะหนว ยงานพึ่ งพาตนเองมี การบริ หารจัดการภายใต
นโยบายของคณะกรรมการ ประจำสถาบันและบริหารจัดการโดยผูอำนวยการตามระเบียบสถาบัน โดยไดกำหนด
ปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอน คุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ และวิสัยทัศน “เปนองคกรมุงพัฒนานวัตกรรม
ความคิด เพื่อยกระดับการพัฒนา การนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีการดำเนินภารกิจที่สำคัญ 4
ดาน ไดแกการวิจัย บริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือขายและการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในรอบปการศึกษา 2562 สถาบันฯมีผลการดำเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ดังนี้
ดานการวิจัย ไดรับทุนสนับสนุนจากสกสว.ใหดำเนินการโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ ไดแก
โครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะที่ 2” ทุนสนับสนุน
จำนวน 3,018,400 บาท
ผลงานวิจัยไดถูกนำไปใชประโยชน ไดแก 1) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานนำชุดความรูระบบ
นิเวศการเรียนรูไปกำหนดในแผนที่ยุทธศาสตรกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ป 2562-2566 เพื่อจุดประกายความคิด
ในความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในการยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ สูการบรรลุ
วิสัยทัศนและเปนการเปดพื้นที่เรียนรูรว มกันในการสรางสรรคนวัตกรรมกระบวนการแกปญหาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 2) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย ไดดำเนินการตอยอดการวิจัยใน
การดำเนินการโครงการ Blockchain Traceability ขาวอินทรียกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยัง่ ยืน
โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหความรวมมือและสนับสนุนระบบ Blockchain ชวย
ตรวจสอบยอนกลับเพื่อสงเสริมเกษตรอินทรียรวมทั้งเกษตรและอาหารปลอดภัย 3) ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จำกัด ไดนำผลงานวิจัยโครงการแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุนการ
พึ่งพาและรวมมือกัน (SHO System) ไปใชในการกำหนดแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานศูนยกลางทางการ
เงินสหกรณออมทรัพย
ผลงานในภารกิจดานบริการวิชาการ มีการดำเนินการจำนวน 7 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการ
อบรม หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการ รุนที่ 21” 2) โครงการฝกอบรม
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางมืออาชีพ” 3) การเผยแพรผลงานวิจัย
“การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน” ใน
รายการ “วิ จ ั ย ก า วไกล” ทางสถานี ว ิ ทยุ กระจายเสียงรัฐสภา เมื่อ 29 กุมภาพัน ธ 2563 4) การเผยแพร
ผลงานวิจัย “การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต

(b)

TRP 4 ระยะที่ 1” ในรายการ “วิจัยกาวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เมื่อ 9 พฤษภาคม 2563 5)
การเผยแพรผลงานวิจัย “การพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมเพื่อแกปญหาชาวนาอยางยั่งยืน ระยะที่ 2” ใน
รายการ “วิจัยกาวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 6) การสรางคลังขอมูล
จากการวิจัยเผยแพรสูสาธารณะเพื่อเปดโอกาสการเขาถึงชุดความรู/นวัตกรรมจากการวิจัย 7) ศูนยเรียนรูมีชีวิต
(Living Learning Centers) รวมกับชุมชนตางๆ เพื่อการถายโอนความรูสูสาธารณชน ไดแก ศูนยเรียนรูมีชีวิต
ธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด และศูนยเรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน เพื่อดำเนินการเผยแพรความรูเกี่ยวกับธุรกิจแบบมีสวนรวมใหกับ
เกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ ทีส่ นใจในแนวทางดังกลาว
ผลงานดานการเชื่อมโยงเครือขายไดสรางเครือขายผูตรวจสอบกิจการอยางชำนาญการจำนวน
1,115 คน และมีการขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัย บริการวิชาการในรอบปการศึกษา 2562 ภายใตความรวมมือ
จากเครือขายผูทรงคุณวุฒิและเครือขายนักวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 212 คน ในสวนของเครือขายภาคีสารสนเทศที่
เขามาใชบริการ เครือขายสังคมออนไลนและเว็บไซตจำนวน 6,576 ราย
ภารกิจดานการพัฒนาองคกร บุคลากรของสถาบันที่ไดเขารับการพัฒนาศักยภาพทุกคนเฉลี่ยคนละ
9 กิจกรรม จำแนกเปนการพัฒนาศักยภาพตามตำแหนงงาน และการพัฒนาศักยภาพของการเปนโคชเพื่ อ
เสริมสรางสมรรถนะของการโคชชิ่งทีมวิจัยในพื้นที่ มีการจัดสัมมนานอกสถานที่เพื่อสรางทีมงานโคชชิ่ง และมี
การพัฒนาทักษะการวิจัยผานการบวนการ learning by doing
ผลการประเมินตนเอง ประจำปการศึกษา 2562 พบวา สถาบันฯมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียดการประเมินเฉลี่ยในแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ระดับดี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ระดับดี
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย 4.66 ระดับดีมาก
สำหรับการพิจารณาจากมุมมองของแตละสวนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปจจัยนำเขา
กระบวนการ และผลผลิต พบวา สถาบันฯมีผลการดำเนินงานโดยรวมในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.53
แบงเปนดานปจจัยนำเขา (Input) ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการ (Process) ได
คะแนนเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต (Output) ไดคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยูในระดับดีมาก ดังนี้
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0.00-1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมาสถาบันวิชาการดานสหกรณได
เผยแพรการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนแกภาคีเครือขายและขบวนการสหกรณมากขึ้น เพื่อเผยแพรชุด
ความรูและนวัตกรรม และเผยแพรผลลัพธจากงานวิจัยผานสื่อรัฐสภา

(d)

บทที่ 1
โครงรางองคการ (Organizational Proﬁle: OP)

รูปที่ 1 ทิศทางองคการ (คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร)
1.1 สภาพแวดลอมของหนวยงาน
1.1.1 สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) ไดจัดตั้งภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสหกรณ พ.ศ. 25462549 เพื่อใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนแก
ขบวนการสหกรณ จั ดตั ้ งขึ ้ น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ลงวัน ที่ 15 กั น ยายน 2547 โดยมี
วัตถุประสงคในการดำเนินงาน 3 ประการ ไดแก 1. ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ 2. สนับสนุน
สงเสริมและดำเนินการดานการศึกษาและบริการวิชาการและ 3. ทำหนาที่เปนศูนยกลางของเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการดานสหกรณ ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาขบวนการสหกรณ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การบริหารจัดการเปนไปภายใตนโยบายของคณะกรรมการประจาสถาบัน ซึ่งประกอบดวยคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร เ ป น ประธาน มี คณาจารย และผูทรงคุณวุฒ ิเปน กรรมการ และผูอำนวยการเป น กรรมการและ
เลขานุการ หัวหนาหนวยงาน คือ ผูอานวยการสถาบัน ทำหนาที่บริหารจัดการเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของหนวยงาน มีระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
การดำเนินการในปจจุบันมีภารกิจ 4 ประการ ไดแก การวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยงเครือขาย
และการพัฒนาองคกร โดยมีการกำหนดเปาหมายที่ทาทายเพื่อสามารถนำผลลัพธจากการวิจัยและสรางสรรค
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นวัตกรรมตลอดจนการใหบริการวิชาการ และการเชื่อมโยงเครือขายไปสนับสนุนการสรางความเขมแข็งเปนปกแผน
แกขบวนการสหกรณตามเจตนารมยในการจัดตั้ง
1.1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
“มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
คานิยมรวม
“ใสใจวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม”
พันธกิจที่สำคัญ
1. การสรางกลไกการวิจัยเพื่อสรางองคความรูสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคา และ
การคาที่เปนธรรม
2. การสรางกลไกการเรียนรู และคลังความรูเพื่อยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การสรางเครือขายพันธมิตรรวมกันพัฒนาระบบคุณคา การคาที่เปนธรรม
4. การพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนแกนนำในการพัฒนา ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
สมรรถนะหลัก
เปนหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมแบบมุงเปาไปที่การยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ (การปรับทัศนคติ วิธีคิด เพิ่มพูนความรูทักษะ ที่สามารถ
เผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลง) แกกลุมเปาหมาย มีชุดความรูการพัฒนาโซคุณคา (VCD) การสรางแบรนดเชิงคุณคา
การพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน ตัวแบบธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม และตัวแบบระบบนิเวศการเรียนรู
พันธกิจหลัก
1.ดานการ
วิจัย

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1.1 โครงการวิจัย “หนวย
สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากที่ใช
นวัตกรรมภายใต
TRP4 ระยะที่ 2”

ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ

วิธีการสงมอบบริการ

- เปนการดำเนินการวิจัยในระยะที่ 2
โดยมุงไปที่
1) การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
วิธีการ Coaching Platform เพื่อ
ใหบริการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม
ภายใตโปรแกรมการวิจัยการ

1) รายงานวิจัย
2) คูมือการใหบริการ Coaching
3) สื่อสรางสรรคการสงเสริมการเรียนรู
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
4) ตัวแบบนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
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พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยาง
5) Policy Brief การสงเสริมการพัฒนา
ยั่งยืน
เศรษฐกิจฐานรากโดยใชนวัตกรรม
2) เพื ่ อ ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ต ิ ก า ร
ใหบริการ Coaching แกทีมวิจัย
ในภูมิภาคตางๆ ภายใตโปรแกรม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบน
ฐานชุมชนนวัตกรรมอยางยั่งยืน
3) เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห
ความรูจากการศึกษาการ
ขับเคลื่อนและรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานรากและ Model
ตนแบบการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน
4) เพื่อจัดทำข อเสนอเชิ งนโยบาย
และการสื่อสารสังคมเพื่อนำไปสู
การขับเคลื่อน
2. ดานบริการวิชาการ: แผนการใหบริการหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย
2.1 โครงการฝกอบรม

- เป นหลักสูตรต นแบบที ่ มีการนำชุด 1) จั ด บริ ก ารให ก ารอบรมป ล ะครั้ ง
ความรู  จากการวิ จ ั ยมาถ ายทอดใน
ภายใต โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการ
ผูตรวจสอบกิจการ
หลักสูตรอบรมที่มีการขยายผลไปใช
(มก.พว.) โดยผู  อ บรมสามารถ
สหกรณอยางชำนาญ
ในขบวนการสหกรณและหนวยงานรัฐ
ลงทะเบียนทางระบบออนไลน ข อง
การ (เปาบุนจิ้น) 1 รุน
- กอเกิดเปนเครือขายเปาบุนจิ้ นมาก
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
36 คน
กว า 1,115 คน ที ่ เ ข า มาใช บ ริ ก าร 2) ใหประกาศนียบัตรในนามสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐคลังความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศาสตรอยางตอเนื่อง
- ใชกระบวนการ KM โดยผูทรงคุณวุฒิ
- หลักสูตรไดรับการยอมรับและนำไป
ปรับใชในหลายหนวยงาน ตลอดจน
ได ร ั บ การรั บ รองว า เป น หลั ก สู ต ร
มาตรฐานจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
- มีการติดตาม และประเมินผล เพื่อได
ขอมูลปอนกลับมาปรับปรุงทุกครั้ง
2.2 โครงการอบรม “การ - เปนหลักสูตรในรูปแบบของการจัดการ - ใหบริการอบรมแกคณะกรรมการและ
เรียนรูเ พื่อสรางสมรรถนะทั้งดานวิธี
ฝ า ยจั ด การสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
พัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการสหกรณ คิด และทักษะดานการบริหารจัดการ ระยอง จำกัด จำนวน 42 คน
เพื่อใหผูอบรมมีกรอบแนวคิดและ
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ทักษะที่พรอมขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการสหกรณภายใตปจจัย
สภาพแวดลอมและบริบท ใหเปน
ทีมงานอยางมืออาชีพ
แผนงานการจัดเสวนา/เผยแพรความรูสูสาธารณะ
ออมทรัพยอยางมือ
อาชีพ

