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มาตรฐานของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 องคประกอบ ไดแก 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
ภารกิจหลัก 
การบริหารจัดการ 
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การจัดทํารายงานในคร้ังนี้สําเร็จลงดวยดี ดวยความรวมมือจากบุคลากรทุกคนของ

สถาบันฯ อีกท้ังยังไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงานท่ีชวยใหคําแนะนํา ท้ังสํานักประกันคุณภาพ 
และคณะเศรษฐศาสตร จึงใครขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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 ประวัติความเปนมา 
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดถูกกําหนดไวเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนา

สหกรณ พ.ศ. 2546-2549 ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ: คพช. 
และคณะรัฐมนตรี คพช. ไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจัดต้ังและดําเนินงาน
สถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยมุงหวังใหเปนศูนยกลางของเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณท้ังในและตางประเทศ ท่ีจะทําหนาท่ีใหการ
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งและความเปนปกแผนแก
ขบวนการสหกรณ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดจัดต้ังข้ึนตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลง
วันท่ี 15 กันยายน 2547  ในชวงเวลาป 2547-2550  สถาบันฯมีฐานะเปนหนวยงานอิสระเทียบเทาระดับ
คณะ มีการบริหารงานเปนไปภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2548 และฉบับปรับปรุงป 2550 ตอมาในป 2552 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหปรับเปล่ียนมาเปนหนวยงาน
อิสระจากราชการภายใตการดูแลของคณะเศรษฐศาสตร ปจจุบันสถาบันฯมีการบริหารงานโดย
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ จํานวน 10 คน ซ่ึงประกอบดวยคณบดีคณะเศรษฐศาสตรเปนประธาน มี
คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ  หัวหนา
หนวยงาน คือ ผูอํานวยการสถาบันฯ ทําหนาท่ีบริหารจัดการเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของ
สถาบันฯ ภายใตระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550   และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553  
 
1.2 ปณิธานและวัตถุประสงค 

 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนหนวยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานสหกรณ มุง
ดําเนินพันธกิจดานการวิจัย บริการวิชาการและการเปนศูนยกลางเครือขายความรวมมือทางวิชาการของ
ขบวนการสหกรณ โดยไดกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

 
 ปณิธาน 

 
 
 
 
 

 

มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคณุค่า .....

เพื่อการพฒันาสหกรณ์ 
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 วัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 วิสัยทัศน 
 

 
 
 
 

 
1.4 พันธกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด และสร้างเครือข่ายพันธมิตร 
ในการพัฒนาสหกรณ์  และสังคมไทยให้ย่ังยืน 

1.) ดําเนินการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือให้มีองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเก้ือหนุน
การพัฒนาการสหกรณ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง 

2.) สนับสนุน ส่งเสริมและดําเนินการด้านการศึกษาและบริการวิชาการด้านสหกรณ์และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ 

3.) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกรณ์และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการสหกรณ์ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

1.) การวางระบบและดําเนินการวิจัยภายใต้เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้สู่ขบวนการสหกรณ์ 
2.) การวางระบบและดําเนินการให้การศึกษาอบรมและการให้คําปรึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการ

ให้บริการแก่คนที่เก่ียวข้องกับขบวนการสหกรณ์และผู้ที่สนใจ 
3.) การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 
4.) การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างสถาบันที่เก่ียวข้องทั้งในและ

ต่างประเทศ 
5.) การประสานงานให้มี “เครือข่ายคลังสมอง” เพ่ือบริการทางวิชาการแก่ขบวนการและผู้สนใจ 
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1.5 แผนท่ีกลยุทธ 
 

ดวยเจตนารมณท่ีตองการขับเคล่ือนพันธกิจภายใตความรวมมือของพันธมิตรเพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศนท่ีกําหนด สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงนําแผนท่ีกลยุทธมาใชเพื่อส่ือใหเห็นความเช่ือมโยงของ
กระบวนการทํางานท่ีช้ีใหเห็นมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนามุมมองดานกระบวนการภายใน และเปาหมาย
แหงความสําเร็จของการดําเนินงานสถาบันฯ ภายใตภารกิจ 4 ประการ ไดแก การสรางระบบการวิจัย  การ
สรางระบบการใหบริการวิชาการ  การเช่ือมโยงเครือขายและการพัฒนาสถาบันฯ(องคกร) ดังรูปท่ี 1.1 

 

 
มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด

และสรางเครือขายพันธมิตรในการพัฒนาสหกรณ
และสังคมไทยใหย่ังยืน

ชุดความรู-นวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสูระบบ

สหกรณที่มีคุณคา

การสรางระบบ
การใหบริการวิชาการ

การเชื่อมโยงเครือขาย(คุณคา)การสรางระบบการวิจัย
การพัฒนาสถาบันฯ

(องคกร)

การใหบริการวิชาการผานกลไก
เครือขายผูทรงคุณวุฒิบนหลักการ

พึ่งพาตนเอง

การขับเคลื่อนคุณคาสหกรณผาน
กลไกเครือขายฯ/ศูนยสารสนเทศดวย
การสนับสนุนจากหนวยงานพันธมิตร

การขับเคลื่อนระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ดานสหกรณผานกลไกเครือขายนักวิจัยภายใตภาคี
พันธมิตรดวยการสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ

การบริหารจัดการเชิงคุณคา
ในฐานะหนวยงานพึ่งพาตนเอง

ตัวแบบผูนําสหกรณ
ที่มีคุณคา/สังคมเรียนรู
ในกลุมภาคีพันธมิตร

เครือขายสารสนเทศดานสหกรณ/
เครือขายทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา

ตัวแบบสหกรณ/
เครือขายคุณคาบนหลักการ
เปนองคการพึ่งพาตนเอง

หนวยงานวิชาการ
มีความเขมแข็งทางวิชาการ

ชวยชี้นําสังคม

ผูนําการเปล่ียนแปลงพรอมที่จะชวย
ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ-ชุมชน

เกิดเปนสังคมการเรียนรู/
สังคมขอมูลขาวสารดานสหกรณ

 
 
 

รูปท่ี 1.1  แผนท่ีกลยุทธของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ปรับเม่ือ 12 พฤษภาคม 2552) 
 

1.6 โครงสรางการบริหารงาน 
 

 การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันในฐานะท่ีเปนหนวยงานภายใตคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีมีการบริหารจัดการเปนอิสระจากระบบราชการและสามารถ
พึ่งพาตนเองได มีอัตรากําลังเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเปนบุคลากรท้ังหมด 8 คน โดยมีผูอํานวยการที่
ไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยใหมาปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบสถาบัน โดยมีคณะกรรมการประจํา
สถาบันเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
วัตถุประสงคของสถาบัน นอกจากนั้นยังมีท่ีปรึกษาของสถาบันฯ ประกอบไปดวย ท่ีปรึกษาสถาบันฯ 
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และท่ีปรึกษาผูอํานวยการ รวมท้ังทีมงานผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรมาชวยเปน
กําลังสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจของสถาบันตามนโยบายและแผนงาน ดังรายละเอียดในโครงสราง
การบริหารงาน รูปท่ี 1.2 

 

 
 

รูปท่ี 1.2 โครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

1.7 คณะผูบริหาร 
 

1.7.1 คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ปการศึกษา 2552 (รักษาการ) 
   

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน ประธานกรรมการ 
2 รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา รองประธานกรรมการ 
3 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท กรรมการและผูอํานวยการ 
4 รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน กรรมการ 
5 รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน กรรมการ 
6 ผศ.ดร.วิจิตตศรี  สงวนวงศ กรรมการ 
7 น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน กรรมการ 
8 คุณจิรภา   อิสโรภาส กรรมการ 
9 นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ กรรมการ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
10 นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ กรรมการ 
11 นายมงคลัตถ พุกะนัตต กรรมการ 
12 นายสุริยา   มนตรีภักด์ิ กรรมการ 
13 น.ส.สายสุดา ศรีอุไร กรรมการและเลขานุการ 

 

1.7.2 ท่ีปรึกษาประจําสถาบันฯ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 ฯพณฯองคมนตรี  อําพล เสนาณรงค ที่ปรึกษาสถาบัน 
2 ศ.ดร.กําพล  อดุลวิทย ที่ปรึกษาสถาบัน 
3 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ที่ปรึกษาสถาบัน 
4 ดร.สีลาภรณ   บัวสาย ที่ปรึกษาสถาบัน 
5 คุณมนตรี   คงตระกูลเทียน ที่ปรึกษาสถาบัน 
6 คุณสุนัย เศรษฐบุญสราง ที่ปรึกษาสถาบัน 

 

 1.7.3 ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 รศ.ดร.วันชัย   จันทรประเสริฐ ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 
2 ดร.สุดารัตน    สารสวาง ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 
3 คุณปองพล เตชะวิจิตรา ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 
4 คุณพิชิตชัย ผองอุดม ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 
5 คุณฉัตรชัย จรูญพงษ ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

 

 1.7.4 ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัย 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน อาจารยอาวุโส คณะเศรษฐศาสตร 
2 อ.เชิญ บํารุงวงศ นักสหกรณแหงชาติ ป 2541 
3 อ.ไพโรจน สุจินดา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิบูรณชนบทแหงประเทศไทย 
4 นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ประธานสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 
5 อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน อดีตผูบริหารอาวุโส สวนตราสารหน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย 
6 ดร.สีลาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการสกว. 
7 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผูจัดการ ธกส. 
8 ดร.กฤษฎา อุทยานิน ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
9 คุณลดาวัลย คําภา ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
10 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ที่ปรึกษาการพัฒนาการธุรกิจสินคาเกษตรและตลาด สกว. 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
11 รศ.สมพร อิศวิลานนท อดีตอาจารยคณะเศรษฐศาสตร และผูทรงคุณวุฒิสถาบันคลังสมองของชาติ 
12 อ.ไพโรจน ล้ิมศรีสกุลวงศ อาจารยภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
13 ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร อาจารยภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
14 คุณเลอพงษ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

 

 1.7.5 ผูทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 อ.เชิญ บํารุงวงศ นักสหกรณแหงชาติ ป 2541 
2 อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน อดีตผูบริหารอาวุโส สวนตราสารหนี้  

ธนาคารแหงประเทศไทย 
3 คุณสุรจิตต แกวชิงดวง อดีตขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 
4 อ.ไพโรจน ล้ิมศรีสกุลวงศ อาจารยภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
5 ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร หัวหนาภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
6 คุณจุฑามาศ   ลิปการถกล นักวิชาการตรวจบัญชี 8ว 
7 คุณสุจิตรา   พันธุมะบํารุง นักวิชาการตรวจบัญชี 8ว 
8 คุณบุญฤทธิ์   เผือกวัฒนะ รองผูจัดการใหญชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

แหงประเทศไทย จํากัด 
 

1.7.6 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 สถาบันฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของ

สํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประธานกรรมการ 
2 น.ส.สายสุดา ศรีอุไร กรรมการ 
3 น.ส.ธราภรณ ศรีงาม กรรมการ 
4 นายสุพจน สุขสมงาม กรรมการ 
5 น.ส.ณัฐพร ชโลธร กรรมการและเลขานุการ 
6 น.ส.พรติมา คงศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
 คณะกรรมการดําเนินงานดังกลาวมีกระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ของสถาบัน ประจําปการศึกษา 2552 ดังแผนงานในตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถาบันฯ ประจําปการศึกษา 2552 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
1 เขารวมโครงการสัมมนา “การบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” 
24 พ.ย. 52 ไดรับรูและเขาใจถึงเหตุผล ความจําเปน และ

ประโยชนของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในและสามารถนําไปใชใน
หนวยงานไดอยางเหมาะสม 

2 เขารวมสัมมนาผลงานคุณภาพ: โครงการ
รางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 3 

25 พ.ย. 52 ไดทราบกลไกการประกวดรางวัลคุณภาพ และ
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือเปนแนวปฏิบัติที่
ดีที่หนวยงานสามารถเขารวมในคร้ังตอไป 

3 การประชุมวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพ 
ของสถาบันฯ ประจําปการศึกษา 2552 และ
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทํา 

29 ธ.ค. 52 เจาหนาที่รับรูกําหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพเพ่ือวางแผนการจัดทําประกันคุณภาพ 

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู “การ
ดําเนินการประกันคุณภาพ คณะ
เศรษฐศาสตร” 

4,6 ม.ค. 53 สรางความเขาใจการประกันคุณภาพในป
การศึกษา 2552 ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมท้ังทําความเขาใจในตัวบงช้ีที่เพ่ิมเติม 

5 การประชุมทําความเขาใจการกรอกขอมูล
ใน common data set   

13 ม.ค. 53 สรางความเขาใจในการกรอกขอมูลและตัว
บงช้ีเพ่ิมเติมสําหรับการตรวจประเมินในป
การศึกษา 2552 

6 การประชุมทําความเขาใจเรื่องการ
ขับเคล่ือนภารกิจเจาหนาที่ 

การประชุม
ประจําเดือน 

เจาหนาที่มีความเขาใจการจัดทําประกัน
คุณภาพเปนสวนหน่ึงของวิถีการทํางานใน
ภารกิจของเจาหนาที่ 

7 การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถาบันฯ 

19 ม.ค. 53 เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
สถาบันฯดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

8 การจัดประชุมทําความเขาใจสําหรบั
กระบวนการประกันคุณภาพ และทบทวน
ทําความเขาใจในรายละเอียดของแตละดัชนี
เพ่ือสรางความเขาใจใหตรงกันประกัน 

29 ม.ค. 53 เจาหนาที่สถาบันฯมีความเขาในกระบวนการ
จัดทํา SAR และสามารถตีความหมายของ
ดัชนีที่สถาบันฯรับการตรวจประเมิน 

9 การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 

10 ก.พ. 53 เพ่ือการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
หนวยงาน 

10 ประชุมเพ่ือติดตามการจัดทําขอมูลดิบและ 
Common data set และกําหนดกรอบการ
จัดทําเลมประกันคุณภาพ ประจําป 2553 

4 มี.ค. 53 การจัดเก็บขอมูลดิบและกรอบขอมูล 
Common data set  

11 ประชุมติดตามการจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพ 

29 มี.ค. 53 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 
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1.8 บุคลากร 
 บุคลากรของสถาบันฯ ปการศึกษา 2552 มีจํานวน 9 คน ซ่ึงสามารถจําแนกตาม

สถานภาพได 4 กลุม ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได  ลูกจางโครงการวิจัย ดัง
ตารางท่ี 1.2 และ 1.3  

 

ตารางท่ี 1.2 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนงงานและสถานภาพ ในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2552 
 