1. การเผยแพรผลงานวิจัย
“การขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบการเงิน
สหกรณออมทรัพยที่เอื้อ

เปนผลงานวิจัยที่ไดนำเสนอกรอบการ เผยแพรผานสื่อ “สถานีวิทยุกระจายเสียง
ขับเคลื่อนสูระบบการเงินสหกรณออม รัฐสภา” รายการ “วิจัยกาวไกล” เมื่อ 29
ทรัพยที่เอื้อตอการพึ่งพาและร วมมือ กุมภาพันธ 2563
กัน (SHOs System)

ตอการพึ่งพาตนเองและ
รวมมือกัน”
2. การเผยแพรผลงานวิจัย
“การพัฒนาระบบนิเวศ
การเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากที่ใช
นวัตกรรมภายใต TRP
4 ระยะที่ 1”

3. การเผยแพรผลงานวิจัย
“การพัฒนาธุรกิจข า ว
แบบมี ส  ว นร ว มเพื่ อ
แกปญหาชาวนาอย า ง
ยั่งยืน ระยะที่ 2”

ผลการวิจัยไดกำหนดเปนประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต TRP4 จำนวน 6 ประเด็น
ยุทธศาสตรและนํามาจัดทำเปนขอเสนอ
สำหรับกรอบแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก: Grassroot
Transformation Platform ๖ แนวทาง
ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
(System Changing) 2) การปฏิรูป/
ยกระดับขีดความสามารถขององคกรใน
ชุมชน (Revolution of Community
Enterprises) 3) การพัฒนาระบบนิเวศ
ชุมชน (Community Ecosystem) 4)
การเปดพื้นที่เศรษฐกิจสรางสรรคในชุมชน
5) การพัฒนาแหลงทุนและสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดี และ 6) หนวย
ติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชน
เป น นวั ต กรรมระบบธุ ร กิ จ ที ่ ช  ว ย
ยกระดับการดำเนินธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกรให ก  า วพ น ข อ จํ า กั ด และ
จุ ด อ อ นไปสู  ก ารสร า งโอกาสภายใต
กรอบการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาที่
รู  จ ั ก กั น ในชื ่ อ “IBM Development
Platform” ที่มีขั้นตอนการดำเนินการ
๗ ขั ้ น ตอน และครอบคลุ ม แนวทาง
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เผยแพรผานสื่อ “สถานีวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภา” รายการ “วิจัยกาวไกล”เมื่อ 9
พฤษภาคม 2563

เผยแพรผานสื่อ “สถานีวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภา” รายการ “วิจัยกาวไกล”เมื่อ 18
กรกฎาคม 2563

พันธกิจหลัก

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
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เชิ ง กลยุ ท ธ 2 แนวทาง ได แ ก แนว
ทางการสรางคุณคา (Value creation)
ประกอบด ว ย การพั ฒ นาระบบนิเวศ
การเรียนรู ในสถาบันเกษตรกร ที่จะ
เปนกลไกสำคัญในการสรางโอกาส การ
เรียนรูแกเกษตรกรผูมีสวนไดสวนเสีย
และเข า มามี ส  ว นร ว มในระบบธุ ร กิ จ
ตลอดจนไดรับประโยชนอยางเปนธรรม
ในส ว นของแนวทางเชิ ง กลยุ ท ธ ก าร
สร า งมู ล ค า เพิ ่ ม ประกอบดวยการนํา
นวั ต กรรมโซ ค ุ ณ ค า ในการวางระบบ
ธุรกิจสูเปาหมายรวมที่จะเพิ่มอำนาจ
การตอรองลดตนทุน การบริหารจัดการ
ตามแผนธุรกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การ
จัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม
4. คลังขอมูลเว็บไซต
มุ  ง ใช ก ลไกอิ น เตอร เ น็ ต ในการสร า ง
คลังขอมูลที่ไดจากการวิจัยเผยแพรสู
www.cai.ku.ac.th
สาธารณะ ในนามมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เพื ่ อ เป ด โอกาสการ
เข า ถึ ง ชุ ดความรู /นวั ตกรรมจากการ
วิ จ ั ย และข อ มู ล ข า วสารเกี ่ ย วกั บการ
พั ฒ นาการสหกรณ แ ละการค า เป น
ธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ศูนยเรียนรูมีชีวิต
เพื่อการถายโอนความรูเกี่ยวกับธุรกิจ
แบบมี ส  ว นร ว มให ก ั บ เกษตรกรและ
(Living Learning
Centers) รวมกับชุมชน หนวยงานตาง ๆ ที่สนใจ ซึ่งไดมีการ
ดำเนินการใน 2 ศูนยเรียนรู ไดแก ศูนย
ตางๆ
เรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม
สหกรณ ก ารเกษตรบ า นลาด จำกั ด
และศูนยเรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาวแบบมี
สวนรวมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย
ทุงทองยั่งยืน
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1) มีเมนูหลัก 25 รายการ และเมนูยอย
66 เมนู
2) มีคลังขอมูลบทความ 425 รายการ
รายงานวิจัย 104 รายการ
3) รายการชวนคิดชวนคุย 62 เรื่อง
4) หนาตางความรู 8 บาน

สาระการเรียนรูศูนยเรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาว
แบบมีสวนรวมสกก.บานลาด จก. 5 หนวย
เรียน
1) ธุรกิจขาว IB สกก.บานลาด จก.: กลไก
การแกปญหาชาวนาครบวงจร
2) แนวทางกลยุ ท ธ แ ละแผนธุ ร กิ จ ข า ว
IBM เพื่อการยกระดับขีดความสามารถ
เชิงธุรกิจสหกรณ
3) การผลิตขาว GAP ดวยระบบการควบคุม
ภายใน (ICS)
4) เทคนิคการทำนา GAP: ความรูจากการ
ปฏิบัติจริง
5) การสร า งแบรนด ข  า ว IBM กลไก
กระตุนอุปสงคขาวในชุมชน

พันธกิจหลัก

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ

วิธีการสงมอบบริการ
สาระการเรียนรูศูนยเรียนรูมีชีวิตธุรกิจขาว
แบบมี ส  ว นร ว มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตร
อินทรียทุงทองยั่งยืน 7 หนวยเรียน
1) การพัฒนาธุรกิจ ข าว IBM ในวิสาหกิ จ
ชุ ม ชนเพื ่ อ เป น กลไกสรา งความมั ่น คง
และยั่งยืนในอาชีพชาวนา
2) การทำนาอินทรียรับรองมาตรฐาน IFOAM
3) เทคนิคการทำนาอินทรียที่เปนดินทราย
4) การวางแผนทำนา: ราคาไมสำคัญเทากับ
การวางแผนเพื่อกำไรสุทธิ
5) การทำปุยหมักอินทรียจากวัสดุในฟารม
6) เทคนิคการปลูกผักอินทรียในพื้นที่จำกัด
7) การสรางแบรนดสำคัญไฉน?

3. การ

เครือขายนักวิจัย

เรียนรูฯ

มุงเนนไปที่การสรางภาคีพันธมิตรเชิงกล
56 ยุทธ (Strategic Partners) กับกลุม
เปาหมายตาง ๆ ที่เห็นชอบในปณิธาน
วิสัยทัศน และภารกิจของสว.สก. และ
1,115
เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน
แผนงานโครงการตาง ๆ รวมกับสว.สก.
925 สูการบรรลุปณิธานรวม “มุงสรางคนให
สะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ”

เครือขายสังคม

6,576

เชื่อมโยง เครือขาย
เครือขาย ผูทรงคุณวุฒิ
เครือขายผูตรวจ
สอบกิจการ
เครือขายการ

156

ภาคีพันธมิตรที่เขามามีสวนรวมใน
เครือขายไดประโยชนตามปณิธาน
เปาหมายรวม อาทิเชน ภาคีเครือขายจะ
ไดผลลัพธจากการขับเคลื่อนงานวิจัย
ไดรับประโยชนในการเขาถึงแหลงความรู
และขอมูลขาวสารทางสื่อออนไลนอยาง
ตอเนื่อง ฯลฯ

ออนไลน
ภาคีเครือขาย
ตางประเทศ

62

4.การพัฒนา พัฒนาบุคลากร การพัฒนา
องคกร
ระบบงาน และการสราง
อัตลักษณใหเห็นเปนที่
ประจักษในสังคม

แผนงานการพัฒนาบุคลากรของสว.สก. ผลการปฏิบัติงานของทีมวิจัย ทีมงาน
จะเนนไปที่กลไก Learning by doing พัฒนาหลักสูตร-ใหบริการวิชาการและ
และเวทีจดั การความรูในสวนของการ ทีม Coaching
ขับเคลื่อนการวิจยั การใหบริการ
วิชาการ โดยบุคลากรทุกคนจะมีตวั ชี้วัด
คูมือการปฏิบตั ิงานและโอกาสการ
พัฒนาคนเองตามความสนใจ
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1.1.2 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ขอมูลกลุมบุคลากร (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด
ประเภทบุคลากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปการศึกษา

2561
1
1
2
4
4

นักวิจัย
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใหทำวิจัย/เจาหนาที่วิจัย
บุคลากรสนับสนุนอื่น
รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ)
บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท
รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

2562
1
1
2
4
4

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กำหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทำงานดังนี้
- 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน
- 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
- นอยกวา 6 เดือน คิดเปน 0 คน
•

ขอมูลบุคลากร ใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทำงานที่กำหนด แยกตามตำแหนงทางวิชาการ
สายวิชาการ
คุณวุฒิ

สายสนับสนุน
ตำแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ตำแหนงทางวิชาการ

ป. ป. ป. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป. ป. ป. ป. รวม
ตรี โท เอก
ตรี ตรี โท เอก
ขาราชการ
พนักงานราชการ
พนักงาน
งบประมาณ
พนักงานเงินรายได
นักวิจัยประจำ
โครงการ
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

--

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

-

-

2
-

2
-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

4

4

-

-

4

ลำดับ ระยะเวลาการทำงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
วิชาชีพทัว่ ไป
วิชาชีพเฉพาะ
(คน)
รวม ปฏิบัติ ชำนาญ ชำนาญ ปฏิบัติ ชำนาญ ชำนาญ เชี่ยว เชี่ยวชา
<ตรี ตรี โท เอก
(คน) งาน
งาน งานพิเศษ การ การ การพิเศษ ชาญ ญพิเศษ
- 2 2 - 4
4
-

1

9 เดือน ขึ้นไป

2

6-9 เดือน

-

-

3

-

-

-

5

นอยกวา 6 เดือน
ลาศึกษาตอ
รวมทั้งหมด

6

ผลรวม

4

ไมมี ชำนาญ เชี่ยวชาญ รวม
การ

(1)*1+(2)*0.5

รวม
(คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-
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•

จำนวนครั้งของบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2562
หนวยงาน

จำนวนบุคลากร

ประชุมสัมมนา

ฝกอบรม

ศึกษาดูงาน

อื่นๆ

รวม

(บูทนิทรรศการ)

ทั้งหมด ที่ไดรับการพัฒนา
(ไมนับซ้ำ)

สถาบันวิชาการดานสหกรณ
•

4

(ครั้ง)
(นับซ้ำ)

(ครั้ง)
(นับซ้ำ)

(ครั้ง)
(นับซ้ำ)

(ครั้ง)
(นับซ้ำ)

(ครั้ง)
(นับซ้ำ)

36

4

2

-

42

4

ความตองการ/ความคาดหวังและองคประกอบสำคัญที่ทำใหบุคลากรมุงมั่นตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน

กลุมบุคลากร

ความตองการ/ความคาดหวัง

นักวิจัย

เปนบุคคลที่มีคานิยมรวม “ใสใจวิสัยทัศน
รับผิดชอบ และมององครวม”
บุคลากรสายสนับสนุน เปนบุคคลที่มีคานิยมรวม “ใสใจวิสัยทัศน
ไดแก นักวิชาการเงินและ รับผิดชอบ และมององครวม”
บัญชี และเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป
ภาคีพันธมิตรที่เขามามี เปนคนมีความรับผิดชอบ และทำงานอยางเปน
สวนรวมในการขับเคลื่อน ระบบ
ภารกิจรวมกับของสว.สก.