ตําแหนงงาน 

สถานภาพของบุคลากร 

รวม 

ขาราชการ บุคลากรจัดจางตามแผน
อัตรากําลังของสถาบันฯ 

บุคลากรจัดจาง
ตามแผนการวิจัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
เงินรายได 

ลูกจาง
โครงการวิจัย 

ผูอํานวยการสถาบันฯ 1    1 
รองผูอํานวยการ 1    1 
ผูชวยผูอํานวยการ/นักวิจัย  1   1 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  1 1  2 
เจาหนาที่วิจัย   1  1 
นักวิชาการเงินและบัญชี   1  1 
เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ    3 3 

รวม 2 2 3 3 10 
 

ตารางท่ี 1.3 จํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนง คุณวุฒิ และเพศ ในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2552 
 

ตําแหนง 

จํานวนบุคลากร (คน) รวม 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญาตรี 
 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
ผูอํานวยการสถาบันฯ    1    1 
รองผูอํานวยการ 1      1  
นักวจิัย    1    1 
นักวิชาการเงินและบัญชี    1    1 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    1  1  2 
เจาหนาท่ีวิจยั     1  1  
เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศสหกรณ   1 1  1 1 2 

รวม 1 - 1 4 1 2 3 7 
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1.9 สภาพแวดลอมการปฏบิัติงาน 
 

ปจจุบันสถาบันวิชาการดานสหกรณ มีสํานักงานอยูท่ี ช้ัน 2 อาคารวิจยัและพฒันา ( หอง 
204-205-206)  มีพื้นท่ีใชสอยรวมกนัท้ังส้ิน 277.45 ตารางเมตร                             

 

 
 

หองผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ 
  

สํานักงาน ศูนยสารสนเทศสหกรณ 

 

1.10 การเงินและงบประมาณ 
 

 งบประมาณรายรับ 
 

ในปงบประมาณ 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีงบประมาณในการดําเนินงาน
ท้ังส้ิน 7,209,578 บาท แยกเปนรายรับจากงบประมาณแผนดิน (คาจางพนักงานมก.จํานวน 2 ตําแหนง) 
จํานวน 342,738 บาท คิดเปนรอยละ 5 รายรับจากงบประมาณ มก.(เงินสนับสนุนจัดนิทรรศการวิชาการ) 
จํานวน 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 1 รายรับงบประมาณเงินรายได สว.สก. (คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได 3 ตําแหนง) จํานวน 392,040 บาท คิดเปนรอยละ 5 และรายรับจากงบประมาณเงินรายได จาก
โครงการวิจัยและฝกอบรม-สัมมนา จํานวน 6,429,800 บาท คิดเปนรอยละ 89 
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งบประมาณ มก.  

45,000 บาท  1%
งบประมาณแผนดิน

  342,738 บาท

 5%

งบประมาณเงินรายได 

สว.สก  392,040 บาท

  5%

งบประมาณเงินรายได

ชุดโครงการวิจัย  

6,429,800 บาท  89%
 

 

  งบประมาณรายจาย 
 

 ในปงบประมาณ 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณใชงบประมาณดําเนินงาน 7,039,524
บาท แบงเปนคาใชจายท่ีใชเงินงบประมาณแผนดิน 342,738 บาท คิดเปนรอยละ 5 คาใชจายจาก
งบประมาณ มก. จํานวน 36,382 บาท คิดเปนรอยละ 1 งบประมาณเงินรายได สว.สก. จํานวน 392,040 
บาท คิดเปนรอยละ 6 และรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากโครงการวิจัยและฝกอบรม-สัมมนา 
จํานวน 6,268,364 บาท คิดเปนรอยละ 89 

 

งบประมาณ มก.  

36,382 บาท  1%

งบประมาณแผนดิน

  342,738 บาท

 5%

งบประมาณเงินรายได

 สว.สก  392,040 บาท

  6%

งบประมาณเงินรายได

ชุดโครงการวิจัย  

6,268,364 บาท 89%  

รวมท้ังส้ิน 7,209,578 บาท (100%) 

รวมท้ังส้ิน 7,039,524 บาท (97%) 
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ตาราง 1.4 รายรับ ประจําปงบประมาณ 2552 
รายรับ งบประมาณ

แผนดิน 
งบประมาณ

มก. 
งบประมาณ
เงินรายได 

 สว.สก 

งบประมาณ
เงินรายไดชุด
โครงการวิจัย 

รวม 

1.งบประมาณแผนดิน 
- คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  2  อัตรา 

 
342,738  

    
342,738 

2.งบประมาณ มก. 
- สนับสนุนจัดนิทรรศการวิชาการ 

  
45,000  

   
45,000 

3.งบประมาณเงินรายได 
- คาจางพนักงานเงินรายได 3  อัตรา 

   
392,040  

  
392,040 

3.งบประมาณเงินรายไดชุดโครงการวิจัย     6,429,800 
-โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนา

สหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 2 
   2,369,800 

 
 

-โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ ระยะที่ 2 

   990,000  

-โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา    926,200  
-โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา    970,200  
-โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร    743,600  
-โครงการอบรมผูตรวจสอกิจการสหกรณ

อยางชํานาญการรุนที่ 5 
   414,000 

 
 

-โครงการอบรมการบริหารจัดการเชิงคุณคา 
รุนที่ 1 

   16,000 
 

 

รวมรายรับ 342,738 45,000 392,040 6,429,800 7,209,578 
 

หมายเหตุ  : ขอมูลดานงบประมาณปงบประมาณ 2552 เปนขอมูลระหวาง 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52 
 

ตาราง 1.5 รายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 
รายจาย งบประมาณ

แผนดิน 
งบประมาณ

มก. 
งบประมาณ
เงินรายได 

 สว.สก 

งบประมาณ
เงินรายไดชุด
โครงการวิจัย 

รวม 

1.งบประมาณแผนดิน 
- คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  2  อัตรา 

 
342,738  

    
342,738 

2.งบประมาณ มก. 
- สนับสนุนจัดนทิรรศการวิชาการ 

  
36,382  

   
36,382 

3.งบประมาณเงินรายได 
- คาจางพนักงานเงินรายได  3  อัตรา 

   
392,040  

  
392,040 

3.งบประมาณเงินรายไดชุดโครงการวิจัย     6,268,364  
-โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนา

สหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 2 
   2,335,440 
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ตาราง 1.5 รายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 (ตอ) 
 

รายจาย งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณ
มก. 

งบประมาณ
เงินรายได 

 สว.สก 

งบประมาณ
เงินรายไดชุด
โครงการวิจัย 

รวม 

-โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ ระยะที่ 2 

   990,000 
 

 

-โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา    842,000  
-โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา    950,796  
-โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร    728,728  
-โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

อยางชํานาญการรุนที่ 5 
   405,720 

 
 

-โครงการอบรมการบริหารจัดการเชิงคุณคา 
รุนที่ 1 

   15,680 
 

 

รวมรายจาย 342,738 36,382 392,040 6,268,364 7,039,524 

 

หมายเหตุ  : ขอมูลดานงบประมาณปงบประมาณ 2552 เปนขอมูลระหวาง 1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52 

 

1.11 งบการเงินประจําปงบประมาณ 2552 ผานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

  ในรอบปงบประมาณ 2552 คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ไดอนุมัติใหจัดจางผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เขาดําเนินการสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีรับอนญาตไดรับรองงบการเงินประจําป
งบประมาณ 2552 ซ่ึงสถาบันฯ มีสินทรัพยรวม 4,536,007.34 บาท เพิ่มข้ึนจากปกอนท่ีมีสินทรัพยรวม 
3,384,453.34 บาท ดังรายละเอียดตามงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 
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งบการเงินประจําปงบประมาณ 2552 ผานการตรวจสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีรับอนญุาตตามระเบยีบ
สถาบันฯ 
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1.12 กระบวนงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

การดําเนินงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ภายใตแผนงาน 4 ประการ ไดแก การวิจัย 
การบริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือขาย และการพัฒนาองคกร(สถาบันฯ) เปนไปภายใตการควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ และปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร พ.ศ. 2548, ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 โดยมีกระบวนงาน
ภายใตภารกิจตาง ๆ ดังนี้       
  1.12.1 กระบวนงานดานการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัยของสถาบันฯเปนไปภายใตระบบงานวิจัยเพื่อใหไดมาซ่ึงชุด
ความรูและนวัตกรรมความคิดท่ีจะนําไปใชประโยชนในการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ สูการเปน
องคกรทางเศรษฐกิจฐานสังคมอยางแทจริงนั้น สถาบันฯไดวางกรอบการดําเนินงานภายใตชุด
โครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม” ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุม
งานวิจัยเชิงพื้นท่ี กลุมงานวิจัยเพื่อเช่ือมโยงโซอุปทาน และกลุมงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน 
 กระบวนงานดานการวิจัยของสถาบันฯสวนใหญ จะเปนไปตามระบบงานวิจัยท่ี
ไดวางกรอบทิศทางระหวางป 2549-2559* โดยการของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสกว. ในแตละ
ชวงเวลานั้น สถาบันฯจะตองจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดโจทยวิจัยระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ 
จากนั้น จึงจะเปนการดําเนินการประสานงานผูสนใจในการจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอการสนับสนุน
เงินทุนวิจัยจากแหลงทุน ซ่ึงกระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการจะประกอบดวย 2 แนวทาง แนวทางแรก 
เปนขอเสนอโครงการท่ีสถาบันฯเปนหัวหนาโครงการวิจัย แนวทางท่ีสอง เปนขอเสนอโครงการท่ีนักวิจัย
ภายใตเครือขายวิจัยของสถาบันฯและผูสนใจเปนหัวหนาโครงการ และโดยลักษณะของการวิจัยท่ีเปนไป
ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) รวมกับผูนํา
สหกรณ หนวยงานรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสหกรณ ดังนั้น ผลงานวิจัยจึงสามารถนําไปใช
ประโยชนไดในระหวางการดําเนินการวิจัย (รูปท่ี 1.3) 

                                                 
*
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cai.ku.ac.th ระบบงานวิจัยของ สว.สก. 
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รูปท่ี 1.3  กระบวนงานดานการวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

1.12.2. กระบวนงานดานการใหบริการวิชาการ 
การดําเนินงานดานบริการวิชาการของสถาบันฯ มุงเนนไปท่ีการนําชุดความรูท่ีได

จากการวิจัยมาผานกระบวนการเรียนรูและกระบวนการยกรางหลักสูตรภายใตเครือขายผูทรงคุณวุฒิ ให
ไดมาซ่ึงตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการ และขยายผลไปเปนหลักสูตรการบริการวิชาการของหนวยงาน
ในขบวนการ โดยมีเปาหมายไปท่ีการสรางผูนําการเปล่ียนแปลงใหมีความพรอมในการขับเคล่ือน
สหกรณสูระบบสหกรณท่ีมีคุณคา (รูปท่ี 1.4) 

ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันฯไดพัฒนาหลักสูตรอบรมจากชุดความรูท่ีได
จากการวิจัยภายใตช่ือหลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยเชิงบูรณาการรวมกับชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เพื่ออบรมใหความรูกับผูนําและฝายจัดการแกสหกรณออมทรัพยท่ัว
ประเทศ ซ่ึงไดดําเนินการอบรมนํารองรุนแรกเม่ือ 9 ธันวาคม 2552 และมีแผนใหการอบรมกับสหกรณ
ออมทรัพยท่ัวประเทศในป 2553 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 1.4  กระบวนงานดานการใหบริการวิชาการ 
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1.12.3 กระบวนงานเช่ือมโยงเครือขายพันธมิตร 
ภายใตชุดความรูหลัก “การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา” ท่ีสถาบันฯใชเปนกรอบคิด

และแนวทางการขับเคล่ือนภารกิจของสถาบันฯนั้น ภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การเช่ือมโยง
เครือขายทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา ไดแก เครือขายนักวิจัย เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายผูนําสหกรณท่ี
มีคุณคา เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณเชิงคุณคา เครือขายนักวิจัยเชิงคุณคา เครือขายวารสาร                 
ฅนสหกรณ และเครือขายความรวมมือทางวิชาการ เปนตน 

กระบวนการเช่ือมโยงเครือขาย จะมุงไปที่การจัดเวทีเรียนรู และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการจัดการความรูโดยใชชุดความรูจากการวิจัย และภารกิจดานบริการวชิาการ
เปนกลไกในการเช่ือมโยงเครือขายทรัพยากรมนุษย ซ่ึงถือไดวาเปนการพัฒนาระบบสนับสนุนแกขบวนการ
สหกรณของหนวยงานภาควิชาการ 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 1.5  กระบวนงานดานการเช่ือมโยงเครือขาย 
 

1.12.4 กระบวนงานดานการพัฒนาองคกร(สถาบันฯ) 
ภายใตปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ” และ

วิสัยทัศน “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด และสรางเครือขายพันธมิตรในการพัฒนาสหกรณและสังคมไทย
ใหยั่งยืน” การดําเนินงานพัฒนาองคกรของสถาบันฯท่ีสําคัญ จึงประกอบดวยกระบวนงานท่ีสําคัญไดแก 
การพัฒนาบุคลากร และการวางกรอบการดําเนินงานภายใตภารกิจสถาบันฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรจะเนนท่ีการนําคุณคาสหกรณ (Co-operative Values) 

และโครงการ SMART มาเปนกรอบคิดและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยนําเอาบทเรียนจาก
ขอผิดพลาดและความสําเร็จจากการปฏิบัติงานมาใชในเวทีเรียนรูภายใตวาระการติดตามงานในการ
ประชุมสถาบันฯทุกเดือน นอกจากนั้นไดกําหนดแผน การสงบุคลากรเขาฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
และการเขาไปมีสวนรวมในเวทีวิจัยของสถาบันฯ ซ่ึงบุคลากรจะไดเพิ่มพูนทักษะและประสบการณใน
การนําไปใชประโยชน รวมท้ังใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนาทักษะและประสบการณดานการวิจัย จาก
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การเขาไปมีสวนรวมในโครงการวิจัยในฐานะผูชวยผูประสานงานชุดโครงการ หัวหนาโครงการวิจัย
รวมกับโครงการวิจัยตางๆ  

 

 

 
 
รูปท่ี 1.6  กระบวนงานดานการพัฒนาองคกร 
 

2) การพัฒนาสูการเปนองคการเรียนรู 
นับต้ังแตเร่ิมดําเนินการในป 2548 ในฐานะการเปนหนวยงานเช่ียวชาญ