องคประกอบสำคัญที่ทำใหบุคลากร
มุงมั่นตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน
มี 4 องคประกอบ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจ
(คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และการเพิ่มพูนความรู
ในอาชีพ) สภาพแวดลอมในการทำงาน (บรรยากาศใน
ที่ทำงาน เพื่อนรวมงาน นโยบายของผูอำนวยการ)
หัวหนาหนวยงานมีความสามารถและบุคลิกภาพเปนที่
ยอมรับ และเชื่อมั่นไววางใจ
ปณิธานและเปาหมายรวม

สวัสดิการ และขอกำหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เปนเรื่องเฉพาะของสว.สก.
(สวัสดิการที่สวสก.จัดใหที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัด)
สว.สก.ไดจัดทำประกันกลุมใหกับนักวิจัยของสว.สก. การจัดใหมีตูยาสามัญประจำหนวยงาน การจัด
เครื่องดื่มไวบริการ ไดแก กาแฟ โอวัลติน อาหารวางและน้ำดื่ม ทุกสัปดาห และการสงเสริมใหบุคลากรเลนกีฬา
สงเสริมกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี เชน ประเพณีสงกรานต รดน้ำขอพรผูใหญ เปนตน การใชจักรยานเปน
พาหนะเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมชุมชนมก.
• ขอกำหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เปนเรื่องเฉพาะของสว.สก.
สว.สก. มีการกำหนดนโยบายเรื่องการรักษาความสะอาดในที่ทำงาน 5 ส โดยกำหนดเจาภาพรับผิดชอบในแตละ
วัน เพื่อความสะอาด สุขอนามัย และปองกันหนูเขามากัดกินอาหารในหนวยงาน และกำหนดเปนวาระการประชุมเรื่อง
การดูแลความปลอดภัยของการใชอุปกรณไฟฟา ในที่ประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณประจำเดื อน โดยกำหนด
เจาภาพรับผิดชอบสอดสองดูแลประจำวัน และสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมออกกำลังกายกับมหาวิทยาลัยใน
กิจกรรม “พุธหรรษา”
•
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1.1.3 สินทรัพย
สว.สก. ใหบริการทั้ง 4 พันธกิจหลัก รวมทั้งมีอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี และเงินทุน ที่
มุงตอบสนองวิสัยทัศน ไดแก
- อาคารสถานที่ มีทั้งสิ้น 3 หอง มีพื้นที่รวม 126.06 ตารางเมตร
- สว.สก.มีหองศูนยสารสนเทศ (หอง 214) มีพื้นที่ 46.5 ตารางเมตร เพื่อใชในการประชุ มร ว มกับ
เครือขาย และใหบริการคำปรึกษากับหนวยงานภาคีเครือขาย ผูนำเกษตรกร ชุมชน และสถาบันการศึกษาที่สนใจใน
ชุดความรูและนวัตกรรมของสถาบันฯ
- สว.สก. มีชุดความรูแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา กรอบการพัฒนา
ระบบคุณคาการคาที่เปนธรรม (VN & F Platform) การยกระดับมูลคาเพิ่ม กรอบการพัฒนาหลักสูตรเรียนรูเพื่อเพิ่ ม
สมรรถนะแกเกษตรกร การจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ ธุรกิจฐานสังคม องคประกอบ 4 มิติในการสรางผูนำเชิง
คุณคา การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับสหกรณ การแกไขปญหาความยากจนใน 3 มิติ ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
ตัวแบบธุรกิจแบบมีสวนรวม ตัวแบบระบบนิเวศการเรียนรู หลักสูตรชาวนามืออาชีพ หลักสูตร Smart Officers หลักสูตร
Smart Farmers สามพรานโมเดล คิ ชฌกู ฎ โมเดล ศู น ย เ รี ย นรู  ม ี ชี ว ิ ต (Living Learning Center) และเว็ บ ไซต
www.cai.ku.ac.th ฯลฯ และไดมีการรวบรวมชุดความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในรูปแบบ
ของหนังสือและ Link ของแตละชุดความรู & นวัตกรรมเพื่องายในการเขาถึงขอมูล
- งบประมาณ
ในรอบปงบประมาณ 2562 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีรายรับทั้งสิ้นจำนวน 5,328,845 บาท (หา
ลานสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยสี่สิบหาบาทถวน) แยกเปนรายรับจากเงินงบประมาณแผนดินสำหรับคาจาง
บุคลากร จำนวน 808,830 บาท (แปดแสนแปดพันแปดรอยสามสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 15 รายรับจาก
งบประมาณเงินรายไดสถาบันวิชาการดานสหกรณสำหรับคาจางบุคลากร (พนักงานเงินรายไดสถาบันฯ)และงบ
ดำเนินงาน(คาตอบแทน คาใชสอยวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ) จำนวน 459,195 บาท (สี่แสนหาหมื่นเกาพันหนึ่งรอย
เกาสิบหาบาทถวน) คิดเปนรอยละ 9 และรายรับจากโครงการวิจัยและโครงการฝกอบรม จำนวน 4,060,820 บาท
(สี่ลานหกหมื่นแปดรอยยี่สิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 76 ดังรูปที่ 2
ในรอบปงบประมาณ 2562 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีคาใชจายทั้งสิ้นจำนวน 5,328,845 บาท (หา
ลานสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยสี่สิบหาบาทถวน) จำแนกตามหมวดรายจาย ไดแก หมวดบุคลากร จำนวน
1,212,183 บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยแปดสิบสามบาทถวน) คิดเปนรอยละ 23 คาพัฒนา
วิชาการ จำนวน 416,760 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 8 และงบดำเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ จำนวน 3,699,902 บาท (สามลานหกแสนเกาหมื่นเกาพันเการอยสองบาทถวน) คิด
เปนรอยละ 69 ของคาใชจา ยประจำปงบประมาณ 2562 ดังรูปที่ 3
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รายรับรวม 5,328,845 บาท
รูปที่ 2 รายรับปงบประมาณ 2562
•

รายจายรวม 5,328,845 บาท
รูปที่ 3 รายจาย ปงบประมาณ 2562

ทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มีทรัพยากรที่ใชในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายคณะฯ
รายการ
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
Notebook
Scanner
Netbook (ถามี)
Printer

จำนวน
8 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
- เครื่อง
6 เครื่อง

สว.สก. ดำเนิ น การภายใต ร ะเบีย บว าดว ยการบริห ารสถาบัน วิช าการดา นสหกรณ มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)
ระเบียบพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระเบียบบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
•

1.2 ความสัมพันธระดับองคการ
• โครงสรางและระบบธรรมาภิบายในการกำกับดูแลของสว.สก.
สว.สก.มีการบริหารจัดการภายใตการกำกับดูแลเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ที่มีคณบดี
เปนประธาน และมีกรรมการที่แตงตั้งโดยอธิการบดีรวมแลวไมเกิน 12 คน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป การ
บริหารจัดการสว.สก. อยูภายใตความรับผิดชอบของผูอำนวยการที่แตงตั้งโดยอธิการบดีภายใตการเสนอของคณบดีมี
วาระการดำรงตำแหนง 4 ป และเปนไปภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลั ย
10

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)
ภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังกลาวขางตน
ผูอำนวยการมีหนาที่นำเสนอผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการประจำสถาบันฯอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทำหนาที่สอบบัญชีเพื่อนำเสนอผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางการบริหารงานของสว.สก. แบงออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก งานบริหารทั่วไป งานการเงินและ
บัญชี งานวิจัย และศูนยสารสนเทศ/งานบริการวิชาการ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ และ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

รูปที่ 4 โครงสรางการบริหาร
•

ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบริการ
ภาคีแหลงทุนสนับสนุน
ภาคีเครือขายนักวิจัย
ภาคีเครือขายผูใชบริการฝกอบรม
นิสิต นักศึกษา ประชาชนและ
เจาหนาที่รัฐ

ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
ผลงานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชนทั้งในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย และสาธารณะ
ทุนวิจัย ที่ปรึกษาการวิจัย แหลงความรูดานการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม
สรางสรรคเพื่อการนำไปใชประโยชน
การยกระดับสมรรถนะในการนำไปประยุกตใชในการพัฒนาสหกรณ ชุมชน และธุรกิจ
ชุมชน
คลังความรู แหลงเรียนรู นวัตกรรม นำไปใชยกระดับการประกอบอาชีพ การเรียนการ
สอน และการกาวสูต ำแหนงในอาชีพ
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ผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบริการ
หนวยงานรัฐ/Policy makers
ขบวนการสหกรณ
ภาคีขบวนการสหกรณใน
ตางประเทศ
•

ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและธุรกิจ
แบบมีสวนรวม
นวัตกรรม ชุดความรู หลักสูตรเรียนรูในการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ
โครงการความรวมมือในการพัฒนาสหกรณและชุมชน การเผยแพรชุดความรู-นวัตกรรม
ยกระดับสหกรณ

ผูสงมอบ และพันธมิตร

ผูสงมอบ/พันธมิตร/
คูความรวมมือที่สำคัญ

บทบาทที่เกี่ยวของ
ระบบงาน กระบวนการ
การสราง
ผลิต การสงมอบหลักสูตร
นวัตกรรม
และบริการสนับสนุน
ของหนวยงาน
เพื่อลูกคาที่สำคัญ
สว.สก.
กรมสวัสดิการและ
การนำชุดความรูไปกำหนด ชุดความรูและตัว
คุมครองแรงงาน
เปนแผนที่ยุทธศาสตร
แบบการพัฒนา
กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ป ระบบนิเวศการ
2562-2566 เพื่อจุด
เรียนรู
ประกายความคิดในความ
รวมมือระหวางผูมสี วนได
สวนเสียในการยกระดับการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
กองทุนฯ สูการบรรลุ
วิสัยทัศน
สำนักงานนโยบายและ
นำพื้นที่งานวิจัยการพัฒนา การตอยอดการวิจัย
ยุทธศาสตรฺการคา (สนค.) ธุรกิจขาว IBM ตอยอดไปสู IBM สู Blockchain
กระทรวงพาณิชย
โครงการ Blockchain
Traceblility เพื่อ
Tracebility เพื่อการ
ยกระดับเกษตร
ตรวจสอบยอนกลับของ
อินทรียและอาหาร
เกษตรอินทรียและอาหาร ปลอดภัย
ปลอดภัย
สันนิบาตสหกรณแหง
การจัดเวทีประชุมวิชาการ ชุดความรูจาก
ประเทศไทย
ประจำป สันนิบาตสหกรณ งานวิจัยและตัว
แหงประเทศไทย
แบบธุรกิจแบบมี
สวนรวม
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ขอกำหนดที่
สำคัญสำหรับผูสง
มอบ พันธมิตร
และ ผูใหความ
รวมมือ

กลไกที่สำคัญที่ใช
ในการสื่อสาร

กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานนำ
ชุดความรูการพัฒนา
ระบบนิเวศการ
เรียนรูไ ปใชในการ
กำหนดเปนแผนที่
ยุทธศาสตรกองทุน
เพื่อผูใชแรงงาน ป
2562-2566

การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู การถอด
บทเรียน และ
การศึกษาดูงาน

กลุมเปาหมาย
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียทุง
ทองยั่งยืน

การจัดเวทีเพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

สันนิบาตสหกรณนำ การประชุมแลกเปลี่ยน
ชุดความรูและตัว
เรียนรู
แบบผลลัพธงานวิจัย
ไปใชในการจัดเวที
ประชุมวิชาการ
ประจำป สสท.

ผูสงมอบ/พันธมิตร/
คูความรวมมือที่สำคัญ

บทบาทที่เกี่ยวของ
ขอกำหนดที่
สำคัญสำหรับผูสง
ระบบงาน กระบวนการ
การสราง
มอบ พันธมิตร
ผลิต การสงมอบหลักสูตร
นวัตกรรม
และ ผูใหความ
และบริการสนับสนุน
ของหนวยงาน
รวมมือ
เพื่อลูกคาที่สำคัญ
สว.สก.
ชุมนุมสหกรณออมทรัพย นำแนวทางการพัฒนา
SHOs System
การนำผลงานวิจัยไป
แหงประเทศไทย จำกัด
ระบบการเงินสหกรณที่
ใชกำหนดแนว
เกื้อหนุนการพึ่งพาและ
ทางการจัดตั้ง
รวมมือกันไปใชในเปน
ศูนยกลางทางการ
แนวทางในการจัดตั้งและ
เงิน (CFF)
ดำเนินงานศูนยกลาง
ทางการเงิน
สหกรณการเกษตรบานลาด ศูนยเรียนรูธุรกิจแบบมี
ตัวแบบธุรกิจขาว สหกรณการเกษตร
จำกัด
สวนรวมบานลาด
แบบมีสวนรวมและ บานลาด จำกัด และ
การปรับเปลี่ยนจาก เกษตรกรตนแบบ 21
การปลูกขาวเคมีมา ราย วิทยากรตัวแบบ
ปลูกขาว GAP
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
ศูนยเรียนรูธุรกิจแบบมีสวน ตัวแบบธุรกิจขาว วิสาหกิจชุมชุมทุงทอง
อินทรียทุงทองยั่งยืน
รวมทุงทองยั่งยืน
แบบมีสวนรวม และ ยั่งยืน และเกษตรกร
การสรางมูลคาเพิ่ม 31 รายวิทยากรตัว
ผลิตภัณฑ
แบบ 8 ราย
สหกรณออมทรัพยครู
บริการวิชาการจัดอบรม
หลักสูตร“การพัฒนา คูมือการอบรมและ
ระยอง จำกัด
ใหกับสหกรณออมทรัพยครู ทักษะการบริหาร ประกาศนียบัตร
ระยอง จำกัด
จัดการสหกรณออม สำหรับผูผา นการ
ทรัพยอยางมืออาชีพ”อบรม
มูลนิธิสังคมสุขใจ
การขับเคลื่อนสังคมเกษตร สามพรานโมเดล ขับเคลื่อนสังคมแหง
อินทรียตั้งแตตนน้ำ กลาง ตลาดสุขใจ
การเรียนรูบนฐาน
น้ำ และปลายน้ำภายใตการ
การคาที่เปนธรรม
สรางการมีสวนรวมของภาคี
พันธมิตร
สถานีวิทยุกระจายเสียง
การเผยแพรผลงานวิจัยสู ผลงานวิจัย SHOs บทความวิจัยที่เขียน
รัฐสภา
สาธารณะ
System, ผลงานวิจัย จากผลงานวิจยั ที่
การพัฒนาระบบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
นิเวศการเรียนรูฯ
แลว
และผลงานวิจัยการ
พัฒนาธุรกิจขาวแบบ
มีสวนรวมเพื่อปญหา
ชาวนาอยางยั่งยืน
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กลไกที่สำคัญที่ใช
ในการสื่อสาร

เวทีประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินการชสอ.

การถายทอดชุดความรู
ธุรกิจแบบมีสวนรวมแก
ผูสนใจโดยวิทยากรมือ
อาชีพในชุมชน
การถายทอดชุดความรู
ธุรกิจแบบมีสวนรวมแก
ผูสนใจโดยวิทยากรมือ
อาชีพในชุมชน
การจัดอบรมใหกับ
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา
สอ.ครูระยอง จำกัด
จำนวน 42 ราย
ใชตลาดสุขใจเปน
เครื่องมือและโชวรูม
ของสามพรานโมเดล

เผยแพรผานรายการ
“วิจัยกาวไกล” ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสีง
รัฐสภา

1.3 สภาวการณของหนวยงาน
1.3.1 สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
(1) ลำดับในการแขงขัน
เปนหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานสหกรณที่มีเอกลักษณเฉพาะในสายตาของขบวนการสหกรร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน
การเปลี่ยนแปลงหลักที่สงผลกระทบ
โอกาสในการสรางนวัตกรรม
ตอสถานการณการแขงขันของสว.สก.
และความรวมมือเพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการ - สว.สก.มีทุนความรู/นวัตกรรมเพื่อตอยอด/ขยาย
หนวยงานระดับกระทรวงจากกระทรวง ผลการวิจัยตามกรอบการวิจัยทีส่ ามารถหาแหลงทุน
การวิจัย
ศึกษาธิการ มาเปนกระทรวงการ
สนับสนุน และมีภาคีเครือขายที่ชวยสนับสนุนภารกิจ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
งานวิจยั
การบริการวิชาการ นวัตกรรม การปรับ เปลี่ยนดังกลาว - กรอบทิศทางการดำเนินงานของสว.สก.สอดรับกับ
ยอมมีผลกระทบตอการดำเนินงานของ นโยบายของกระทรวงใหม และ Agenda การพัฒนา
การเชื่อมโยง
หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะ
ขบวนการสหกรณโลกตามแผนงาน ICA Blueprint,
เครือขาย
เศรษฐศาสตร และสถาบันฯ
AEC Blueprint ยุทธศาสตร Thailand 4.0 และ
ขบวนการสหกรณ โดยมีระบบการวิจัยและบริการ
การพัฒนาองคกร
วิชาการทีส่ ามารถนำไปใชประโยชนตามยุทธศาสตร
ดังกลาวขางตน
พันธกิจหลัก

(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันที่สำคัญที่สามารถหาไดจาก
ภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบาง แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญที่มีอยูจากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบาง
มีขอจำกัดอะไรบาง (ถามี) ในการไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้
• แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ
1) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
2) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
3) กรมสงเสริมสหกรณ
4) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด
5) ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6) สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7) สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด
8) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
9) วิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุง
10) มูลนิธิสังคมสุขใจ
11) สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด
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12) สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด
13) องคการสัมพันธภาพระหวางประเทศสาขาภูมิภาคเอเชียแปซิฟก(ICA-AP)
14) เครือขาย ICA-AP
15) GIFU University
1.4 บริบทเชิงกลยุทธ
• ความทาทายเชิงกลยุทธของสว.สก.
ดาน

พันธกิจการวิจัย

พันธกิจการบริการ
วิชาการ
ดานการเรียนรู
สว.สก.วางระบบดาน มีการออกแบบและ
การเรียนรูและพัฒนา พัฒนาหลักสูตร
ไวในภารกิจการวิจัย ฝกอบรมและการพัฒนา
โดยมีกรอบการวิจัย คลังความรู สื่อเรียนรู
และมีวิสัยทัศนชัดเจน สื่อสรางสรรครูปแบบ
มีแหลงทุนสนับสนุน ตาง ๆ
หลัก
ดานการปฏิบัติการ มีระบบบริหารจัดการ ใชกลไกการวิจัยเชิง
งานวิจยั ในรูปของ
ปฏิบัติการแบบมีสวน
Logical Framework รวมในการพัฒนา
ที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ หลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
และการนำไปใช
การเผยแพรและใช
ประโยชนในชวงเวลา ประโยชนรวมกัน มี
ตาง ๆ ของแผนการ ระบบการบริหารจัดการ
วิจัย
หลักสูตรฝกอบรม/
เว็บไซต/สื่อสังคม
ออนไลน
ดานความ
มีแผนการวิจัยรวมกับ ใหบริการในหลาย
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ขบวนการ
รูปแบบ หลายกลุม มี
ในวงกวาง
สหกรณ และ
ทั้งการใหบริการ
หนวยงานรัฐ เพื่อ
วิชาการเพื่อหารายได
ศึกษาแนวทางการ
และใหฟรี
แกปญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สรางความเปนธรรม
ดานทรัพยากร
มีภาคีเครือขายวิจัยทีม มีบุคลากรทั้งระดับ
บุคคล
วิจัย สว.สก. และ
นโยบายและระดับ
ผูทรงคุณวุฒิเขา
ปฏิบัติการในการ
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พันธกิจการเชื่อมโยง
เครือขาย
มีกลไกวิจจัยเชิงปฏิบัติ
แบบมีสวนรวมสราง
ภาคีเครือขายและใช
กลไกเว็บไซต ศูนย
เรียนรูและนวัตกรรม
เชื่อมโยงภาคีเครือขาย

พันธกิจการพัฒนา
องคกร
มีระบบการถายโอน
ความรูจากการวิจัย
เพื่อพัฒนาทีมงาน
และองคกรและใช
กลไกการสอนงานแก
ทีมงานอยาง
สม่ำเสมอ
ใชกลไกของงานวิจัย ใชกลไกการวิจัยใน
และบริการวิชาการใน การยกระดับการ
การเชื่อมโยงเครือขาย เรียนรูแกทีมงาน
สูการบรรลุเปาหมาย และการยกระดับ
รวมกัน
สมรรถนะองคกร
เปนองคการแหง
การเรียนรู

รูปแบบของเครือขาย
คุณคามีเจตนารมณใน
การสงเสริมการพึ่งพา
และรวมมือกันระหวาง
ภาคี

เจตนารมณของสว.
สก.เปนไปเพื่อ
สรางสรรคนวัตกรรม
ความคิดเผยแพรตอ
ชุมชนและสังคมทั้งใน
และระหวางประเทศ

มีภาคีเครือขายเขามา มีทรัพยากรบุคคลทั้ง
มีสวนรวม 2,204 คน/ ทีมบุคลากรสว.สก.
องคกร
และภาคีเขามาผนึก

ดาน

พันธกิจการวิจัย

พันธกิจการบริการ
วิชาการ
มารวมเพื่อบรรลุ
สนับสนุนพันธกิจการ
ปณิธาน เปาหมายรวม บริการวิชาการ
ในการวิจัยของสว.สก.