เฉพาะทางดานสหกรณ ท่ีมุงสรางความรูเพื่อนําไปสนับสนุนการพัฒนาสหกรณในทิศทางเชิงคุณคานั้น 
สถาบันฯไดวางกลไกในการสรางคน สรางทีมงาน ภายใตกรอบแนวคิดของการเปนองคการเรียนรู 
กลาวคือ ภายใตกระบวนการทํางานประจํานั้น บุคลากรทุกคนตางมีเปาหมายรวมกัน โดยใชปณิธานเปน
เปาหมายรวม จากนั้นจึงใชกลไกของเวทีเรียนรูรวมกัน เวทีถอดบทเรียนจากการดําเนินงานท่ีผานมา 
กระบวนการสอนงาน ภายใตความรับผิดชอบของผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ 

ในชวงท่ีผานมา กระบวนการเรียนรูรวมกัน กระบวนการสรางทีมงานโดยใช
ภารกิจงานประจําเปนบทเรียน บุคลากรแตละคนตางไดรับความรูใหม การปรับปรุงการทํางานวิธีใหม 
ตลอดจนการนําไปสูการปรับความคิดในการทํางานใหม การใชเวทีเรียนรูและการประเมินตนเองในท่ี
ประชุมประจําเดือนของสถาบันฯทุกเดือนของบุคลากรไดชวยใหบุคลากรไดปรับเปล่ียนความคิดท้ังใน
เร่ืองการทํางาน และสามารถยกระดับการทํางานของตน กระบวนการสอนงานโดยผูอํานวยการและผูชวย
ผูอํานวยการยังชวยใหบุคลากรและทีมงานปรับวิธีคิดในการทํางานท่ีสามารถเช่ือมโยงการทํางานอยาง
เปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพและผลงานท่ีมีคุณภาพตามแผนงานท่ีวางไว 

เม่ือเขาสูชวงเวลาของการดําเนินงานในปท่ี 5 นั้น อาจกลาวไดวาสถาบันฯได
ขับเคล่ือนการดําเนินงานในรูปแบบของการเปนองคการเรียนรูไดในระดับหนึ่ง โดยในการสัมมนา
บุคลากรคร้ังท่ี 3 ท่ีผานมา ณ ศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี บุคลากร
สถาบันฯไดรวมกันประกาศปฏิญญาหาดตะวันรอน ดังรูปท่ี 1.7  
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รูปท่ี 1.7  ปฏิญญาหาดตะวันรอน : การสัมมนาประจําป 2553 
 

1.13 การดําเนินภารกิจภายใตแผนงานประจําปการศึกษา 2552 
การดําเนินงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในปการศึกษา 2552 ซ่ึงเปนปท่ี 5 ของ

การดําเนินงาน ประกอบดวยแผนงานสําคัญ 4 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้  
1.13.1 แผนงานดานการวิจัย ภารกิจดานการวิจัยในปการศึกษา 2552 เปนไปภายใต

ระบบการวิจัยของสถาบันฯ ซ่ึงดําเนินการภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาท่ีเปนธรรม” โดยไดรับการสนับสนุนของ สกว. ซ่ึงจะประกอบดวยงานวิจัย 3 กลุม คือ กลุม
งานวิจัยเชิงพื้นท่ี กลุมงานวิจัยเพื่อเช่ือมโยงโซอุปทาน และกลุมงานวิจัยสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ 
รวมท้ังส้ิน 11 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20

แผนงานดานการวิจัยของสถาบันฯ ในปการศึกษา 2552  รายละเอียดดังตารางท่ี 1.6  
 

ตารางท่ี 1.6 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานดานการวิจัยของสถาบันฯในปการศึกษา 2552 
 

ลําดบั
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน
สนับสนุน 

ทุนวิจัย/ 
มูลคา 
(บาท) 

ประเภท ผูมีสวนรวมในการวิจัย 

มก.พว. อยูภายใตชุด
โครงการแต
ดําเนินการโดย
หนวยงาน
พันธมิตร 

มก. หนวยงาน
อื่น 

รวม 

1. ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม 

สกว. 2,369,800   12 1,457 1,533 

   1.1 โครงการเครือขายสารสนเทศ
ดานสหกรณ 

สกว. 990,000 PUG†  10 735 745 

   1.2 โครงการวิจัยเครือขายคุณคา
ผลไม 

สกว. 391,600   9 9 18 

   1.3 โครงการวิจัยเครือขายคุณคา 
มันสําปะหลัง 

สกว. 359,370   9 5 14 

   1.4 โครงการวิจัยเครือขายคุณคา
กระจายสินคา 

สกว. 926,200   4 29 33 

   1.5 โครงการวิจัยเครือขายคุณคา
ยางพารา 

สกว. 970,200   8 5 13 

   1.6 โครงการวิจัยเครือขายคุณคา
กาแฟชมุพร 

สกว. 743,600   4 61 65 

   1.7 โครงการการพัฒนาตัวแบบ
สหกรณเชิงคุณคา: กรณี
สหกรณการเกษตรบานคาย จก. 

สกว. 100,000   5 67 72 

   1.8 โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสหกรณ
สวนสามพราน 

สกว. 154,000   9 526 535 

   1.9 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาว 
หอมมะลิสหกรณไทย ระยะที่ 2 

สกว. 506,000   9 14 23 

1.10 โครงการวิจัยเครือขายคุณคา
ผลไม ระยะที ่2 

สกว. 385,000   9 6 15 

รวม 7,895,770 บาท    

 

                                                 
† PUG เปนสวนของทุนสนับสนุนการจัดพิมพเอกสารเผยแพร โดยไมมีการสนับสนุนคาพัฒนาวชิาการ 
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1.13.2 แผนงานดานการใหบริการวิชาการ  การดําเนินภารกิจภายใตแผนงานดานการ
ใหบริการวิชาการในปการศึกษา 2552  ประกอบดวย 6 โครงการ ไดแก โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ จํานวน 1 รุน  โครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยเชิงบูรณาการ จํานวน 1 รุน การจัดเสวนาวิชาการ “สู...
เสนทางสหกรณท่ีมีคุณคา และการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณท่ีมีคุณคาแหงป” จํานวน 1 คร้ัง  
การจัดนิทรรศการ 2 คร้ัง คือ นิทรรศการขาวคุณธรรมในงาน Thailand Research Expo 2009 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ และ
นิทรรศการโครงการวิจัยกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพรานในงานนิทรรศการ “บนเสนทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2553” ณ งานเกษตรแฟร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2553 มีผูเขารวมท้ังส้ิน 
745 คน มีผลงานในรูปของเอกสาร ส่ิงพิมพ ดานวิชาการท้ังส้ิน 48  ช้ิน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1.7 และ 1.8 
 

ตารางท่ี 1.7 รายละเอียด แผนงานดานบริการวิชาการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบปการศึกษา 2552 
 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวนผูเขา 
มามีสวนรวม 

รายรับ 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร 

1 โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ หลักสูตร
การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ รุนที่ 6 

15 103,500 เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 1 ชุด 

2 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณ
ออมทรัพยเชิงบูรณาการ 

32 -* เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 1 ชุด 

3 โครงการอบรมการวิจัยและพัฒนาเพ่ืองานสงเสริม
สหกรณ 

8 80,000 เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 1 ชุด 

4 โครงการเสวนาวิชาการ “สู...เสนทางสหกรณที่มีคุณคา
และรวมฉลองการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและ
สหกรณที่มีคุณคาแหงป 2552” 

485 175,819 เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 1 ชุด 

5 นิทรรศการขาวคุณธรรมในงาน Thailand Research 
Expo 2009 

212 7,000 โบชัวร/เอกสาร
ประชาสัมพันธ/ 

ผลผลิตขาวคุณธรรม 
6 นิทรรศการ “บนเสนทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ป 2553 ณ งานเกษตรแฟร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ภายใตหัวขอการนําเสนอผลงาน “โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจสหกรณสวนสามพราน” และรวมนําผลลัพธจาก
งานวิจัย (ขาวคุณธรรมและขาวเกิดบุญ)จําหนายในงาน 

533 17,000 เอกสารประชาสัมพันธ
โครงการวิจัยกลุมธุรกิจ
สหกรณสวนสามพราน 
ขาวเกิดบุญและ/ขาว
คุณธรรมและสถาบันฯ 

                                                 
*

 โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางสว.สก.และชสอ. ภายใตการบริหารจัดการของชสอ. โดยสว.สก.ทําหนาท่ีกําหนดและจัดทําเน้ือหา
หลักสูตร 
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ตารางท่ี 1.8  รายช่ือผลงานดานวิชาการท่ีเผยแพรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบปการศึกษา 
2552  (ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1) 

 

ลําดับ ชนิดของเอกสารเผยแพร จํานวนฉบับ 
1 เอกสารวิชาการ 17 เลม 
2 วีดีทัศน 4 แผน 
3 โบชัวร 6 เรื่อง 
4 วัสดุ-อุปกรณ-เอกสาร เพ่ือการเผยแพร 20 อยาง 
5 Website : www.cai.ku.ac.th  ปรับปรุงใหม 30 ก.ย. 52 1 

 
1.13.3 แผนงานดานการเชื่อมโยงเครือขาย การดําเนินภารกิจภายใตแผนงานดานการ

เช่ือมโยงเครือขายของสถาบันฯ ท่ีมุงใหเกิดเครือขายพันธมิตรดานวิจัย ดานวิชาการ และสังคมเพ่ือใหเกิด
พลังความรวมมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบสหกรณท่ีมีคุณคาภายใตชุดความรู “การเช่ือมโยง
เครือขายคุณคา” นั้น ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันฯไดเช่ือมโยงเครือขายพันธมิตรท่ีสําคัญไดแก 
เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เครือขายนักวิจัย เครือขายคลังสมอง เครือขายผูนําสหกรณท่ีมีคุณคา 
และเครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ และกอเกิดเปนเครือขายเชิงธุรกิจที่สําคัญ ไดแก เครือขายคุณคา
ขาวคุณธรรม เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย เครือขายคุณคาผลไม และเครือขายคุณคา
ยางพารา 

 

ตารางท่ี 1.9 รายละเอียดสําหรับแผนงานดานการเช่ือมโยงเครือขายทางวิชาการ – สังคม ของสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ในรอบปการศึกษา 2552  

 

ลําดับ กิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขาย กลุมเปาหมาย ผลลัพธท่ีได 
1 เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออม

ทรัพยที่เขารวมโครงการอบรม   
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  

- มีผูตรวจสอบกิจการเขารวมใน
เครือขายเพ่ิม จํานวน 15 คน 

- ผูตรวจสอบกิจการในเครือขายได
เขามามีสวนรวมในเวทีเสวนา
วิชาการ จํานวน 11 คน  

2 เครือขายนักวิจัย นักวิจัยภายใตชุดความรู “การ
เช่ือมโยงเครือขายคุณคา”  

- นักวิจัย จํานวน 36 คน 

3 เครือขายคลังสมอง ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณภายใต
ชุดความรู “การเช่ือมโยงเครือขาย
คุณคา” 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 73 คน 

4 เครือขายผูนําสหกรณที่มีคุณคา ผูนําสหกรณภายใตชุดความรู 
“การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา” 

- ผูนํา จํานวน 83 คน 

 



 

 23

ตารางท่ี 1.9 รายละเอียดสําหรับแผนงานดานการเช่ือมโยงเครือขายทางวิชาการ – สังคม ของสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ในรอบปการศึกษา 2552 (ตอ) 

 

ลําดับ กิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขาย กลุมเปาหมาย ผลลัพธท่ีได 
5 เครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ ผูนําสหกรณและผูสนใจ - สมาชิกวารสารฅนสหกรณ จํานวน

416 คน 
6 เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ชาวนาคุณธรรม 

ผูประกอบการ บริษัทสงออก 
และปณท. 

- ชาวนาที่เขารวมเครือขาย 259 คน 
- มีผูประกอบการเขารวมเครือขาย 
จํานวน 14 แหง 

- แบรนดขาวคุณธรรม 
- ชุดความรูการสรางแบรนดและการ 
แกปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่า
ภายใตแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

- ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม 16 แหง 
- นวัตกรรมการพัฒนาระบบธุรกิจขาว
หอมมะลิไทยภายใตโซอุปทาน 

- รวมถวายขาวคุณธรรมแดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 100 ตัน 

7 เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 
สหกรณไทย 

สหกรณการเกษตรในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดในภาคอีสาน  
จํานวน 16 แหง  

- ตัวแบบเครือขายเชิงธุรกิจ 
- แผนธุรกิจเครือขายในการสราง
อํานาจการตอรองดานการตลาด 

- แบรนดขาวเกิดบุญ 
- ชุดความรูการสรางแบรนด/การตลาด/
การบริหารความเสี่ยง 

- แผนการปกปองภาพลักษณขาวหอม
มะลิไทยดวยแบรนดเกิดบุญ 

8 เครือขายคุณคาผลไม กลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ  
จ.จันทบุร ี

- ตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพ
ของเกษตรกร 

- ตัวแบบการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจ
ผลไมภายใตโซอุปทาน 

9 เครือขายคุณคายางพารา สมาชิกสหกรณชาวสวน
ยางพารา 

- ตัวแบบการบริหารจัดการสหกรณ
ภายใตชุดความูการเช่ือมโยงธุรกิจ
ยางพาราภายใตโซอุปทาน 

- ขอตกลงความรวมมือระหวางสกก.
ยานตาขาว จก.-กลุมเกษตรกรทํา
สวนธารนํ้าทิพย-สว.สก. 
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1.13.4 แผนงานดานการพัฒนาองคกร  ภารกิจภายใตแผนงานดานการพัฒนาองคกร 
ประกอบไปดวย กิจกรรมท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารวมสัมมนา และการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีรายละเอียดในตารางท่ี 1.10 

 

ตารางท่ี 1.10 แผนงานการพัฒนาองคกรของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในรอบปการศึกษา 2552 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนคน / 

งบประมาณสนับสนุน 
ผลลัพธท่ีได 

1. การเขารวมการศึกษาดูงานในตางประเทศ   
(1) การศึกษาดูงานและเจรจาหาลูทาง

การเช่ือมโยงพันธมิตรธุรกิจกับ 
China Co-ops. ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 14-19 
ธันวาคม 2552 

2 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 
จํานวน 79,778 บาท 

- ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน
วิชาการดานสหกรณกับ ACFSMC 

- ลูทางการเช่ือมโยงเครือขายพันธมิตร
ทางธุรกิจยางพาราและสินคาอื่น  ๆ 
ระหวาง Co-ops. จีน และ Co-ops. ไทย 

- ไดขอมูล /สารสนเทศและชองทาง
การตลาดเครือขายคุณคาผลไมจาก
การศึกษาดูงานตลาดขายส งสินค า
เกษตรและตลาดคาปลีกที่ใหญที่สุดใน
เมืองปกก่ิง 