พันธกิจการเชื่อมโยง
เครือขาย

พันธกิจการพัฒนา
องคกร
กำลังในการยกระดับ
สมรรถนะเพื่อ
สนับสนุนภารกิจ
ของสว.สก.

1.5 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
• สวนประกอบที่สำคัญของระบบการปรับปรุงการดำเนินการของสว.สก.
ระบบการปรับปรุ งการดำเนินงานของสว.สก. เปนไปในรูปแบบของระบบประกัน คุ ณภาพภายในของ
สถาบันวิชาการดานสหกรณเปนการสรางระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ
สถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร
โดยมีจุดมุงหมายใหผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร และการสราง
เอกลักษณองคกร “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” (รูปที่ 5)
เป็ นองค์ กรที�ม่ งุ พัฒนานวัตกรรมความคิด
เพื�อยกระดับการนําคุณค่ าสหกรณ์
สู่ การพัฒนาที�ยั�งยืน

เอกลักษณ์ หน่วยงาน

การปรับปรุ งและพัฒนา

การจัดทําแผน
การดําเนินการตามแผน
ติดตาม กํากับ
การประเมินคุณภาพภายใน
รายโครงการ

ผู้ใช้ บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานประจําปี
SSR

คณะ/มก.

การประเมินคุณภาพภายใน
รายงานการประเมิน

รูปที่ 5 ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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นโยบายประกันคุณภาพมก.

1.6 การขับเคลื่อนภารกิจ
1.6.1 การวิจัย
การขับเคลื่อนการวิจัยของสถาบันฯเปนไปภายใตปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนา
สหกรณ” และวิสัยทัศน “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” มี
การวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR โดยมีกรอบ
แนวทางการวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใตการสนับสนุน
งบประมาณหลักจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปการศึกษา 2562
สถาบันฯมีการดำเนินการโครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4
ระยะที่ 2” มีวัตถุประสงคสำคัญ 4 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching Platform
เพื่อใหบริการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรมภายใตโปรแกรมการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากอยางยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาและปฏิบัติการใหบริการ Coaching แกทีมวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ ภายใตโปรแกรมการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากบนฐานชุ มชนนวั ต กรรมอย างยั่ งยื น 3) เพื่อถอดบทเรีย นและสังเคราะหความรูจ าก
การศึกษาการขับเคลื่อนและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ Model ตนแบบการสนับสนุนการพั ฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน และ 4) เพื่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคมเพื่อนำไปสูการขับเคลื่อน
การดํ า เนิ น การโครงการจะเป น ไปภายใต ก รอบแนวคิ ด ในรู ป ที ่ 6 โดยพั ฒ นาที ม Coaching และ
Coaching Platform ที่ประยุกตมาจาก GROW + Model การดําเนินการจะเปนไปภายใตปรัชญาแนวคิด ของทีม
Coach ที ่ มี การสร า งสั มพั น ธ และการสื ่อสารที่ดีตอ Coaches ที่เปน นักวิจ ัย และผูมีส วนไดส ว นเสีย ใน TRP4
Coaching Platform มีกระบวนการสําคัญ 4 ขั้นตอน ประกอบดวย
1) G-Goal การสนับสนุนการมองเปาหมาย ผลลัพธการพัฒนาในแนวทางสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง
และใหเกิดความยั่ งยื น ในขั้นตอนนี้ทีมโคชจะชวนมองภาพใหญ ของระบบเศรษฐกิ จสังคม หรือระบบธุร กิ จ ที่
เกี่ยวของ อาจใช story telling สําหรับกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เพื่อใหมีการ ไตรตรองอยาง
รอบคอบ
2) R-Reality การประเมิ นสถานการณ ที ่เป นจริ ง กอนเริ่มโครงการประกอบดวย ทุนทรัพยากร ทุน
ความรู/เครือขาย หลุมพราง อุปสรรค/ขอจํากัด ชองวาง ความรู-ประสบการณ จุดแข็ง และโอกาสทาทาย ที่ ทําใหผูมี
ส วนได ส วนเสียมีข อมูลเชิงประจักษ ประกอบการตัดสินใจ โดยชุ ดความรู ที ่ใช อาจเปน SWOT Analysis, GAP
Analysis แลวแตความเหมาะสมโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ภายใตการสนับสนุนของทีม Coach
3) O -Option การมองหาทางเลือกที่เหมาะสมและเปนไปตามความตองการของชุมชนและผูมีสวนได
สวนเสียและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทีม Coach จะสนับสนุนขอมูลความรูตลอดจนตัวแบบทางเลือกที่ เปน Success
Story พรอมชีใ้ หเห็นแนวทางกระบวนการสรางสรรคสูความสําเร็จ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
4) W-Way Forward การกําหนดแนวทางเชิงกลยุทธและงานการขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใตกลไก
การบริหารจัดการที่สอดคลองกับความตองการและบริบทชุมชน
โดยทีม Coach จะใหการเสริมหนุนโดยการเปดพื้นที่เรียนรูรวมกันเพื่อสื่อสารความรูขามพรมแดน
ความรูตาง ๆ ใหขอมูลขาวสารเพื่อสามารถมองเห็นทางเลือกในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนชุดความรูและนวัตกรรม
เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยสูเปาหมายรวมกัน
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รูปที่ 6 กรอบแนวคิด การดำเนินการ Coaching ภายใต GROW + Model และการสนับสนุน
ที่มา: International Coach Federation. 2017

ผลการวิจัย
ปจจุบันโครงการวิจัยดังกลาวอยูในระหวางดำเนินการ โดยผลการดำเนินการในชวงแรกจะเปนการโคช
ชิ่งเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเปาหมายและทีมวิจัยในพื้นที่
4 ภูมิภาค จำนวน 14 โครงการ และการจัดทำเอกสารชุดความรู & นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อใหเปนแหลงคนควาสำหรับนักวิจัยในการนำไปประยุกตใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช
นวัตกรรม โดยสาระการเรียนรูไดมีการรวบรวมจากชุดความรูที่เปนสห
วิ ท ยากรหลายด า น (Cross-discipline) ที ่ ผ  า นการทดลองใช แ ละ
สั งเคราะห เป นชุ ดความรู เ พื่ อการเผยแพรสำหรับ ใช ประโยชน ในการ
สงเสริมการเรียนรูทั้งในระดับปจเจกบุคคล เพิ่มขีดความสามารถของ
องคกรและเครือขายเพื่อสามารถเปนตัวจักรการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานรากที ่ ใช น วั ตกรรม ประกอบดว ย 3 สว น ไดแก 1) ชุ ด
ความรู-กรอบแนวคิดที่นำไปประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
รวม 34 รายการ 2) นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ ที่เปนผลงานสรางสรรคใน
การพัฒนาตัวแบบสถาบัน/องคกรเพื่อเปนตัวจัดการเศรษฐกิจฐานรากที่
ใชนวัตกรรม รวม 12 รายการ และ 3) สื่อสรางสรรคที่ใชใน การเผยแพร
แนวคิดในการใชนวัตกรรมนำการพัฒนาที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจฐานราก
รวม 15 รายการ
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รูปที่ 7 พื้นที่จังหวัดที่ดำเนินการวิจัยภายใตโครงการฯ
1.6.2 การบริการวิชาการ
กระบวนการใหบริการวิชาการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มุงเนน ไปที่ การนำชุดความรู  และ
นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยนำไปเผยแพรในกลุมเปาหมายภายใตกระบวนการ Logical Framework ในการบริหาร
จัดการระบบบริการวิชาการ (รูปที่ 8) ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกำหนดโครงการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูขององคการภายใตการมีสว นรวมของผูมีสว น
เกี่ยวของ
2) การสรางกระบวนการมีสวนรวมผูมีสวนไดสวนเสียในการวิเคราะหสถานการณสำหรับสาระการ
เรียนรู โดยนำ SDGs 17 ตัวชี้วัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และคุณคา-หลักการสหกรณมาใชในการ
วิเคราะห
3) การกำหนดกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร บทบาทหนาที่ของผูนำ
การเปลี่ยนแปลง
4) การคนควาขอมูลในสวนของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ องคความรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
รวมทั้งการประสานวิทยากรเพื่อใหตรงกับองคความรูที่องคกรตองการสื่อสารไปยังผูรับบริการ
19

5) การพัฒนาหลักสูต ร การวางกลไกการจัด การเรียนรู  ที่มีการออกแบบในรูป แบบของ Design
Backward การเรียนรูตลอดชีวิต และการใช Project based learning
6) การทดลองใชหลักสูตรกับกลุมเปาหมาย โดยทีมวิทยากรในรูปแบบของ Training program
7) การประเมิ น ผลและปรั บ ปรุงหลักสูตรแบบมีสวนรวมภายใตทีมวิจ ัย โดยใชแบบประเมินผล
Pretest, Posttest และการประชุมถอดบทเรียนระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย
8) การขยายผลการนำไปใชประโยชนใหกับผูนำชุมชน องคกร และหนวยงานที่สนใจ รวมทั้งมีการ
เผยแพรสูสาธารณะสำหรับผูสนใจ

รูปที่ 8 กระบวนการบริหารจัดการการใหบริการวิชาการ
ในรอบปการศึกษา 2562 มีการจัดหลักสูตรการใหบริการวิชาการสำคัญ 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
ผูตรวจสอบกิจการอยางชำนาญการ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางมือ
อาชีพ
• หลักสูตรการตรวจสอบกิจการอยางผูชำนาญการ จำนวน 36 คน
การจัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการ รุนที่ 21 เมื่อวันที่ 1621 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูอบรมจำนวน 36 คน มีผูตอบแบบประเมิน 36 คน
มีผลการประเมิน 4.38 ระดับดีมาก ผูอบรมมีขอเสนอใหมีหลักสูตรตอยอดในระดับสูงและเพิ่มเวลาสำหรับการบรรยายใน
บางหั วข อ โดยเฉพาะเรื ่ องกฎหมาย และอยากใหจ ัดอบรมในหัวขอเทคนิคการควบคุมภายในและเพิ่มทักษะเป น
ผูต รวจสอบอยางมืออาชีพ
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางมืออาชีพ จำนวน 42 คน
เปนหลักสูตรในรูปแบบของการจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะทั้งดานวิธีคิด และทักษะดานการ
บริหารจัดการ ใหเปนทีมงานอยางมืออาชีพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกสหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด
ระหวางวันที่ 20-21 กุมภาพันธ 2563 ณ ภูผางามรีสอรท จ.นครนายก มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมมีกรอบ
แนวคิดและทักษะที่พรอมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสหกรณภายใตปจจัยสภาพแวดลอมและบริบท เพื่อเสริม
ทักษะดวยเครื่ องมื อ และเทคนิคการบริหารจัดการตามหลั กการสหกรณ อยางมี ประสิ ทธิภาพ และเพื่อประมวล
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมาตรการตามนโยบาย กฎหมายแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง โดยใชกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมภายใตทีมวิทยากรของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประกอบดวย การบรรยาย การจัดการ
ความรู และการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการนำไปใชประโยชนโดยตรง
ผลการดำเนิ น การอบรม มี ผ ู  เ ข า รั บ การอบรมจำนวน 42 ราย ประกอบด ว ย คณะกรรมการ
ดำเนินการ ผูชวยเหลือพัฒนากิจการสหกรณ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ รอง
ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ ผลการประเมินอบรมอยูในระดับดีมาก (4.88)
•