(2) การศึกษาดูงานโรงงานผลิตยางคอม
ปาวดและเช่ือมโยงธุรกิจใน
โครงการเครือขายคุณคายางพารา ณ 
บ.ยูโรมา จก. ประเทศมาเลเซีย และ
กลุมเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย 
อ.เบตง จ.ยะลา ระหวางวันที่ 9-10 
ม.ค. 53 

3 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 
จํานวน 25,223 บาท 

- กรรมวิธีการผลิตยางคอมปาวดของ   
บ .ยูโรมา  จก .  ที่มีตนทุนตํ่า  โดยใช
วัตถุดิบยางกนถวยและยางแผนดิบ
คุณภาพตํ่าในการผลิต  รวมทั้ งมีบอ
บําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํานํ้ากลับมาใชใหม 

- กระบวนการผลิตยางคอมปาวดของกลุม
เกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย ซึ่งเปน
กลุมที่เขมแข็ง 

- ขอมูลความตองการยางคอมปาวดของ
ตลาดตางประเทศ 

- ขอตกลงความรวมมือ “1. มุงพัฒนาอาชีพ
ชาวสวนยางพาราอยางยั่งยืนภายใตการ
เปดเสรีทางการคา 2.การรวมพลัง
สร างสรรคธุ รกิจของเครือข ายใหมี
ความสามารถทางการแขงขัน 3.ความ
รวมมือทางวิชาการ/ขอมูลขาวสาร/ความรู
เชิงวิชาการในการสนับสนุนเครือขาย” 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนคน / งบประมาณ

สนับสนุน 
ผลลัพธท่ีได 

2.  การนําเสนอผลงานวิชาการ เมื่อ19-21 
ส.ค. 52 

1 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 

 

- เผยแพรผลงานวิชาการ “Branding as the 
marketing strategy for organic products: 
A case study of  Moral rice 

3. การสงบุคลากรเขารวมเวทีวิจัย-อบรม-
สัมมนา-ประชุมวิชาการ(ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในภาคผนวกที่ 2) 

8 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 
จํานวน 29,395.67 บาท 

- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการ
วิจัยและบริการวิชาการองคกร 

4.  การสัมมนาสถาบันฯ 10 คน 
งบประมาณเงินรายได

สถาบันฯ  
จํานวน 20,000 บาท 

- บุ คลากรมี ความ เข า ใจทิ ศทางการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ และการพัฒนา
ตนเองเพ่ือสนับสนุนการทํ างานของ
สถาบันฯในลักษณะของงานเชิงรุกมากขึ้น 

5. การอบรมประกันคุณภาพ 2 คน - บุคลากรมีความเขาใจแนวทางการจัดทํา
ประกันคุณภาพในป 2553 มากขึ้น
พรอมทั้ งไดถ ายทอดความรู ให กับ
บุคลากรในสถาบันในเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู เพ่ือใหสอดคลองกับการเปน
องคการแหงการเรียนรู 

6. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินการ
จัดทําประกันคุณภาพใหอยูในวิถีการ
ทํางาน 

9 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 

- บุคลากรทุกคนมีความเข าใจและมี
แผนการ ดํ า เ นินการจั ดทํ าประ กัน
คุณภาพใหอยูในวิถีการทํางาน  

7. โครงการ SMART เพ่ิมศักยภาพการ
ทํางานของบุคลากร 

8 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 

- บุคลากรมีการทํางานที่เปนระบบและมี
แบบแผน มองเห็นเปาหมายรวมในงาน
ของสถาบันฯ 

8. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับทุนวิจัย บุคลากร 3 คน - ไดรับทุนวิจัยในสถานะผูชวยผูประสานงาน
ชุดโครงการประสานงาน หัวหนาโครงการ 
วิจัยรวมของโครงการวิจัยเครือขาย 
คุณคากาแฟชุมพร และนักวิจัยโครงการ 
วิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา 
: กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด 
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1.14  ผลงานเดนในรอบปการศึกษา 2552 
1.14.1 ผลผลิตงานวิจัยเดน 

 

1) กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เปนตัวแบบของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาภายใตแกน
นําของบริษัทโรสการเดน จํากัด มีวัตถุประสงครวมกันในการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมท่ีเอ้ือ
ประโยชนแกสหกรณ ผูประกอบการและชุมชน ท่ีเห็นความสําคัญในเร่ืองคุณคาสหกรณและแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจรวมกัน ใชกลไกของศูนยเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรูชุมชน  และศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญใน
วิทยาการดานตางๆ มาเรียนรูรวมกัน เพื่อพัฒนาไปสูการทําธุรกิจของภาคีพันธมิตร และกลุมธุรกิจสหกรณ
อยางเทากันสถานการณ เพื่อการนําประโยชนไปสูภาคีพันธมิตรและชุมชน ภายใตสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ
แขงขันในปจจุบัน โดยมีความคาดหวังท่ีจะพัฒนาใหเกิดเปนสังคมเรียนรูและตัวแบบธุรกิจเชิงคุณคาท่ีจะ
อนุรักษทรัพยากร ส่ิงแวดลอม ภายใตวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยและธรรมชาติท่ีงดงามใหคงอยูตลอดไป  

2) แบรนดขาวเกิดบุญ เปนผลลัพธจากการวิจัยภายใตชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาท่ีเปนธรรม” โครงการยอย “เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย” ท่ีไดมีการจัด
จําหนายผลิตภัณฑและการติดตามแบรนด ในงานเกษตรแฟร ประจําป 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึง
ไดรับการตอบรับในระดับดีจากผูบริโภค ถือไดวาเปนความสําเร็จรวมกันของการผนึกกําลังในการสราง      
แบรนดของสหกรณการเกษตร 16 แหงใน 5 จังหวัดภาคอีสาน โดยมีเปาหมายระยะยาวท่ีจะใชแบรนดขาวเกิด
บุญปกปองภาพลักษณและมาตรฐานขาวหอมมะลิไทย (ขาว 100% ช้ัน 2) ภายใตนโยบายการเปดการคาเสรี
อาเซียนท่ีมีการสวมสิทธ์ิและเลียนแบบขาวหอมมะลิไทยจากประเทศเพ่ือนบาน ท่ีจะสงผลกระทบตอขาว
หอมมะลิไทยในอนาคต 
 

1.14.2 ผลงานเดนในรอบป 
 

1) สถาบันไดรับการเสนอช่ือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนหนึ่งในหนวยงานท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอช่ือเขาประกวดรางวัลหนวยงานดีเดนของชาติ  สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ป 2553 

2) สถาบันฯไดเขาไปมีสวนรวมในคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโครงสราง 
องคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส.
และนายทะเบียนสหกรณ ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสหกรณ เพื่อปรับปรุง
พระราชบัญญัติสหกรณฉบับใหม โดยไดนําเสนอเร่ืองการปรับองคคณะของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ (คพช.) โดยใหมีตัวแทนมาจากหนวยงานระดับประเทศ ซ่ึงพรบ.ดังกลาวไดผานความ
เห็นชอบจากครม.และกําลังรอลงนามพระปรมาภิไธยเพื่อการประกาศใช 
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3) สถาบันฯไดเขาไปมีสวนรวมในคณะทํางานพิจารณาศึกษาและผลักดันใหสหกรณเปนวาระ
แหงชาติ แตงต้ังโดยคณะอนุกรรมาธิการการสหกรณและองคกรเกษตรกร ซ่ึงผูอํานวยการไดนําชุดความรูจาก
การวิจัย “การนํายุทธศาสตรเชิงคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ” และเสนอ Concept Paper ซ่ึงสาระสําคัญของ 
Concept Paper ไดถูกนําไปบรรจุไวในเอกสาร “การสงเสริมและสนับสนุนสหกรณเปนวาระแหงชาติ ใน
โอกาสทศวรรษครบ 100 ปของการสหกรณไทย” ซ่ึงขณะนี้ผานการประชาศึกษาไปแลวเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 
2553  และกําลังนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อการดําเนินการข้ันตอไป 

4) สถาบันฯไดรับการจัดสรรเงินรางวัลตามการมีสวนรวมในผลการปฏิบัติราชการที่
มหาวิทยาลัยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในแตละตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามคําส่ัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 5097/2552 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2552  จํานวน 16,470.74  (หนึ่งหม่ืนหกพันส่ีรอย
เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบส่ีสตางค) มีรายละเอียดตัวช้ีวัดดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของหนวยงานกับ
มหาวิทยาลัย ไดรับรางวัลประเภทผูจัดทําคํารับรอง  

 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง ไดรับรางวัลประเภทผูมีสวนรวมในผลงาน  

5) การดําเนินงานศูนยสารสนเทศสหกรณ ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากสกว.  
 วารสารฅนสหกรณ  สถาบันฯไดดําเนินการจัดทําวารสารฅนสหกรณ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางสังคมทางปญญาและขยายฐานความรูดานสหกรณในหมูผูนําสหกรณใหสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารและเพ่ือเปนการสรางสังคมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักสหกรณเพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาบนวิถี
แหงการพึ่งพาและรวมมือกัน วารสารฅนสหกรณเปนวารสารรายไตรมาส ท่ีไดมีการขอเลขมาตรฐานสากล
ประจําวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN) จากหอสมุดแหงชาติ และไดจัดพิมพ
เผยแพรแลวจํานวน 7 ฉบับ (ฉบับเดือนก.ย. 51, ธ.ค. 51, มี.ค. 52, มิ.ย. 52, ก.ย. 52, ธ.ค. 52 และมี.ค. 53) 
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 เครือขายสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต   www.cai.ku.ac.th  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการ
สรางระบบขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการสหกรณ และการพัฒนาไปสูเครือขายขอมูล
ขาวสารดานสหกรณ ในปการศึกษานี้ไดดําเนินการจัดทํา Blog และระบบประเมินความคิดเห็นออนไลน 
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากนักวิจัย ผูนําและคนในขบวนการสหกรณ  การจัดทําระบบสมัครสมาชิก
ออนไลนเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับสมาชิกไดเขาถึงบริการของสถาบันฯในรูปของการลงทะเบียนโครงการ
อบรมและเวทีเสวนาทางวิชาการผานทางเว็บไซต ตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลทางวิชาการบนเว็บไซต 
อาทิ บทความวิชาการ  ผลงานวิจัย  และคูมือวิชาการตาง ๆ เพื่อใหบริการแกผูนํา นิสิต และผูสนใจท่ัวไป
ไดนําไปใชประโยชน  ซ่ึงในปการศึกษา 2552 มีผูสนใจเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เฉล่ียเดือนละ 250 ราย  

 

1.15 ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันวิชาการดานสหกรณ  

สถาบันฯ ในฐานะหนวยงานอิสระ จากระบบราชการสังกัดคณะเศรษฐศาสตร ไดสานตอ
นโยบายดานการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยโดยการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ 6 
องคประกอบ โดยการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ท่ีเร่ิมตนจาก การนําชุดความรู / 
นวัตกรรมมาใชในการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินและการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อการยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของสถาบันฯ ภายใต ปณิธาน และวิสัยทัศน ท่ีมุงพัฒนา
นวัตกรรมความคิด และสรางเครือขายพันธมิตร ในการพัฒนาสหกรณและสังคมไทยใหยั่งยืน ดังนั้น 
ระบบประกันคุณภาพของสถาบันฯ จึงเปนไปภายใตการมีสวนรวมของภาคีเครือขายตางๆ ไดแก 
เครือขายคลังสมอง เครือขายนักวิจัย คณะกรรมการประจําสถาบันฯ นิสิต-นักศึกษา  ชมรมนักสหกรณ 
องคกรภาคประชาชน ชุมชนและหนวยงานพันธมิตร คณะกรรมการประกันคุณภาพ ฯ ภาคีพันธมิตร
ภายใตขอตกลงความรวมมือ และภาคีเครือขายสารสนเทศสหกรณ ท้ังนี้ ตัวบงช้ีท่ีสําคัญของสถาบันฯ อีก
ประการหน่ึงคือ การสรางชุดความรู / นวัตกรรม ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหาของชุมชน 
และขบวนการสหกรณ ภายใตปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปนพลวัต   
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รูปท่ี 1.8  ระบบการประกันคุณภาพฯ ของสถาบันฯ ท่ีนําความรู / นวัตกรรม มาขับเคล่ือนวงจร PDCA    

  ภายใตเครือขายพันธมิตร 



 
 
ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีการรายงานขอมูลตามเปาหมาย

และรายงานผลการดําเนินงานในปท่ี 5 ของสถาบันฯ เพื่อแสดงใหเห็นวา สถาบันฯ ไดขับเคล่ือนภารกิจ
ตามแผนท่ีกลยุทธดวยการเรียนรูและพัฒนา กระบวนการมีสวนรวมกับพันธมิตร การสรรหาทรัพยากร
การเงินบนหลักการพ่ึงพาตนเองเพ่ือใหไดมาซ่ึงชุดความรูและคุณคาทางวิชาการเพื่อการนําความคิดแก   
ผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาการสหกรณสูวิสัยทัศนตามที่กําหนด สถาบันฯมีการดําเนินตาม
องคประกอบ  6 องคประกอบ 27 ตัวบงช้ี ท่ีสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ ผล
การประเมินในภาพรวมมีคาเฉล่ียผลการประเมินในระดับ 2.67 อยูในเกณฑ ดีมาก โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

2.1 ผลการดําเนินงานตามองคประกอบ 
 

 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน  
  1.1 ปณิธาน  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ  ไดกํ าหนดปณิธาน  วิ สัยทัศน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงคไวเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงาน ในฐานะการเปนหนวยงานเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานสหกรณ ซ่ึงมีความสอดคลอง กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 และเปนไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีมุงสะสมภูมิปญญา สรางและ
พัฒนาองคความรู สรางคนท่ีมีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจน
สรางผลงานท่ีมีมาตรฐาน  สามารถแขงขันไดในตลาดโลก  โดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสู
ความผาสุขและม่ันคง 

สถาบันฯ ไดกําหนดปณิธานไววา “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนา
สหกรณ” ดวยการขับเคล่ือนพันธกิจสําคัญ 5 ประการ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน คือ “มุงพัฒนานวัตกรรม
ความคิด และสรางเครือขายพันธมิตรในการพัฒนาสหกรณ และสังคมไทยใหยั่งยืน” โดยกระบวนการ
ดําเนินงานของสถาบันฯนั้น จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีมุงไปที่การนําความรู/นวัตกรรมมา
สรางสรรคผลิตภัณฑและบริการในเชิงคุณคา เพื่อพัฒนาไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค โดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง 
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  1.2 วัตถุประสงค สถาบันฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานไวในระเบียบวา
ดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
 1) ดําเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ เพื่อใหมีองคความรูอยาง
ตอเนื่อง ท่ีจะเกื้อหนุนการพัฒนากระบวนการสหกรณอยางเหมาะสม สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม
ท่ีเปล่ียนแปลง 
 2) สนับสนุน สงเสริม และดําเนินการดานการศึกษาและบริการวิชาการดานสหกรณ 
และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกขบวนการสหกรณ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนผูสนใจ 
 3) ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานสหกรณและ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาขบวนการสหกรณ ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  
  1.3 แผนงาน  
 สถาบันฯ ไดจัดทําแผนงานปงบประมาณ 2552 ซ่ึงเปนแผนปฏิบัติงานประจําปท่ี
สอดคลองกับปณิธานและวัตถุประสงคของสถาบันฯ จํานวน 4  แผนงาน 10 โครงการ และดวยเหตุท่ี 
สถาบันฯ เปนหนวยงานท่ีมุงเนนการเช่ือมโยงเครือขายพันธมิตร ซ่ึงเปนหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในการดําเนินการดานการวิจัย และบริการวิชาการ ดังนั้น จึงไดจัดทําแผนท่ีกลยุทธข้ึนมาเพื่อช้ีใหเห็น
ความเช่ือมโยงของกระบวนการทํางาน ใน 4 ดาน ไดแก มุมมองดานการเรียนรู มุมมองดานกระบวนการ
ภายใน มุมมองดานลูกคา / กลุมเปาหมาย และมุมมองดานคุณคา ท่ีเปนผลลัพธในการดําเนินงานของ
สถาบันฯ และสรางความเขาใจรวมกันในระหวางผูมีสวนเก่ียวของในแผนงานโครงการ เพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศนรวมกัน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดตัวบงช้ีประเมินในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน จํานวน 2 ตัวบงช้ี ซ่ึงคํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตรงตามปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน ท่ีสถาบันฯกําหนดไวและสอดรับกับมหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันฯ มี
ผลการดําเนินงาน ตามตัวบงช้ีประเมินครบท้ัง 2 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 
1 เทากับ 3 คะแนน อยูในเกณฑ ดีมาก 
  

 องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
  สถาบันฯ มีการกําหนดภารกิจหลักไว 5 ประการ อยางชัดเจน โดยมีกระบวนการทํางาน
ภายใตแผนงาน 4 แผนงาน ไดแก แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานพัฒนาเครือขาย และ
แผนงานพัฒนาองคกร ซ่ึงมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการดําเนินภารกิจไวอยางชัดเจน ไดแก นักวิจัย
ภายใตเครือขายนักวิจัยเชิงคุณคาของชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ี
เปนธรรม ผูทรงคุณวุฒิภายใตเครือขายคลังสมอง สว.สก. นักสหกรณท่ีมีคุณคา ท่ีผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูนําสหกรณท่ีมีคุณคาของสถาบันฯ  เครือขายพันธมิตรท่ีมีขอตกลงความรวมมือกับสถาบันฯ  
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ในฐานะท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนหนวยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางที่มุงเนนไปท่ี 
งานวิจัย การใหบริการวิชาการและการเช่ือมโยงเครือขาย ซ่ึงไดทําการประเมินตัวช้ีวัด ท้ังหมด 13 
ตัวช้ีวัด ของภารกิจท่ี 2 โดยมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 2 เทากับ 2.77 คะแนน อยูใน
เกณฑ ดีมาก 
 

 องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ  
  สถาบันฯ มีโครงสรางการบริหารภายใตกรอบทิศทางการดําเนินงาน ซ่ึงกําหนดเปนแผน
ท่ีกลยุทธไวชัดเจน เพื่อใหทุกสวนฝายท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของสถาบันฯ ไดเขาใจถูกตองตรงกันและเขา
มามีสวนรวม กับงานของสถาบันฯ เพื่อการบรรลุเปาหมาย ตามท่ีกําหนดไว ดังไดกลาวไวในบทท่ี 1 
  การมอบหมายงานแกบุคลากร นั้นไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร
ตามภารกิจหลักและภารกิจรอง โดยการจัดทําใบบอกลักษณะงาน (Job Description: JD) และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนในท่ีประชุมประจําเดือนของสถาบันฯ พรอมท้ังขอคิดเห็นในการ
ปรับปรุงแกไข มีการนําตัวช้ีวัดความสําเร็จในงานแบบ Real Time มาใชในการประเมินตนเองเพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  การปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันฯ จะใชระบบบัดดี้ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานกรณีท่ี
บุคคลใดบุคคลหน่ึงติดภารกิจเพื่อลดขอจํากัดของหนวยงานท่ีมีบุคลากรจํานวนนอย โดยมี Supervisor 
เปนพี่เล้ียงชวยแนะนํา 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯนั้น จะดําเนินการทุกคร้ังเม่ือมีการปฏิบัติงานไม
วาจะเปนเร่ืองการวิจัย  การบริการวิชาการ และจะนํามาใชเปนขอมูลในการดําเนินการโครงการในระยะตอไป
เสมอ นอกจากน้ันยังไดกําหนดใหมีวาระการประชุม (ประจําเดือน) โดยการแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังปญหา-
อุปสรรคและแนวทางปรับปรุงการทํางานของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ ในกรณีท่ีมีภารกิจสําคัญหรือภารกิจท่ี
ตองปองกันความผิดพลาด จะมีการจัด Forum เพื่อการสอนงานทุกคร้ัง 
  ภายใตปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ” สถาบันฯไดวางกลไก
และกระบวนการบริหารจัดการท่ีเอ้ือใหมีบรรยากาศเปนองคกรเรียนรู กลาวคือ บุคลากรทุกคนจะมี
กระบวนการทํางานท่ีตองคิดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากความผิดพลาดและความสําเร็จ และนําไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูในท่ีประชุมสถาบันฯทุกเดือน โดยคาดหวังท่ีจะใหทุกคนไดพัฒนาระบบคิด และมีการ
ปรับปรุง/พัฒนาการทํางานเพ่ือบรรลุปณิธานรวมขององคกร นอกจากนั้นยังไดใชกลไกของพี่เล้ียงคอยให
คําแนะนําและสอนงานโดยนําเอาประสบการณของผูนําองคกรและแนวทางปฏิบัติท่ีดีมาแกปญหาการ
ปฏิบัติงานของสถาบันฯ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ กําหนดตัวชีวัดในองคประกอบท่ี 3 จํานวน 7 ตัวช้ีวัด เปน
องคประกอบท่ีมุงประเมินศักยภาพของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน การมีวิสัยทัศน วินัยผูนําท่ีดี 
รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการ
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บริหารงาน การแกปญหา ติดตามผลการทํางานซ่ึงจะชวยใหหนวยงานมีความเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
ผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 3 เทากับ 2.57 คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดีมาก 
   

 องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  
  แหลงท่ีมาของรายได ประกอบดวย 3 แหลง ไดแก เงินงบประมาณแผนดิน เงินอุดหนุน
จากงบประมาณสวนกลาง มก. และเงินรายไดโครงการวิจัยและบริการวิชาการ การปฏิบัติงานดานการเงิน
ของสถาบันฯ จะเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีสําคัญ ไดแก ระเบียบเงิน
รายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระเบียบพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และระเบียบคูสัญญา
โครงการวิจัย  
  สถาบันฯ ไดจัดทํารายงานการเงินประจําป และผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เพื่อรายงานใหคณะกรรมการประจําสถาบันฯ และผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบตามระเบียบ  
  สถาบันฯมีสถานภาพเปนหนวยงานอิสระจากระบบราชการและพึ่งพาตนเอง ดังนั้น
แหลงรายไดหลัก ซ่ึงไดมาจากแหลงทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาขับเคล่ือนภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงานของสถาบันฯ 

มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงช้ีการประเมินในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
จํานวน 3 ตัวบงช้ี ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหตนทุนตอหนวย และมีการใชขอมูลจาก
รายงานการเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ โดยสถาบันฯมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีประเมิน 2 
ตัวบงช้ี และไมประเมิน 1 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินในภาพรวม เทากับ 3 คะแนนอยูในเกณฑ ดีมาก 
 

 องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  สถาบันฯ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
นับต้ังแต ป 2549  มีการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําป มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ และมีนโยบายใหบุคลากรของสถาบันฯนําระบบประกันคุณภาพมาใชในวิถี
การทํางาน ตลอดจนกระบวนการรวบรวมฐานขอมูลตางๆ ซ่ึงไดวางระบบใหอยูในกลไกการบริหาร
จัดการของสถาบันฯ  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในองคประกอบท่ี 
5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดบังคับตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดสําหรับกลุมหนวยงานระดับสถาบัน  เปนองคประกอบท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญในการประกัน
คุณภาพภายใน และการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ของหนวยงานท่ีใหความสําคัญของการนําระบบประกันคุณภาพมาเปนสวนหนึ่งของวิถีการทํางาน  
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สถาบันฯมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 2 ตัวช้ีวัด ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดบังคับ และมี
ผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 5 เทากับ 3 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก 
 

 องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน 
  สถาบันฯ ไดมีการวิเคราะหปญหาการดําเนินงาน และไดนําผลจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบันฯ ประจําป 2551 และผลการประเมินความคิดเห็นผูใชบริการฯ มาปรับปรุง
การดําเนินงานของสถาบันฯ อยางเปนระบบและตอเนื่อง  มีการนําคุณคาสหกรณและตัวช้ีวัดความสําเร็จ
แบบ Real Time มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงโดยไดนําเขาเปนวาระของการประชุมประจําเดือน
ของสถาบันฯ รวมท้ังใชระบบ SMART ในการขับเคล่ือนงานในภารกิจของบุคลากร 

สถาบันฯ ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีประเมินในองคประกอบท่ี 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงช้ี ซ่ึงเปนตัวบงช้ีบังคับตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับกลุมหนวยงานระดับสถาบัน  โดยเปนองคประกอบท่ีแสดงถึงการท่ีหนวยงานไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชผลการวิเคราะหปญหา และอุปสรรคใน
ภาพรวมขององคกรมาเปนแนวทางแกไข เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานใหมากข้ึน 

สถาบันฯมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีประเมินท่ีกําหนด 1 ตัวบงช้ี ซ่ึงเปนตัวบงช้ี
บังคับ และมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 6 เทากับ 3 คะแนน อยูในเกณฑระดับดี   

 

2.2 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
  ตามท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 นั้น เพื่อใหเห็นพัฒนาการของผลการ
ดําเนินงานท่ีพัฒนาข้ึนจากปท่ีถูกประเมินคร้ังท่ีผานมา  นอกจากน้ียังมีการรายงานขอมูลเปาหมายของ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ เพื่อเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานท่ีกําหนดไว โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องคประกอบ 
ประกอบดวยตัวบงช้ีประเมินคุณภาพ สําหรับสถาบันฯ จํานวน 6 องคประกอบ 27 ตัวบงช้ี โดยการ
รายงานผลการประเมินตนเอง แบงเปน 2 สวน ไดแก  
  สวนท่ี 1 : สรุปการประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานตามรายองคประกอบ ในรอบป
การศึกษา 2552 
  สวนท่ี 2 : สรุปการประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมตาม 6 องคประกอบ จําแนกตาม
รายตัวบงช้ีประเมิน จะเปนการบรรยายเพื่อรายงานผลการดําเนินงานจากการประเมินตัวบงช้ีของ
องคประกอบตางๆ ตามเกณฑการประเมินโดยแสดงผลการประเมินองคประกอบ ผลการประเมินตัวบงช้ี 
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2552 เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของป 2552 และการกําหนด
เปาหมายของป 2553 ผลคะแนนการประเมินเปนไปตามเปาหมาย คะแนนประเมินพัฒนาการ ผลการ
ประเมิน 2552 เกณฑการประเมินและรายงานผลคะแนนรวมและผลคะแนนของแตละเกณฑประเมิน 
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สวนท่ี 1 : สรุปผลการประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานตามรายองคประกอบคุณภาพในรอบปการศึกษา 
2551  

  สถาบันฯ มีการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 6 ประกอบ 27 ตัวบงช้ี ท่ีสามารถ
ประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ ใน
รอบป 2552 (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) ผลการประเมินในภาพรวม มีคาเฉล่ียผลการประเมินในระดับ 
2.67 คะแนน อยูในเกณฑ ดีมาก โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี 2.1  
 
ตารางท่ี 2.1 สรุปการประเมินผลคุณภาพการดําเนินงาน ตามรายองคประกอบคุณภาพในรอบปการศึกษา 

2552 

องคประกอบ 
จํานวนตัว

บงชี้ 
คาคะแนนราย
องคประกอบ 

ผลการประเมิน 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 2 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  13 2.54 ดีมาก 

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 7 2.57 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 2 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 1 3.00 ดีมาก 

คาคะแนนโดยเฉล่ีย (สถาบัน) 27 2.67 ดีมาก 

 
การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ 
 

คาระดับคะแนน การแปลผล 
ระดับคะแนนเฉล่ียนอยกวา 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.51 แตนอยกวา 2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.01 แตนอยกวา 2.50 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.51 แตนอยกวา 3.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 
 

 
สวนท่ี 2 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมตาม 6 องคประกอบ จําแนกตามรายตัวบงชี้ประเมิน   
ซ่ึงแสดงผลการดําเนินงานภาพรวมตามตัวบงช้ีประเมินคุณภาพแยกตามรายองคประกอบคุณภาพ ผลการ
ประเมินท้ัง 6 องคประกอบ ตัวบงช้ีประเมิน 27 ตัวบงช้ี สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดตัวบงช้ีประเมินในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนงาน จํานวน 2 ตัวบงช้ี ซ่ึงคํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตรงตามปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน ท่ีสถาบันฯกําหนดไวและสอดรับกับมหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันฯ มี
ผลการดําเนินงาน ตามตัวบงช้ีประเมินครบท้ัง 2 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 
1 เทากับ 3 คะแนน อยูในเกณฑ ดีมาก ดังตารางท่ี 2.2 
 

ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 

ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เปา 
หมาย 
ป 52 

เปา 
หมาย 
ป 53 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

เปาหมาย พัฒนา
การ 

เกณฑการ
ประเมิน 

50 51 52 50 51 52 บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

มี/ 
ไมมี 

1 2 3 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวน การพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนิน งาน และมีการกําหนดตัว
บงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

7 7 7 7 7 3 3 3 บรรลุ มี 4 5 7 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

100 100 100 100 100 3 3 3 บรรลุ มี 74% 89% 100% 

รวม      6 6 6 บรรลุ มี    

 

จากตารางท่ี 2.2 พบวาจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน ตามรายตัวบงช้ีสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 

ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา : รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) :  

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  
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2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง
กันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน  