21

การเผยแพรผลงานวิชาการเรื่อง Physicochemical stability and in vitro bioaccessibility
of phenolic compounds and anthocyanins from Thai rice bran extracts ในฐานขอมูล Journal of
Cereal Science
•

22

การเผยแพรผลงานวิชาการเรื่อง “Effect of extraction conditions on phenolic content,
anthocyanin content and antioxidant activity of bran extracts from Thai rice cultivars” ใ น
ฐานขอมูล Journal of Cereal Science
•

1.6.3 การเชื่อมโยงเครือขาย
การเชื่อมโยงเครือขายของสถาบันฯ มีเจตนารมณเพื่อเชื่อมโยงความรวมมือระหวางภาคีพันธมิตรทั้งในและ
ตางประเทศ โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูมีชีวิตในการจัดการความรูเพื่อถายโอนความรูจากงานวิจัยสูการขยายผลไปใช
ประโยชน ในปจจุบันสถาบันฯมีการดำเนินการศูนยเรียนรูมีชีวิต 2 แหง ไดแก ศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาวแบบมี
สวนรวมบานลาด และศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมทุงทองยั่งยืน มีผูสนใจเขามาเรียนรูและดูงาน ณ
ศูนยเรียนรู รวม 8 หนวยงาน ไดแก กระทรวงพาณิชย พาณิชยจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สำนักงานใหญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเชน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน

รูปที่ 9 ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมวิสาหกิจชุมชนฯทุงทองยั่งยืน
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รูปที่ 10 ศูนยเรียนรูธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมบานลาด
1.6.4 การพัฒนาองคกรเปนองคการแหงการเรียนรู
สว.สก.ไดวางกลไกในการสรางคน สรางทีมงาน ที่มีปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคาเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ” วิสัยทัศน “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนำคุณคาสหกรณสูการพั ฒนาที่
ยั่งยืน” และคานิยมรวม “ใสใจวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม” โดยใชกระบวนการทำงานของทีมงาน
เปนไปภายใตวงจร PDCA ซึ่งจะชวยพัฒนาใหแตบุคคลมีการทำงานที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพตามแผนงานที่วาง
ไว ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 การพัฒนาองคกรเปนองคการแหงการเรียนรู
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ในปการศึกษา 2562 สว.สก.ไดจัดสัมมนาบุคลากรเรื่อง “การยกระดับสมรรถนะบุคลากรสูการเปนโคชชิ่ง”
เพื่อพัฒนาไปสูการเปนทีมโคชเพื่อการบรรลุภารกิจเรื่องการวิจัยและการบริการวิชาการในการถายทอดองคความรูจาก
งานวิจัยไปใช ในการวิจัยและใหบริ การวิชาการ และสามารถทำงานเชิ งบู รณาการเพื่ อเชื่อมโยงงานภายใตปณิ ธาน
วิสัยทัศนและภารกิจของสว.สก.ได (รูปที่ 12)

รูปที่ 12 การยกระดับสมรรถนะสูการเปนโคชชิ่ง
นอกจากนี้ สถาบันฯไดมีการทบทวนแผนกลยุทธของสถาบันฯกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยน
จากกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม นโยบายดังกลาวยอม
สงผลกระทบตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และสถาบันวิชาการดานสหกรณ
สถาบั น ฯมองเห็ น ความจำเป น ของการการทบทวนแผนกลยุ ทธเ พื่ อ การปรั บ เปลี ่ ย นใหเ ข า กั บ สภาวการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงไดมีการทบทวนสถานการณและปจจัยสภาพแวดลอม โดยนำเครื่องมือ SWOT Analysis มาใชใน
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก ปญหา อุปสรรค จุดแข็ง
จุดออน ตลอดโซคุณคา ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งในสวนกระบวนการ ผลผลิต คุณคา กลุมเปาหมาย
และผลกระทบ แล ว นำมากำหนดเป น แผนที ่ ก ลยุ ท ธ เ พื ่ อ ใช ใ นการดำเนิ น งานในช ว งเวลา พ.ศ. 2562-2564
ประกอบดวย 9 กลยุทธ 10 เปาประสงค (รูปที่ 13)
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รูปที่ 13 แผนที่กลยุทธสถาบันวิชาการดานสหกรณ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2564)
1.7 ชุดความรู/นวัตกรรม: ชุดความรูการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ชุ ดความรู การส งเสริ มการพั ฒนาเศรษฐกิ จฐานราก (Grassroot Development Platform) ของหน วย
สงเสริมฯเพื่อบรรลุวิสัยทัศน “ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นที่มีการจัดโครงสรางความสัมพันธของผูคน
องคกร และเครือขายในแนวราบ มีบรรยากาศการเรียนรู ที่สรางแรงจูงใจแกผูคน ใหเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาบนหลักการพึ่งพาตนเอง มีความเชื่อมั่นไววางใจชวยเหลือเกื้อกูล และสรางสรรคนวัตกรรมนำพาสูการ
พัฒนาที่สมดุล เอื้อตอการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีมีสันติสุขอยางยั่งยืน” มุงไปที่การพัฒนาใน 6 องคประกอบ ดัง
รูปที่ 14

รูปที่ 14 แนวทางการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Grassroot Development Platform)
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บทที่ 2
การรายงานผลการดำเนินงาน
2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2562
ผลการดำเนินงานตามภารกิจในรอบปการศึกษา 2562 เปนไปตามแผนงานที่ไดนำเสนอผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสถาบันฯทั้ง 4 ภารกิจ ไดแก ภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ การ
เชื่อมโยงเครือขาย และการพัฒนาองคกร มีการดำเนินการโครงการวิจัย “หนวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ที่ใชนวัตกรรมภายใต TRP4 ระยะที่ 2” งบประมาณสนับสนุนจำนวน 3,018,400 บาท มีนักวิจัยจำนวน 95 คน ผูมีสวน
รวมการวิจัย 212 คน ภารกิจดานการบริการวิชาการดานการอบรมมีจำนวน 2 โครงการ มีผูใชบริการทั้งสิ้น จำนวน
78 คน ภารกิจการเชื่อมโยงเครือขาย มีภาคีพันธมิตร 6 เครือขาย มีผูเขามามีสวนรวม 8,890 คน ภารกิจการพัฒนา
องคกร มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรจำนวน 20,000 บาท โดยบุคลากรทุกคนมีโอกาสในการ
พัฒนาความรูทางวิชาการ ในรอบปงบประมาณ 2562 สว.สก. มีรายรับทั้งสิ้น 5,328,845 บาท มีรายจายทั้งสิ้น
5,328,845 บาท

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สำหรับสว.สก.
ตามที่สถาบั นวิชาการด านสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดำเนิ น การ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดำเนินงาน ประจำปการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563)
นั้น สว.สก. ไดดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหนวยงาน ซึ่งเปนระบบที่ใชสำหรับหนวยงาน
ที่ทำหนาที่สนับสนุนดานการวิจัยและการบริการวิชาการ และดำเนินการประเมินคุณภาพผลการดำเนินงานตามตัว
บงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 5 องคประกอบคุณภาพ จำนวน 11 ตัวบงชี้ ที่คณะกำหนด
ผลการประเมินตนเอง ระดับหนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ มีคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับ ดีมาก
แยกเปน ปจจัยนำเขา คาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับ ดี กระบวนการ 4.60 อยูในระดับ ดีมาก และผลลัพธคาเฉลี่ย 4.83
อยูในระดับ ดีมาก เพื่อใหผูบริหารคณะไดนำไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานสว.สก.
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบ
คุณภาพ

ตัวบงชี้

I

P

O

1

1

-

1.1

-

2

3

2.2

2.1

3

1

-

4

1

5
รวม

ผลการประเมิน

0.00-1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 การดำเนินงานตองปรับปรุง
ตามจำนวน 2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช
ตัวบงชี้ 3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

4.00

ดี

2.3

5.00

ดีมาก

3.1

-

5.00

ดีมาก

4.1

-

-

4.00

ดี

5

-

5.1, 5.5

5.2,5.3,5.4

4.66

ดีมาก

11

2

5

4

4.53

ดีมาก

4.50

4.60

4.83

4.53

ดีมาก

ผลการประเมิน
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน สว.สก. รายตัวบงชี้
ตัวบงชี้

หนวย

เปาหมาย
2562

ผลการดำเนินงาน ป 2562
ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนผล
การประเมิน
ผลลัพธ
ตนเอง
(% หรือสัดสวน)

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี.้ (11 ตัวบงชี้)

4.53

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ขอ
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
ขอ
งานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
สัดสวน

4.00
4.00
5.00
5.00

2.3

8

7

6

6

100,000

1,509,200

3,018,400

2
500
100

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย

รอยละ

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด
จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
ใหดำเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน

คน
คน
ผลงาน

0

0

0.00

ผลงาน

0

0

0.00

ผลงาน

0

0

0.00

ผลงาน

0

2

2.00

ผลงาน

0

0

0.00
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5.00
0
2

5.00
5.00

ตัวบงชี้

- ตำราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตำแหนงทางวิชาการแลว
- ตำราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ แต
ไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ/
หนวยงาน
5.2 ผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหาร
หนวยงาน
5.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะ ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน
5.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
5.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงาน

หนวย

เปาหมาย
2562

ผลการดำเนินงาน ป 2562
ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนผล
การประเมิน
ผลลัพธ
ตนเอง
(% หรือสัดสวน)

ผลงาน

5

8

1

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

1
1
0

3
3
0

0.375
1.5
0

ผลงาน

1

2

2

ขอ

6

6

ขอ

4

6

ขอ

4

7

5.00
5.00
4.00
4.00
4.66
5.00

คาเฉลี่ย

4.00

4.74

4.70

รอยละ

100

100

5.00

คาเฉลี่ย
ขอ

4.00
4

4.61
4

4.61
4.00
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย
4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
8 ขอ

ผลการดำเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน



1. มีการจัดทำแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบ
จากกรรมการประจำคณะ โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
10 (พ.ศ.2551-2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงาน
ไปสูบุคลากร
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจำปครบ 4 พันธกิจ คือ
การวิจัย การบริการวิชาการ การเชื่อมโยง
เครือขาย และการพัฒนาองคกร
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจำป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำป






ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

สว.สก.มีการทบทวนแผนกลยุทธสว.สก. 1.แผนกลยุทธฉบับที่ 3
ฉบับที่ 3 ภายใตกระบวนการมีสวนรวม 2. เอกสารแนวนโยบาย
ของบุคลากรเพื่อความเหมาะสมกับ
แผนงานโครงการ
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลีย่ นแปลงไป
ประจำป
โดยผูอำนวยการไดกำหนดนโยบาย
แผนงานโครงการภายใตภารกิจ 4
ประการ และชี้แจงทำความเขาใจใหกับ
บุคลากรและผูมสี วนเกี่ยวของได
รับทราบเจตนารมณ เปาหมาย ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
มีการชี้แจงทำความเขาใจในที่ประชุม
สถาบันประจำเดือน
มีการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต
แผนกลยุทธ