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ  

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนนิงาน
อยางตอเนื่อง  

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน :  
สถาบันฯ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน จํานวน 7 ระดับ ไดแก 
ระดับ 1 สถาบันฯไดมีการกําหนดปณิธาน และวิสัยทัศนไวดังนี้ ปณิธาน “มุงสรางคนให

สะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ” วิสัยทัศน “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด และสรางเครือขาย
พันธมิตรในการพัฒนาสหกรณ และสังคมไทยใหยั่งยืน” โดยไดเผยแพรปณิธาน และวิสัยทัศนดังกลาวไว
ในแผนพับประชาสัมพันธสถาบันฯ (1.1.1.1)  ในรายงานประจําป (1.1.1.2)  รายงานการประเมินตนเอง
(1.1.1.3)  ปายในหนวยงาน(1.1.1.4)   แฟมสถาบันวิชาการดานสหกรณ(1.1.1.5) และวารสารฅนสหกรณ
(1.1.1.6) นอกจากนี้สถาบันฯไดนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของสถาบันฯเพื่อประชาสัมพันธใหกับผูสนใจ
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ี www.cai.ku.ac.th (1.1.1.7) ซ่ึงสถาบันฯไดพัฒนาเว็บไซตไวใน
รูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ระดับ 2 สถาบันฯมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ โดยใชท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ(1.1.2.1) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
ผูทรงคุณวุฒิ (1.1.2.2) การประชุมประจําเดือนสถาบันฯ (1.1.2.3) และการประชุมการหาโจทยวิจัย
รวมกับสกว.และหนวยงานพันธมิตร(1.1.2.4) มีสวนรวมใหขอคิดเห็นในการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน 
แผนท่ี  กลยุทธ ตลอดจนแผนการดําเนินงานของสถาบันฯ (1.1.2.5) โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผน
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แมบทการเงินฐานราก (1.1.2.6) แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 (1.1.2.7) และแผนปฏิบัติการเพื่อการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณไปสูการปฏิบัติ (1.1.2.8)  

ระดับ 3 สถาบันฯมีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัว
บงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน (1.1.3.1)  

ระดับ 4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ สถาบันฯไดจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ 
2552  ประกอบดวยแผนงาน 4 แผนงาน คือ แผนงานการวิจัย ซ่ึงมีการวางกรอบแนวทางการดําเนินการชุด
โครงการวิจัยดานสหกรณ ระหวางป พ.ศ. 2543-2559 แผนงานการบริการวิชาการ แผนงานการเช่ือมโยง
เครือขาย และแผนงานการพัฒนาองคกร ซ่ึงไดมีการรายงานการดําเนินการตามแผนงานในแบบฟอรม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปงบประมาณ 2552(1.1.4.1) และในรายงานประจําป 2552(1.1.4.2) 

ระดับ 5 มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีอยางนอยปละ 2 
คร้ัง  โดยสถาบันฯไดมีการสรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปงบประมาณ 2552  
รอบ 6  เดือน(1.1.5.1) และ 12 เดือน(1.1.5.2) รวมท้ังสถาบันฯไดมีการจัดทํางบการเงินผานผูสอบบัญชี
รับอนุญาตประจําปงบประมาณ 2552 (1.1.5.3) การรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส(1.1.5.4) 
รายงานสรุปความกาวหนาชุดโครงการวิจัย(1.1.5.5) รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ(1.1.5.6) และ
รายงานสรุปการเขารวมเวทีวิชาการ-วิจัย-อบรม-สัมมนาและศึกษาดูงานตางประเทศ(1.1.5.7) 

ระดับ 6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
เปาหมายกับยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสถานการณปจจุบันและ
ในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสถาบันฯไดมีการจัดเวทีผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอความคิดเห็นของการดําเนินงาน
ภายใตปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนท่ีกลยุทธของสถาบันฯ (1.1.6.1) รวมท้ังไดมีการประชุม
รวมกับเจาหนาท่ีสถาบันฯ(1.1.6.2) เพื่อทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนท่ีกลยุทธ ให
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเปนไปในทิศทางเดียวกับ
แผนพัฒนาของชาติ (1.1.6.3, 1.1.6.4, 1.1.6.5) 

ระดับ 7 มีการนําผลประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง สถาบันฯไดนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เวทีผูทรงคุณวุฒิ 
นําเขาท่ีประชุมสถาบันฯ(1.1.7.1,1.1.7.2) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูถึงขอดี ขอดอย และผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เม่ือมีการปรับปรุงตามประเด็นขอเสนอแนะท่ีไดจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯและจากเวที
ผูทรงคุณวุฒิ  
 

ผลการประเมิน :  
 - สถาบันฯมีผลการดําเนินการครบท้ัง 7 ขอ เปนไปตามเกณฑการประเมินท่ีระดับ  3 คะแนน 
 - สถาบันฯสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกาํหนดไวท่ี 7 ระดับ   
 - สถาบันฯมีพฒันาการเน่ืองจากผลการดําเนินงานเทากับรอบปงบประมาณ 2551   
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รายการหลักฐาน:  
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 1.1.1.1 - แผนพับประชาสัมพันธ 

1.1.1.2 - รายงานประจําป 2552 

1.1.1.3 - รายงานการประเมินตนเอง ป 2552 

1.1.1.4 - ปายในหนวยงาน 

1.1.1.5 - แฟมสถาบันวิชาการดานสหกรณ  

1.1.1.6 - วารสารฅนสหกรณ 

1.1.1.7 - เว็บไซตสถาบันฯ www.cai.ku.ac.th 

2 1.1.2.1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสถาบันฯ 

1.1.2.2 - รายงานการประชุมผูทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

1.1.2.3 - รายงานการประชุมสถาบันฯ 

1.1.2.4 - รายงานประชุมการหาโจทยวิจยัรวมกับสกว.และหนวยงานพันธมิตร 

1.1.2.5 - แผนงานสถาบันฯประจําป 2552 

1.1.2.6 - แผนแมบทการเงินฐานราก 

1.1.2.7 - แผนพัฒนาการสหกรณ ฉ.2 

1.1.2.8 - แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณไปสูการปฏิบัติ 

3 1.1.3.1 - แผนงานประจําป 2552 

1.1.3.2 - แผนงบประมาณเงินรายได 

1.1.3.3 - แผนการดําเนินงานในรายงานประจําป 2552 

4 1.1.4.1 - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปงบประมาณ 2552 

1.1.4.2 - รายงานประจําป 2552 

5 1.1.5.1 - รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปงบประมาณ 
2552 รอบ 6 เดือน 

1.1.5.2 - รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปงบประมาณ 
2552 รอบ 12 เดือน 

1.1.5.3 - งบการเงินประจําปงบประมาณ 2552 

1.1.5.4 - รายงานการเงินรายไตรมาส 

1.1.5.5 - รายงานสรุปความกาวหนาชุดโครงการวจิัย 
 



 

 40

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
5 1.1.5.6 - รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ 

1.1.5.7 - รายงานสรุปการเขารวมเวทีวิชาการ-วิจัย-อบรม-สัมมนาและศึกษาดูงาน
ตางประเทศ 

6 1.1.6.1 - รายงานประชุมผูทรงคุณวุฒิ 

1.1.6.2 - รายงานการประชุมสถาบันฯ 

1.1.6.3 - รายงานการประชุม คพช. 

1.1.6.4 - รายงานการประชุมคพช. 

1.1.6.5 - รายงานการประชุมสหกรณวาระแหงชาติ 

7 1.1.7.1 - รายงานการประชุมสถาบันฯประจําเดือน 

1.1.7.2 - รายงานการประชุมเวทีเรียนรูกลุมยอย 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
รอบระยะเวลา : รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 60 – 74  

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 75 – 89  

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 90 – 100  

 

ผลการดําเนินงาน :  
  ในปงบประมาณ 2552 สถาบันฯ มีการจัดทําแผนงาน/โครงการใหมีการดําเนินงานท่ี
สอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศนของสถาบันฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย 
และมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ไดกําหนดไว โดยในรอบ
ปงบประมาณ 2552 สถาบันฯ ไดมีการจัดทําแผนงาน จํานวน 4 แผนงาน และมีโครงการ จํานวน 10 
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานดานการวิจัย   มีโครงการ จํานวน 1 โครงการ 
2. แผนงานดานการบริการวิชาการ มีโครงการ จํานวน 4 โครงการ 
3. แผนงานดานการเช่ือมโยงเครือขาย มีโครงการ จํานวน 2 โครงการ 
4. แผนงานการพัฒนาองคกร  มีโครงการ จํานวน 3 โครงการ 
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และมีการกําหนดตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ดังนี้ 

- จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552  มีจํานวน 21 ตัวบงช้ี 
- จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีบรรลุเปาหมาย   มีจํานวน 21 ตัวบงช้ี 
  

 

สูตรในการคํานวณ = 
จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 

X 100 
จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 

= 
21 

X 100 
 

21  
= 100  

 
ผลการประเมิน :  

- ในปงบประมาณ 2552 สถาบันฯมีผลการดําเนินงานรอยละ 100 ตามเกณฑการประเมิน 3 คะแนน 
- สถาบันฯ สามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รอยละ 100 
- สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากสถาบันฯมีผลการดําเนินงานเทากับปงบประมาณ 2551 
 

รายการหลักฐาน:  
 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1.2.1.1 - แบบเก็บขอมูลดิบ 1.2 การบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน 
1.2.1.2 - อางอิงเอกสารหมายเลข 1.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปงบประมาณ 

2552 
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องคประกอบที่ 2 : ภารกิจหลัก 

  
ในฐานะท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนหนวยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางที่มุงเนนไปท่ี 

งานวิจัย การใหบริการวิชาการและการเช่ือมโยงเครือขาย ซ่ึงไดทําการประเมินตัวช้ีวัด ท้ังหมด 13 
ตัวช้ีวัด ของภารกิจท่ี 2 โดยมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 2 เทากับ 2.77 คะแนน อยูใน
เกณฑ ดีมาก รายละเอียดในตารางท่ี 2.3 
ตารางท่ี 2.3  ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา เปา 

หมาย 
52 

เปา 
หมาย 

53 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

เปา 
หมาย 

พัฒนา 
การ 

เกณฑการประเมิน 

50 51 52 50 51 52 บรรลุ/
ไมบรรลุ 

มี/ไมมี 1 2 3 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก      1.85 2.31 2.77      
2.1 มีกระบวนการและกลไกสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

6 6 6 6 6 3 3 3 บรรลุ มี 3 4 5 

2.2 มีกระบวนการและกลไกบริหาร
จัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

- - 4 - 4 3 3 3 - - 2 3 4 

2.3 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนนักวิจัย 

2,957,576 
 

7,622,480 3,072,400 217,857 .14 250,000 3 3 3 บรรลุ มี 54,999 79,999 80,000 

2.4 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิตอจํานวนนักวิจัย 

250 700 50 28.57 40 3 3 3 บรรลุ มี 29% 39 % 40 % 

2.5 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีนํามาใชอนักอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนนักวิจัย 

- - 150 - 50 - - 3 - - 10% 19% 20% 

2.6 จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 

0 0 0 0 0 0 0 0 ไมบรรลุ ไมมี ยื่นคําขอ ระหวาง
ประกาศ 

ไดรับ
สิทธิบัตร 

2.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ
การจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือ ไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตอ
จํานวนนักวิจัย 

0 0 0 0 0 0 0 0 ไมบรรลุ ไมมี 19% 29% 30% 

2.8 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดบัชาติ หรือระดับ
นานาชาติตอนักวิจัย 

0 100 100 0 20% 0 3 3 บรรลุ มี 14% 19% 20% 

2.9 รอยละของนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย 
และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอนักวิจัย 

0 100 100 29 50 0 3 3 บรรลุ มี 34% 49% 50% 
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ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา เปา 

หมาย 
52 

เปา 
หมาย 

53 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

เปา 
หมาย 

พัฒนา 
การ 

เกณฑการประเมิน 

50 51 52 50 51 52 บรรลุ/
ไมบรรลุ 

มี/ไมมี 1 2 3 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก      1.85 2.31 2.77      
2.10 รอยละของนักวิจัยท่ีเขารวมประชุม
วิชาการและ/หรือนาํเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

100 100 100 29 50 3 3 3 บรรลุ มี 59% 79% 80% 

2.11 รอยละของนักวิจัยท่ีทําหนาท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัย
ท้ังหมด 

             

2.12 รอยละของนักวิจัยท่ีมีสวนรวมใน
การใหบริการทางวชิาการแกสังคม เปน
ท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาต ิ
หรือระดับนานาชาติตอบุคลากรประจํา 

             

2.13 รอยละของกิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการ และวิชาชพี ท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาต ิตอ
บุคลากรประจํา 

87.50 140 100 40 50 3 3 3 บรรลุ มี 7% 14% 15% 

2.14 ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการ 

5 5 5 5 5 3 3 3 บรรลุ มี 19% 29% 30% 

2.15 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

3.98 4.15 4.27 - 3.5 3 3 3 บรรลุ มี 2 4 5 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)  
 1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของหนวยงานและ
สอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
 2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
 4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
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 5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 6 .  มีการสง เสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ  เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3-4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน (ขอ) 
1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามแผนของหนวยงานและ

สอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ สถาบันฯ ดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ วิสัยทัศนและภารกิจของสถาบันฯ (2.1.1.1) และระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ (2.1.1.2) ซ่ึงสถาบันฯ มีภารกิจท้ังในดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการเช่ือมโยง
เครือขาย จากการมีสวนรวมของสถาบันฯ หนวยงานและบุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสหกรณท้ังในและ
ตางประเทศ อีกท้ังสถาบันฯ ไดรับการสนับสนุนการวิจัยอยางตอเนื่อง จากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และหนวยงานพันธมิตร  ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ชุมนุมสหกรณระดับชาติ เปนตน ดังสัญญาชุดโครงการวิจัย และบทสังเคราะหการขับเคล่ือนชุด
โครงการวิจัย (2.1.1.3) ในการขับเคล่ือนการวิจัยตามแผนท่ีกลยุทธท่ีกําหนด อันนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการสหกรณระดับชาติ ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 10  

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรค 
เว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ (2.1.2.1) แฟมโครงการติดตามความเคล่ือนไหว ASEAN (2.1.2.2) 
แฟมฐานขอมูลสหกรณในประเทศไทย (2.1.2.3) แฟมชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนขบวนการสหกรณ
และการคาท่ีเปนธรรม และรายงานสงประกวดหนวยงานดีเดนระดับชาติท่ีรวบรวมผลงานของสถาบันฯ 
ต้ังแตเร่ิมดําเนินการ 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค มีศูนยสารสนเทศดานสหกรณ  ณ หอง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา (2.1.3.1) ตาราง
การเขารวมประชุมโครงการวิจัย ของบุคลากร (2.1.3.2)  