1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/63
1. แผนกลยุทธ

มีการกำหนดตัวบงชี้รายภารกิจ
ประจำป

1.แผนกลยุทธ
2. แผนงานประจำป
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน



5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจำป
ครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนปฏิบัติการประจำป อยางนอยปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบ ริหารเพือ่ พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการ
ประจำคณะเพื่อพิจารณา
8. มีการนำผลการพิจารณาขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจำป

มีการทำแผนงานประจำปเสนอ
คณะกรรมการประจำสถาบันฯ
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
รับทราบผลการดำเนินงานปละ 2 ครั้ง

1.แผนกลยุทธ
2. แผนงานประจำป
1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2563

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวบงชี้เสนอกรรมการ

1. รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2563







มีการนำผลการประเมิน SARของสว.สก. 1. รายงานการประชุม
เสนอแกที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
ครั้งที่ 1/2563
สถาบันฯ

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

7

7

7

4

4

บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 2 การวิจยั
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัวบงชี้ สกอ.
3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
รอบระยะเวลา
ปการศึกษา พ.ศ. 2562
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 - 4 ขอ

ผลการดำเนินงาน

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ขอ

ประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
ตนเอง
มีขอมูลเชิงวิเคราะหและสังเคราะห
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย เพือ่ ใชในการบริหารจัดการงานวิจยั
หรืองานสรางสรรค



คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ขอ
หลักฐาน

1. รายงานวิจัย TRP4
2. ขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิการวิจัย
3. ชุดความรู&นวัตกรรม
ในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
- มีศูนยสารสนเทศพื้นที่ 46.5 ตร.ม. รายงานประจำป 2562
สรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- ใชเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัย
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค
หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให - มีคลังขอมูลสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานวิจัย
คำ ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
- มีเครือขายผูทรงคุณวุฒสิ นับสนุน
สรางสรรค
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ งานวิจัย
วิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบั เชิญ(visiting
professor)
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ประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
ตนเอง
 3. จั ด สรรงบประมาณ เพื ่ อ เป น ทุ น วิ จ ั ย หรื อ งาน ในรอบปการศึกษา 2562 สว.สก. ได
สรางสรรค
มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุน
วิจัย/งานสรางสรรค จำนวน
3,018,400 บาท
 4. จั ด สรรงบประมาณเพื ่อ สนั บสนุ นการเผยแพร ในรอบปการศึกษา 2562 สว.สก. ได
ผลงานวิ จ ั ย หรื อ งานสร า งสรรค ใ นการประชุ ม มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในที่
นานาชาติ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
โดยใชงบโครงการวิจยั
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ - สนับสนุนการเผยแพรผลงานในที่
สรางขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารย
ประชุมสัมมนาวิชาการเครือขาย
และนักวิจัยที่มผี ลงานวิจยั หรืองานสรางสรรค
ดีเดน
 6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ - มีระบบและกลไกในการคุม ครอง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชน
สิทธิ์ของนักวิจัยตามเกณฑของสกว.
และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

หลักฐาน
สัญญาโครงการวิจัย
TRP62M0419
สัญญาโครงการวิจัย
TRP62M0419

- หอประวัติ
www.cai.ku.ac.th
- ขาวประชาสัมพันธ
หนาเว็บไซต
ระเบียบสกว.แนบทาย
สัญญาชุดโครงการฯ

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

6

6

6

5

5

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ชนิดชองตัวบงชี้ ปจจัยนำเขา
รอบระยะเวลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงจำนวนเงินตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะคณะที่อยูในกลุม ค1 และ ง
• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ กำหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปตอคน
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สูตรการคำนวณ
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจำนวนอาจารย
ประจำและนักวิจัย

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
×5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได �=

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ
คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกสาขาวิชาในคณะ
ผลการดำเนินงาน
3,018,400/2 = 1,509,200 บาท
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

100,000

2,175,400

1,509,200

5

5

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
รอบระยะเวลา
ปปฏิทิน พ.ศ. 2562
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑเฉพาะคณะที่อยูในกลุม ค1 และ ง
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กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย ที่กำหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถวงนำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
× 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั งหมด

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี
มาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

การบริการวิชาการแกสังคม
กระบวนการ
ปการศึกษา พ.ศ. 2562

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

มีการดำเนินการ

มีการดำเนินการ

มีการดำเนินการ

มีการดำเนินการ

1 ขอ

2 ขอ

3 - 4 ขอ

5 ขอ

6 ขอ

ผลการดำเนินงาน
ประเมิน
เกณฑการประเมิน
ตนเอง
 1. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปที่
สอดคลองกับความตองการของสังคม และ
กำหนดตัวบงชี้วัดความสำเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ
เสนอกรรมการประจำสถาบัน เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มี
การจัดทำแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานิสิต
ชุมชน หรือสังคม
 3. โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก ส ั ง คมในข อ 1
อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
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ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

แผนงานบริการวิชาการผานที่ - รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำ ประชุม
สถาบันฯ
คณะกรรมการ
ประจำสถาบันครั้งที่
1/63
ศูนยเรียนรูตัวแบบธุรกิจขาว - ชุดความรู &
IBM
นวัตกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก
สถาบันฯจัดอบรมการพัฒนา - คูมือการจัดการ
ทักษะการบริหารจัดการ
สหกรณออม
สหกรณออมทรัพยอยางมือ ทรัพย
อาชีพ

ประเมิน
เกณฑการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
 4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการประชุม
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และ เสนอกรรมการประจำสถาบัน คณะกรรมการ
นำเสนอกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณา
ประจำสถาบัน ครัง้
ที่ 1/63
 5. นำผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผน การปรับปรุงกระบวนการ - รายงานการ
หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม
ใหบริการวิชาการโดยเฉพาะ ประชุมสถาบันฯ
ในหลักสูตรฝกอบรม
ครั้งที่ 3/63
- จัดอบรมหลักสูตรการ
- รายงานสรุปการ
 6. สว.สก.มีสว นรวมในการบริการวิชาการแก
สังคมในระดับสถาบัน
ตรวจสอบกิจการสหกรณ จัดอบรม
อยางผูชำนาญการ รุนที่ 21 - ขาวประชาสัมพันธ
ใหกับผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยทั่ว
ประเทศ
- จัดอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการสหกรณออมทรัพย
อยางมืออาชีพ
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

5

6

6

5

5

บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ตาม
ตัวบงชี้ สกอ. จำนวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดี รายละเอียดดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
รอบระยะเวลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
7 ขอ

ผลการดำเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง








ผลการดำเนินงาน

เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของหนวยงาน

แผนกลยุทธการเงิน ฉบับ 3สถาบัน
ในฐานะหนวยงานพึ่งพาตนเอง มี
แผนกลยุทธในการจัดหาและ
จัดสรรเงินทุนตามแผนกลยุทธของ
สถาบันฯเพื่อการขับเคลื่อนการ
วิจัย การสรางกลไกการเรียนรูและ
คลังความรูการเชื่อมโยงเครือขาย
และเปนองคการแหงการเรียนรู
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ใชวิธีการงบประมาณ การ
หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ วิเคราะหจุดคุม ทุน การวิเคราะห
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตนทุนตอหนวยเพื่อการวางแผน
ตรวจสอบได
จัดหาและจัดสรร เงินทุนราย
โครงการ และภาพรวม
3. มีงบประมาณประจำปทสี่ อดคลองกับ
มีการจัดทำแผนงบประมาณ
แผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการ
ประจำปเพื่อเสนอผานความ
พัฒนาหนวยงาน และบุคลากร
เห็นชอบคณะกรรมการประจำ
สถาบันฯ
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอยางเปน
มีการจัดทำรายงานทางการเงิน
ระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจำ อยางเปนระบบ และรายงานตอ
หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการประจำหนวยงาน
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หลักฐาน
- แผนกลยุทธการเงินสว.สก.

- แผนกลยุทธการเงินสว.สก.
- แผนงบประมาณเงินรายได

- แผนปฏิบัติงานประจำป
- แผนงบประมาณเงินรายได
ประจำปงบประมาณ
- รายงานงบการเงินประจำป
2562 ผานการสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ประเมิน
ตนเอง

ผลการดำเนินงาน

เกณฑมาตรฐาน

หลักฐาน

ผานที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำสถาบันฯ






5. มีการนำขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ทำหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประชุมประจำ
สถาบัน ครั้งที่ 1/2563
- แผนกลยุทธทางการเงิน
สว.สก.

มีการสะสมทุนจากโครงการ
พัฒนาวิชาการเปนรายไดเขา
กองทุนสะสมของสว.สก.เพื่อ
ความมั่นคง
มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่แตงตั้ง - คำสั่งแตงตั้งผูสอบบัญชีรับ
โดยคณะกรรมการประจำสถาบัน อนุญาต
- รายงานงบการเงินประจำป
2562 ผานการสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงิน มีการรายงานการใชเงินตาม
- รายงานการประชุม
ใหเปนไปตามเปาหมาย และนำขอมูลจาก แผนงานโครงการที่ไดรับอนุมัติ
คณะกรรมการประชุมประจำ
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ จากคณะกรรมการ
สถาบัน ครั้งที่ 1/2563
การตัดสินใจ

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

4

6

6

4

4

บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตาม
ตัวบงชี้ที่คณะกำหนดใหดำเนินการประเมิน 5 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ/หนวยงาน
กระบวนการ
ปการศึกษา พ.ศ. 2562

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 - 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
7 ขอ

ผลการดำเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน



1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ
สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุม สถาบันและเอกลักษณ
ของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ และเสนอผูบริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อ
พัฒนานิสิต อาจารย บุคลากร อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะห
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ และ
โอกาสในการแขงขัน
3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก
หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของสว.สก.และใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม





ผลการดำเนินงาน
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หลักฐาน

มีการวิเคราะห SWOT เพื่อทบทวน แผนกลยุทธ
แผนกลยุทธและการเชื่อมโยงกับ
สว.สก.
คณะ มก. ประเทศ และขบวนการ
สหกรณในประชาคมโลก เพื่อการ
วางแผนงานประจำป เสนอที่ประชุม
กรรมการประจำสถาบันฯ
มีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินใน แผนกลยุทธ
แตละรายโครงการ
การเงิน

มีประเมินสถานการณแวดลอมราย - สัญญา
โครงการ และจัดทำแผนการเงินแบบ โครงการ
ยืดหยุน ภายใตกรอบของมก.พว.