4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย ไดแก การเปดโอกาสใหบุคลากรเขารวมเวทีวิจัย
ตางๆ ของหนวยงานดังรายละเอียดตามตารางการเขารวมประชุมโครงการวิจัย ของบุคลากร(2.1.4.1)  
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5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองบุคลากรวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
มีการจัดแสดงผลงานวิจัยในงานบนเสนทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1.5.1) และสถาบันฯ 
ไดจัดงานประกาศเกียรติคุณสหกรณท่ีมีคุณคา : สกก.เขาคิชกูฎ จํากัด  (2.1.5.2) 

6. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรวิจัยกับองคกรภายนอกท้ัง ภาครัฐ เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม การลงนามขอตกลงความรวมมือกับพันธมิตร ไดแก ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด กรมตรวจบัญชี
สหกรณ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ACCU (2.1.6.1) 

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานได  6 ขอ เปนไปตามเกณฑการประเมิน    3  คะแนน 
-  สถาบันฯ  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 6 ขอ  
- สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการเทากับปการศึกษา 2551 

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 2.1.1.1 

2.1.1.2 
2.1.1.3 

- แผนกลยุทธ วิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบันฯ  
- ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันฯ 
- สัญญาชุดโครงการวิจัย ,บทสังเคราะหการขับเคล่ือนชุดโครงการวิจัย 

2 2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.1.2.3 

 

- เว็บไซต www.cai.ku.ac.th 
- แฟมโครงการติดตามความเคล่ือนไหว ASEAN 
- แฟมชุดโครงการวิจยัการขับเคล่ือนขบวนการสหกรณและการคาท่ีเปน
ธรรม ,รายงานสงประกวดหนวยงานดีเดนระดับชาติ 

3 2.1.3.1 
2.1.3.2 

- ศูนยสารสนเทศดานสหกรณ  
- ตารางการเขารวมประชุมโครงการวิจัย ของบุคลากร 

4 2.1.4.1 - ตารางการเขารวมประชุมโครงการวิจัย ของบุคลากร 
5 2.1.5.1 

2.1.5.2 
- การจัดแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการบนเสนทางงานวิจยั มก. 
- งานประกาศเกียรติคุณสหกรณท่ีมีคุณคา : สกก.เขาคิชฌกูฎ จํากดั  

6 2.1.6.1 - การลงนามขอตกลงความรวมมือกับพนัธมิตร ไดแก ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณเครดิตยเูนี่ยนแหง
ประเทศไทย จาํกัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ACCU 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)  
 1.มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและการ
นําไปใชประโยชน 
 2. มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือ
ไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
 3.มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 
 4. มีการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกหนวยงานเพื่อการนําไปใช
ประโยชน 
 5.มีการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 

ผลการดําเนินงาน (ขอ) 
1. มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท้ังในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยสถาบันฯ มีการเผยแพรในเว็บไซตสถาบันฯ ซ่ึงระบุในแผนการ
ดําเนินงานศูนยสารสนเทศ (Progress report) (2.2.1.1) แผน/ปฏิทินประจําป เร่ืองการออกบูธ(2.2.1.2) 
การสัมมนาทางวิชาการ (2.2.1.3) การจัดแสดงนิทรรศการในงานเสวนาวิชาการ(2.2.1.4) 

2. มีกระบวนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีเช่ือถือได  และรวดเร็วตอการใชประโยชน  การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการโดยมีผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ เปนผูใหขอเสนอแนะ 
(2.2.2.1) สรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ เร่ืองสหกรณอิสลาม(2.2.2.2) 

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  การจัดแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการบนเสนทางงานวิจัย มก. (2.2.3.1) การ
เผยแพรในรูปวารสารฅนสหกรณ (2.2.3.2)  การมอบหนังสือแกหองสมุดตางๆ (2.2.3.3) และ
www.cai.ku.ac.th ,blog (2.2.3.4) 
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4. มีกระบวนการและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  ไดแก Course syllabus การสอนเร่ืองการจัดการโซ
อุปทาน (2.2.4.1)  โครงการความรวมมือระหวางสถาบันฯ และ ธ.ก.ส. ในการดําเนินโครงการ Farmer  
Market (2.2.4.2)  โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา รวมกับบริษัทไปรษณียไทย ดวยการสราง
ชองทางการกระจายสินคาไปทั่วประเทศผานท่ีทําการไปรษณีย (2.2.4.3) หนังสือเขารวมโครงการธุรกิจ
เกษตร และเสวนา 100 ปสหกรณ (2.2.4.4)   www.cai.ku.ac.th (2.2.4.5) MOU(2.2.4.6) เอกสารการย่ืนขอ 
ISSN  (2.2.4.7) 

55..  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน      

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานได   4 ขอ เปนไปตามเกณฑการประเมิน   3  คะแนน 

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 2.2.1.1 

2.2.1.2 
2.2.1.3 
2.2.1.4 

- แผนการดําเนินงานศูนยสารสนเทศ (Progress report) 
- แผน/ปฏิทินประจําป เร่ืองการออกบูธ 
- การสัมมนาทางวิชาการ  
- การจัดแสดงนิทรรศการในงานเสวนาวิชาการ 

2 2.2.2.1 
 

2.2.2.2 

- รายงานการประชุม การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ เปนผูใหขอเสนอแนะ  

- สรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ เร่ืองสหกรณอิสลาม 
3 2.2.3.1 

2.2.3.2 
2.2.3.3 
2.2.3.4 

- การจัดแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการบนเสนทางงานวิจยั มก.  
- การเผยแพรในรูปวารสารฅนสหกรณ  
- หนังสือนําการมอบเอกสารแกหองสมุด  
- www.cai.ku.ac.th ,blog 



 

 48

 
ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

4 2.2.4.1 
2.2.4.2 

 
2.2.4.3 

 
2.2.4.4 
2.2.4.5 
2.2.4.6 
2.2.4.7 

- Course syllabus การสอนเรื่องการจัดการโซอุปทาน 
- โครงการความรวมมือระหวางสถาบันฯ และ ธ.ก.ส. ในการดําเนิน
โครงการ Farmer  Market  

- โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา รวมกับบริษัทไปรษณียไทย ดวย
การสรางชองทางการกระจายสินคาไปท่ัวประเทศผานท่ีทําการไปรษณยี 

- หนังสือเขารวมโครงการธุรกิจเกษตร และเสวนา 100 ปสหกรณ  
- www.cai.ku.ac.th 
- MOU 
- เอกสารการยืน่ขอ ISSN 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอจํานวนนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 54,999 บาท/คน 55,000 – 79,999 บาท/คน 80,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน  
  ในปงบประมาณ 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนเงินท้ังส้ิน 6,144,800  บาท ดังนี้  

เงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2552  
1) นิทรรศการขาวคุณธรรม “งานเพื่อไทย พนภัย เพื่อนพึ่งพา(ภาฯ) เปนเงิน  

20,000.00 บาท 
2) นิทรรศการขาวเกิดบุญ “บนเสนทางงานวิจัย มก. ป 51” เปนเงิน  25,000.00 บาท 
เงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2552 
1) โครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม เปนเงิน

2,369,800 บาท 
2) โครงการเครือขายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ เปนเงิน 990,000 บาท 
3) โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา เปนเงิน 926,200 บาท 
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4) โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา เปนเงิน 970,200 บาท 
5) โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร เปนเงิน 743,600 บาท 
6) โครงการ การพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา :กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย 

จํากัด   เปนเงิน 100,000 บาท 

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก มก. 

จํานวนนักวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
 

= 
6,144,800 

= 3,072,400 บาท/คน 
2 

 

  ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตอจํานวนนักวิจัย เทากับ  3,072,400 บาท/คน   
 

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานได 3,072,400 บาท/คน เปนไปตามเกณฑการประเมิน  3  คะแนน  

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
 2.3.1.1 - สัญญาโครงการวิจยั 
 2.3.1.2 - ขาวกจิกรรมสถาบันฯ  

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ตอจํานวนนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา  รอบปปฏิทิน ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 29 รอยละ 30 – 39 รอยละ 40 -หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน  
  ในรอบป 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน 1
ผลงาน คือ งานท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติ จํานวน 1 ผลงาน ไดแก “Branding as the marketing strategy 
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for organic products: A case study of ‘Moral Rice’  ในการประชุมวิชาการ Go...Organic 2009" The 
Approach of Organic Agriculture: New Markets, Food Security and a Clean Environment" และมี
จํานวนนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน  2  คน  

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพมิพเผยแพร 

X100 
จํานวนนักวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 

= 
1 

X100 = 50 
2 

  ดังนั้น รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตอจํานวนนักวิจัย เทากับรอยละ   50  

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑการประเมิน   3  คะแนน 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.4.1.1 - หนังสือ “Go...Organic 2009” 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

ตอจํานวนนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา  รอบปปฏิทิน ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 10 รอยละ 10 – 19 รอยละ 20 -หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบป 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอัน

กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนในเชิงพาณิชย เชิงวิชาการ และเชิงสาธารณะ ไดแก โครงการวิจัย
เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ซ่ึงเกิดจากเครือขายความรวมมือระหวาง 16 สหกรณ ในพื้นท่ี 
5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลลัพธงานวิจัยกอเกิดนวัตกรรม คือตราสัญลักษณของเครือขาย
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และมีแบรนดสินคาขาวหอมมะลิเกิดบุญ ซ่ึงมีแนวคิดท่ีวา ขาวหอมมะลิเกิดบุญเปนสินคาท่ีมีคุณภาพของ
เครือขาย และเปนผลผลิตของชาวนาท่ีเปนสมาชิกของสหกรณซ่ึงเปนชาวนา ดังนั้นการอุดหนุนสินคาแบ
รนดเกิดบุญ ยอมเปนการอุดหนุนชวยเหลือชาวนาโดยตรง (2.5.1.1) ออกบูธประชาสัมพันธเผยแพรใน
งานเกษตรแฟร  (2.5.1.2) ออกบูธกรมตรวจบัญชีสหกรณ  (2.5.1.3) การเผยแพรประชาสัมพันธผาน
หนังสือพิมพไทยรัฐ  (2.5.1.4) 

โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคาท่ีไดดําเนินการสรางชองทางการกระจาย
สินคาโดยการนําสินคาสหกรณเขารวมโครงการ “อรอยท่ัวไทย ส่ังไดท่ีไปรษณีย” (2.5.1.5) การจัดทํา
ฐานขอมูลสินคา otop และสินคาวิสาหกิจชุมชน และสินคาสหกรณ (2.5.1.6) โดยมีรายละเอียดตามเลม
รายงานวิจัย โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา (2.5.1.7) 

โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เปนการยกระดับราคาขาวเปลือกของชาวนา
อยางมีนัยสําคัญดวยการสรางแบรนดเชิงคุณคา “ขาวคุณธรรม” (2.5.1.8) และมีการจัดต้ังและดําเนินงาน
ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม จํานวน 16 ศูนย เพื่อการเผยแพร (2.5.1.9)  

โครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม ซ่ึงนําไปใช
ประโยชนเชิงนโยบาย ในการเปนขอมูลสนับสนุนแกคณะทํางานพิจารณาศึกษาและผลักดันใหสหกรณ
เปนวาระแหงชาติ ในการผลักดันสหกรณเขาสูวาระแหงชาติ  ตามท่ีระบุในหนังสือการสงเสริมและ
สนับสนุนสหกรณเปนวาระแหงชาติ (2.5.1.10)  

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

X100 
จํานวนนักวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 

= 
4 

X100 = 200 
2 

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานได รอยละ   200 เปนไปตามเกณฑการประเมิน  3  คะแนน 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.5.1.1 

 
2.5.1.2 
2.5.1.3 
2.5.1.4 

- แบรนดขาวหอมมะลิ "เกิดบุญ" เกิดจากการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวหอม
มะลิใน16 จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ออกบูธประชาสัมพันธเผยแพรในงานเกษตรแฟร  
- ออกบูธกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
- หนังสือพิมพไทยรัฐ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.5.1.5 

 
2.5.1.6 
2.5.1.7 

- เพิ่มชองทางการตลาดและรูปแบบการขายของสินคาสหกรณ อาทิการนํา
สินคาสหกรณเขารวมโครงการ "อรอยท่ัวไทย ส่ังไดท่ีไปรษณีย"  

- ฐานขอมูลสินคา otop และสินคาวิสาหกิจชุมชน และสินคาสหกรณ  
- เลมรายงานวจิัย 

2.5.1.8 
 

2.5.1.9 

- การยกระดับราคาขาวเปลือกของชาวนาอยางมีนัยสําคัญดวยการสรางแบรนด
เชิงคุณคา  

- การจัดต้ังและดําเนินงานศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม จํานวน 16 ศูนย เพื่อการ
เผยแพร 

2.5.1.10 - หนังสือการสงเสริมและสนับสนุนสหกรณเปนวาระแหงชาติ 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา รอบปปฏิทิน ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ไดยืน่คําขอ และแกไขขอมูล อยูระหวางประกาศโฆษณา 

หรือมีการขอใหตรวจสอบ 
ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุ

สิทธิบัตร อยางนอย 1 ช้ินงาน 

ผลการดําเนินงาน  
  ในรอบป 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณไมมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา   

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานตามไมเปนไปตามเกณฑการประเมิน    0  คะแนน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และ หรือ ได

รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือไดตอจํานวนนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา  รอบปการศึกษา  ( 1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค. 2553) 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 10 – 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ  มีผลงานวิชาการที่ยื่นขอเลข
มาตรฐานสากลประจําหนังสือ จากสํานักหอสมุดแหงชาติ จํานวน 8 เลม ไดแก คูมือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ,คูมือการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ ,การจัดการสหกรณออมทรัพย , คูมือการ
ขับเคล่ือนแผนกลยุทธของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ , คูมือการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อสรางความ
เขมแข็งของสหกรณ , คูมือการจัดทําแผนธุรกิจ , คูมือการบริหารการเปล่ียนแปลงในสหกรณการเกษตร 
และคูมือสําหรับผูนําสหกรณท่ีมีคุณคา แตท้ังนี้ผลงานดังกลาวยังไมไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล
สิขสิทธ์ิ และ/หรือ ไดรับหนังสือรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได 

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิฯ 

X100 
จํานวนนักวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 

0 
X 100 

 
= 0  

2  

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดรอยละ 0  เปนไปตามเกณฑการประเมิน   0 คะแนน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา รอบปปฏิทิน ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 14 รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 
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ผลการดําเนินงาน  