ประเมิน
ตนเอง






เกณฑการประเมิน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10
ประการที่อธิบายการดำเนินงานอยางชัดเจน

มีแนวทางการบริหารตามหลักธรรมา- แนวทางการ
ภิบาล
กำกับดูแล
สถาบัน
5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท ั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะ ใชกลไกการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีของ รายงานการ
ของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตาม
บุคลากรในการประชุมสว.สก. และ ประชุมสถาบัน
ประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต ประชุมกลุม ยอยอยางตอเนื่อง
ประจำเดือน,
บัณฑิตและดานการวิจยั จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
คูมือการ
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนำมาปรับใชใน
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานจริง
6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและ มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร รายงานการติดตาม
แผนพัฒนาราย
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
บุคคล, รายงาน
การประชุมการ
ติดตามประเมินผล
ในที่ประชุมประจำ
เดือน



7. ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ มีกรอบการดำเนินงานดานการ
และกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ ประกันคุณภาพของสว.สก.
ของคณะที่ไดปรับใหการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ

รายงานการ
ประเมินตนเอง
ปการศึกษา 62

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

4

7

7

5

5

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหารหนวยงาน
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
รอบระยะเวลา
ปการศึกษา พ.ศ. 2562
เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

4.00

4.70

4.74

4.70

4.74

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.3

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
รอบระยะเวลา
ปการศึกษา พ.ศ. 2562
เกณฑการประเมิน
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ที่กำหนดใหเปนคะแนนต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
ผลการดำเนินงาน
ในปการศึกษา 2562 บุคลากรสว.สก. ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 4 คน จากจำนวนบุคลากรสว.สก.ที่ปฏิบัติงานตามรอบการประเมินรวมทั้งสิ้น 4 คน คิดเปน
รอยละ 100
1. คำนวณรอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพฯ
จำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ
=

จำนวนบุคลากร (รวมลาศึกษาตอ)
4
X 100

4
= 100%
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× 100

2. แปลงรอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได =
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ ที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
=

100
100

X5

= 5 คะแนน

X5

ดังนั้นรอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ รอย
ละ 100
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

80

100

100

5

5

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.4
ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลผลิต
ปการศึกษา พ.ศ. 2562

เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดำเนินงาน
ในปการศึกษา 2562 สว.สก. ไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจการใชบริการของสว.สก. พบวามีผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในการใชบริการ มีคาเฉลี่ย 4.61 อยูในระดับ ดีมาก
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

4.00

4.25

4.61

4.25

4.61

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ที่ 5.5
ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
กระบวนการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ขอ

ผลการดำเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง








ผลการดำเนินงาน

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกำหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ดำเนินงานหลัก (Core Process) ที่
สำคัญครบถวน ครอบคลุมการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทำให
การดำเนินงานของหนวยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน
2. มีการจัดทำหรือทบทวนขอกำหนดที่
สำคัญของกระบวนการดำเนินงานหลัก
(Core Process) ที่สำคัญจากความ
คาดหวังและความตองการของ
ผูรับบริการ

มีการทบทวนกระบวนการ
ดำเนินงานหลักครบถวน

มีการจัดทำหรือทบทวน
ขอกำหนดที่สำคัญของ
กระบวนการดำเนินงานหลัก
(Core Process) ที่สำคัญจาก
ความคาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการ
มีการออกแบบหรือทบทวน
3. มีการออกแบบหรือทบทวน
กระบวนการจากขอกำหนดที่
กระบวนการจากขอกำหนดที่สำคัญ
สำคัญ จัดทำมาตรฐานและ
จัดทำมาตรฐานและจัดทำคูมือการ
จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งกำหนดผูรับผิดชอบ
พรอมทั้งกำหนดผูร ับผิดชอบ
ชัดเจน
ชัดเจน
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวน มีการปรับปรุงกระบวนการตาม
การตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให
งานมีประสิทธิภาพ

งานมีประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย
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หลักฐาน
- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที่ 4/63
- รายงานการประเมินตนเอง ป
การศึกษา 256/
- รายงานประจำป 2562

รายงานการประชุมสถาบันครั้ง
ที่ 4/63

- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที่ 4/63
- คำสั่งมอบหมายงาน
- Mind Map
- คูมือการปฏิบัติงาน
- รายงานการประชุมสถาบัน
ครั้งที่ 4/63
- คูมือการปฏิบัติงานป 62/63

ประเมิน
ตนเอง



เกณฑมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

-

-

ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดำเนินงาน ลด
ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน
5. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุง จัดทำรายงานผลการปรับปรุง
เสนอตอผูมีอำนาจเพื่อใหพิจารณาและ
ใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการ
กำหนดกระบวนการที่จะดำเนินการใน
ปงบประมาณตอไป

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562
เปาหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

2562

2561

2562

2561

2562

2562

4

4

4

4

4

บรรลุเปาหมาย
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บทที่ 3
สรุปการวิเคราะหผลการดำเนินงานของสว.สก.
3.1 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
สว.สก.ไดวิเคราะหผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเดน และโอกาสในการพัฒนาในแตละองคประกอบ
รายละเอียดดังตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ
จุดเดน
1. เปนหนวยงานที่มีผลงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจนกอเกิดเปนชุดความรูและนวัตกรรมจนเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1. การเผยแพรชุดความรู นวัตกรรมเพื่อการนำไปใชประโยชนในนามคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อชี้นำ
ชุมชน/ขบวนการสหกรณสูการขับเคลื่อนยุทธศาสตร Thailand 4.0
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
1. มี ผ ลงานวิ จั ย นวั ต กรรมตั ว แบบธุ ร กิ จ และชุ ด ความรู  ส ำหรั บ กรอบการสร า งสมรรถนะผู น ำการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาองคกร เครือขาย ที่หนวยงานภาคีเครือขายนำไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
2. มีศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก
3. ไดรับเชิญจากหนวยงานระดับชาติและนานาชาติในการเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อการนำไปใชประโยชน
4. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปใชประโยชนในเชิงนโยบายระดับชาติ
5. มีผลงานวิจัยเผยแพรในรูปบทความ สิ่งพิมพ สื่อสรางสรรคและคูมือการทำวิจัย
โอกาสในการพัฒนา
1. องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
1. มีหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการที่ไดรับการยอมรับจากขบวนการ
สหกรณ
2. มีชุดความรูและคลังความรูที่สะสมจากการวิจัยพรอมสำหรับการเผยแพรสูสาธารณะผานเว็บไซต และ
ศูนยเรียนรูในชุมชน
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3. มีเครือขายผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเชิงบูรณาการในการใหความรู
โอกาสในการพัฒนา
1. –
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน
1. มีขีดความสามารถในการแสวงหารายไดจากแหลงเงินภายนอก ชวยเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเอง
โอกาสในการพัฒนา
1. มีแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาเงินทุนจากหลาย ๆ แหลง เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สว.สก.
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1. มีการสงเสริมใหบุคลากร ภาคีเครือขายนักวิจัย และผูทรงคุณวุฒิไดปฏิบัติงานรวมกัน มีการทำงานเปน
ทีม ภายใตคานิยมรวมเพื่อนำไปสูเปาหมายรวมขององคกรอยางชัดเจน
โอกาสในการพัฒนา
1. มุงสรางการยอมรับจากหนวยงานตนสังกัดในฐานะหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีรูปแบบของ
Virtual Organization ที่มีเครือขายผูทรงคุณวุฒิและคลังสมองเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน
นโยบายสูการบรรลุปณิธาน เปาหมายรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย
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บทที่ 4
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา 2561
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ตามรอบปการศึกษา 2560 สถาบัน
วิชาการดานสหกรณไดจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม และได
ดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จำนวน 3 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
• สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจำปการศึกษา 2560 (สปค.02) สถาบันวิชาการดานสหกรณ
1. จุดที่ควร
พัฒนา/
ขอเสนอแนะ

2. การ
วิเคราะห
ตนเอง

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

5. ผลการดำเนินงาน 6. รอยละ
7.
8.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสำเร็จของ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

องคประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินการ
เผยแพรบทความวิจัย1)
1. การ
เผยแพร
- เผยแพร
เผยแพรชุด
ผลงานวิจัย
บทความวิจัย เรื่องการขับเคลื่อนการ
ความรู
ผานสื่อ
ผานรายงาน พัฒนาระบบการเงิน
สหกรณออมทรัพยที่เอื้อ
นวัตกรรมใน
วิทยุรัฐสภา
ตอการพึ่งพาตนเองและ
นามคณะ
จำนวน 3
รวมมือกัน 2) การพัฒนา
บทความ
และ
ระบบนิเวศการเรียนรู
มหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เพื่อชี้นำ
เศรษฐกิจฐานรากที่ใช
ชุมชน/
นวัตกรรมภายใต TRP4
ขบวนการ
3) การพัฒนาธุรกิจขาว
สหกรณสู
แบบมีสวนรวมเพื่อ
การ
แกปญหาชาวนาอยาง
ขับเคลื่อน
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร

100

-

ผอ./
รองผอ./
นักวิจัย

100

-

ผอ./

Thailand4.0

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
1. มีแผน
มีการ
- สถาบันฯมีชุด
บริหารความ
ดำเนินการ
ความรูในการ
เสี่ยงในเรื่อง
โครงการการ ใหบริการ
ของการ
จัดอบรม
วิชาการแก
จัดหาเงินทุน
ใหกับภาคีใน ขบวนการ

มีผูอบรมเขารวม
หลักสูตร 42 คน ผล
ประเมินระดับดีมาก
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ผูทรงคุณวุฒิ
/บุคลากร

สถาบัน

1. จุดที่ควร
พัฒนา/
ขอเสนอแนะ

2. การ
วิเคราะห
ตนเอง

3. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

5. ผลการดำเนินงาน 6. รอยละ
7.
8.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสำเร็จของ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

จากหลายๆ
ขบวนการ
สหกรณเพิ่ม 42
แหลงเพื่อ
สหกรณ
ราย
สนับสนุน
ภารกิจของ
สถาบันฯ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. มุงสราง
- การสงขอมูล
การยอมรับ
นำผานไปยัง
จาก
ผูบริหาร
หนวยงานตน
สังกัดใน
ฐานะ
หนวยงาน
เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่
มีเครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ
และคลัง
สมองเขามา
มีสวนรวมใน
การขับเคลื่อน
นโยบายสู
การบรรลุ
ปณิธาน
เปาหมาย
รวมกับคณะ
และมหาวิทยาลัย
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-

100

-

ผอ./ทีมงาน
สว.สก.

ภาคผนวก
1. ประกาศจัดตั้งสถาบันวิชาการดานสหกรณ

1-1

2. ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

2.1 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550

1-8

1-9

2.2 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)

พ.ศ.2553

1-10

1-11

3. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1-12

4. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันวิชาการดานสหกรณ

1-13

5. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1-14

 ขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน
ขอมูลพื้นฐาน
1. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3. จำนวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
4. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
5. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
6. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
7. จำนวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
8. จำนวนผลงานวิชาการรับใชสงั คมที่ผานการประเมินตำแหนงทาง
วิชาการแลว
9. จำนวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดำเนินการ
10. จำนวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการ
จดทะเบียน
11. จำนวนตำราหรือหนังสือที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
แลว
12. จำนวนตำราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการ
13. จำนวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
14. จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
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ขอมูลพื้นฐาน
15. จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
16. จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ
17. จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ
18. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด
18.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
มหาวิทยาลัย
18.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก
มหาวิทยาลัย
19. จำนวนผูมีหนาที่ทำวิจัยทั้งหมด
19.1 จำนวนผูมีหนาที่ทำวิจัยที่มีผลงานวิจัย
19.2 จำนวนผูมีหนาที่ทำวิจัยที่มีบทความวิชาการที่มีการตีพิมพใน
สิ่งตีพิมพตางๆ
19.3 จำนวนผูมีหนาที่ทำวิจัยแตไมมีผลงานวิจัย ไมมีบทความ
วิชาการ
20. จำนวนผูมีหนาที่ใหบริการวิชาการแกชุมชน
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