ในรอบป 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จํานวน 2 บทความ ไดแก บทความ
เร่ืองแนวคิดการกําหนดใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ และเร่ืองการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาท่ีเปนธรรม ซ่ึงผูนําบทความไปอางอิง ไดแก คณะอนุกรรมาธิการสหกรณและองคกรเกษตรกร   
 

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนบทความวิจยัท่ีไดรับการอางอิง 

X100 
จํานวนนักวิจยั(รวมลาศึกษาตอ) 

 2 
X 100 

 
= 100 

 2  

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดรอยละ 100  เปนไปตามเกณฑประเมิน  3  คะแนน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย ตอนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา  (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 34 รอยละ 35 - 49 รอยละ 50 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย และ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน ดังนี้  

1) นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร ไดรับทุนทําวิจัยชุดโครงการวิจัย การขับเคล่ือนการพัฒนา
ขบวนการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม (2.9.1.1) 

2) นายสุพจน  สุขสมงาม ไดรับทุนทําวิจัยโครงการเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
(2.9.1.2) 
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สูตรในการคํานวณ 
จํานวนนักวิจยัท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค 

X100 
จํานวนนักวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 

= 
2 

X100 = 100 
2 

ดังนั้น รอยละของนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอนักวิจัย เทากับ 100 

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดรอยละ 100 เปนไปตามเกณฑเกณฑการประเมิน  3  คะแนน 
-  สถาบันฯ สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 29  
-  สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากผลการดําเนินการเทากับปการศึกษา 2551 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.9.1.1 - โครงการวิจยั การขับเคล่ือนการพฒันาขบวนการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม 
2.9.1.2 - โครงการเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของนักวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

ประเภทของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 40 – 59 รอยละ 60 - 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีนักวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ 
และ/หรือ นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้  

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดนําเสนอผลงานวิชาการ  หัวขอ “Branding 
as the marketing strategy for organic products: A case study of ‘Moral Rice’  ในการประชุมวิชาการ 
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"Go...Organic 2009" The Approach of Organic Agriculture: New Markets, Food Security and a Clean 
Environment" จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร AFMA, สมาคมคาเกษตรอินทรียไทย, Thailand Convention&exhibition bureau 
และ gtc ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงส พาวเวอร (2.10.1.1) โดยมี น.ส.สายสุดา ศรีอุไร เขารวม
ประชุมวิชาการในงานดังกลาว  

นายสุพจน  สุขสมงาม และ นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร ไดเขารวมการประชุมนานาชาติ 
หัวขอ Enhanced Role of Cooperatives in the Recovery from Economic Crisis ซ่ึง จัดโดยสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (2.10.1.3) 

นายสุพจน  สุขสมงาม เขารวมการประชุมวันธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Day) เร่ือง
ระบบธุรกิจกาแฟอาราบิกาในประเทศไทย ซ่ึงจัดโดย คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(2.10.1.4)  

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนนักวิจยัท่ีเขารวมประชุมวิชาการฯ 

X100 
จํานวนนักวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 

= 
2 

X100 = 100 
2 

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดรอยละ 100 เปนไปตามตามเกณฑการประเมิน  3  คะแนน 
-  สถาบันฯ สามารถ บรรลุตามเปาหมายท่ีต้ังไว ท่ีกําหนดไวรอยละ 29  
- สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการเทากับปการศึกษา 2551 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.10.1.1 - ขาวกจิกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการ  หัวขอ “Branding as the marketing 

strategy for organic products: A case study of ‘Moral Rice’   
2.10.1.2 - ขาวกจิกรรมการเขารวมการประชุมนานาชาติ หัวขอ Enhanced Role of 

Cooperatives in the Recovery from Economic Crisis 
2.10.1.4 - ขาวกจิกรรมการประชุมวนัธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Day) 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.11 รอยละของนักวิจัยที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัยทั้งหมด 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 15 รอยละ 16 - 30 มากกวารอยละ 30 

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไมมีนักวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอนตอนักวิจัยท้ังหมด  

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนนักวิจยัท่ีทําหนาท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน 
X100 

จํานวนนักวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

ผลการประเมิน 
  สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไมประเมินตัวช้ีวัดนี้  
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.12 รอยละของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตอบุคลากรประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 7 รอยละ 8 - 14 รอยละ 15 หรือมากกวา 

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนบุคลากรประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม 
X100 

จํานวนบุคลากรประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 
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ผลการดําเนินงาน  
  ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไมมีบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ผลการประเมิน 
  สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไมประเมินตัวช้ีวัดนี้  

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.13 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติบุคลากรประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา  (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 19 รอยละ 20 - 29 รอยละ 30 หรือมากกวา 

 

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ 
X100 

จํานวนบุคลากรประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
 

= 
5 

X100 = 62.5 
8 

ผลการดําเนินงาน  
  ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีกิจกรรม/โครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ  ดังนี้  

1. โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 16-21 พฤศจิกายน 2552  

2. งานเสวนาทางวิชาการ “เวทีเรียนรู...สูเสนทางสหกรณท่ีมีคุณคา” วันท่ี 15 กันยายน 2552 
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3. โครงการ "การวิจัยและพัฒนาเพื่องานสงเสริมการสหกรณ" ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
– 4 ธันวาคม 2552  

4. โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณและนักสหกรณท่ีมีคุณคาแหงป 2552  
5. โครงการวิจัยท่ีสนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2  

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานได  รอยละ 62.5 เปนไปตามเกณฑการประเมิน  3  คะแนน 
-  สถาบันฯ  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี รอยละ 10  
- สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการมากกวาปการศึกษา 2551  

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.13.1.1 - สรุปผลโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ หลักสูตรการตรวจสอบ

กิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนท่ี 6 
2.13.1.2 - สรุปผลงานเสวนาทางวิชาการ “เวทีเรียนรู...สูเสนทางสหกรณท่ีมีคุณคา” 
2.13.1.3  - สรุปผลโครงการ "การวจิัยและพัฒนาเพือ่งานสงเสริมการสหกรณ" 
2.13.1.4 - หนังสือแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554) 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.14 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
 1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ  
 2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  
 3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด  
 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ  
 5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

3 ขอ แรก 
มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน (ระดับ)  
1. มีการสํารวจความตองการตองผูรับบริการ การทําแบบสอบถามความตองการของ

กลุมเปาหมาย โดยสถาบัน ฯ มีการทําแบบสอบถามความตองการของกลุมเปาหมาย  ในเวทีเสวนา
ประจําปของสถาบันฯ(2.14.1.1) ทําแบบสํารวจจากผู เขา รับการอบรมสถาบันฯ(2.14.1.2)   
www.cai.ku.ac.th(2.14.1.3) 

2. มีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ไดแก การ
ประชุมคณะทํางานยกรางหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ ประชุม คณะทํางานรวมกับ ชสอ.ชสค ธ.ก.ส. (ขาว
ประชาสัมพันธ) 

3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
(2.14.3.1)  

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ แบบประเมินผลการฝกอบรม 
(2.14.4.1)  

5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบป  
ไดแก การปรับหลักสูตรการฝกอบรมจาก 7 วันเหลือ 6 วัน (2.14.5.1)  

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานได  5 ขอ  เปนไปตามเกณฑการประเมิน   3  คะแนน 
-  สถาบันฯ  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี รอยละ 10  
- สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการมากกวาปการศึกษา 2551  

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 2.14.1.1 

 
2.14.1.2 
2.14.1.3 

- การทําแบบสอบถามความตองการของกลุมเปาหมาย ในเวทีเสวนา
ประจําปของสถาบันฯ  

- ทําแบบสํารวจจากผูเขารับการอบรมสถาบันฯ   
- www.cai.ku.ac.th 

2 2.14.2.1 - รายงานการประชุมคณะทํางานยกรางหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ ประชุม 
คณะทํางานรวมกับ ชสอ.ชสค ธ.ก.ส. (ขาวประชาสัมพันธ) 

3 2.14.3.1 - การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
4 2.14.4.1 - แบบประเมินผลการฝกอบรม  
5 2.14.5.1 - รายงานการประชุมคณะทํางานเพ่ือการปรับหลักสูตรการฝกอบรม  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.15 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา  (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ความพึงพอใจ 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจ 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจ 3.51 ข้ึนไป 

สูตรในการคํานวณ 

ความพึงพอใจ = i i

i

x n

n

  

 (4.33x14)+(3.94x161)+(4.05x7)+(4.11x62) 
= 4.01 

 244 

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานได  4.01  เปนไปตามเกณฑการประเมิน   3  คะแนน 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.15.1.1 - สรุปผลโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ หลักสูตรการตรวจสอบ

กิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนท่ี 6 
2.15.1.2 - สรุปผลงานเสวนาทางวิชาการ “เวทีเรียนรู...สูเสนทางสหกรณท่ีมีคุณคา” 
2.13.1.3  - สรุปผลโครงการ "การวจิัยและพัฒนาเพือ่งานสงเสริมการสหกรณ" 
2.13.1.4 - สรุปแบบประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการตอการบริการของสถาบันฯ 

ประจําปการศกึษา 2552  
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องคประกอบท่ี 3: การบริหารและจัดการ 

 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ กําหนดตัวชีวัดในองคประกอบท่ี 3 จํานวน 7 ตัวช้ีวัด เปน

องคประกอบท่ีมุงประเมินศักยภาพของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน การมีวิสัยทัศน วินัยผูนําท่ีดี 
รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงาน การแกปญหา ติดตามผลการทํางานซ่ึงจะชวยใหหนวยงานมีความเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
ผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 3 เทากับ 2.57 คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดีมาก ซ่ึงมี
รายละเอียดสําหรับผลประเมินดังตารางท่ี 2.4 
 

ตารางท่ี2.4 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ป
การศึกษา 

เปา 
หมาย 
2552 

เปา 
หมาย 
2553 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) เปา 

หมาย 
พัฒนา 
การ 

เกณฑการประเมิน 

2550 2551 2552 
255
0 

255
1 

255
2 

บรรลุ/
ไม

บรรลุ 

มี/ไม
มี 

1 2 3 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ 2.29 2.57 2.57      
3.1 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบ
ธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

4 5 5 5 5 2 3 3 บรรลุ มี 3 4 5 

3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรียนรู 

             

3.3 มีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

4 6 6 6 6 2 3 3 บรรลุ มี 3 4 5 

3.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาหนวยงาน 

5 5 5 5 5 3 3 3 บรรลุ มี 3 4 5 

3.5 รอยละของบุคลากรประจําท่ีไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

12.5
% 

0 0 0 0 3 0 0 ไม
บรรลุ 

ไมม ี 0.99
% 

1.99
% 

2% 

3.6 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

             

3.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 

1 8 8 7 8 1 3 3 บรรลุ มี 3 4 5 

3.8 มีระบบการมอบหมายงานตามใบ
มอบหมายงาน (JA) 

5 5 5 5 5 3 3 3 บรรลุ มี 3 4 5 
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ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ป
การศึกษา 

เปา 
หมาย 
2552 

เปา 
หมาย 
2553 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) เปา 

หมาย 
พัฒนา 
การ 

เกณฑการประเมิน 

2550 2551 2552 
255
0 

255
1 

255
2 

บรรลุ/
ไม

บรรลุ 

มี/ไม
มี 

1 2 3 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ 2.29 2.57 2.57      
3.9 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชพีท้ังในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

62.5
% 

100% 100% 50% 80% 2 3 3 บรรลุ มี 50
% 

79
% 

80
% 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. ผูบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงาน

ประจําปอยางชัดเจน รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมากอนการ
กําหนดแผนงานประจําป  

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน  
3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน

ประจําปเปนระยะ  
4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ 
5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ 

แรก 
มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน (ระดับ) 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีกระบวนการบริหารจัดการเปนไปตามกรอบการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ท้ังหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได และหลักความคุมคา  โดยไดวางกลไกสําหรับ
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กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกลยุทธหรือการ
บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานของสถาบันฯ   

1. ผูบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงาน
ประจําปอยางชัดเจน รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมากอนการ
กําหนดแผนงานประจําป โดยสถาบันฯ มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานระหวางบุคลากรของ
สถาบันฯในทุกปการศึกษา  (3.1.1.1) สําหรับการจัดทําแผนงานประจําป เพื่อนําเขา ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ อยางนอยปละ 1 คร้ังตามระเบียบสถาบันฯ นั้น เนื่องดวยสถาบันฯ ได
โอนยายไปสังกัดคณะเศรษฐศาสตร ดังนั้น คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จึงอยูระหวางการดําเนินการ
แตงต้ัง เปนผลใหปการศึกษา 2552 สถาบันฯยังมิไดนําแผนงานประจําปเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ    

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน 
สถาบันฯ มีการจัดทํารายงานการเงินผานผูสอบบัญชีรับอนุญาต (3.1.2.1) มีการประชุมสถาบันฯ อยาง
นอยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนท่ีผานมา (3.1.2.2) และมีการรายงานวัสดุ
สํานักงานคงเหลือเปนประจําทุกเดือน (3.1.2.3) ปฎิทินการปฏิบัติงานประจําป(3.1.2.4)  รายงานประจําป 
(3.1.2.5) รายงานยอดเงินคงเหลือประจําเดือน (3.1.2.6) 

3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน
ประจําปเปนระยะ โดยสถาบันฯ มีการสงรายงานการดําเนินงานตามแผนงานตอคณะเศรษฐศาสตร 
(3.1.3.1)   

4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ ไดแก การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามแผนงานในวาระการรายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของบุคลากรในการประชุมประจําเดือน โดยมีผูอํานวยการใหคําแนะนํา (3.1.4.1)  

5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร ไดแก การประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการ
ทํางานของผูอํานวยการสถาบันฯ ในรอบปการศึกษา 2552 (3.1.5.1) และรายงานการประชุมเพื่อช้ีแจงผล
การประเมินในท่ีประชุม (3.1.5.2)  

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานได ระดับ 5 เปนไปตามเกณฑการประเมิน   3  คะแนน 
-  สถาบันฯ  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีระดับ 5  
-  สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการเทากับปการศึกษา 2551 

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 3.1.1.1 - รายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนนิงานระหวางบุคลากรของ

สถาบันฯประจําป 
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ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2 3.1.2.1 

3.1.2.2 
 

3.1.2.3 
3.1.2.4 
3.1.2.5 
3.1.2.6 

- การจัดทํารายงานการเงินผานผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
- รายงานการประชุมสถาบันฯ ประจําเดือน เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบเดือนท่ีผานมา  

- รายงานวัสดสํุานักงานคงเหลือเปนประจําเดือน   
- ปฎิทินการปฏิบัติงานประจําป  
- รายงานประจําป  
- รายงานยอดเงินคงเหลือประจําเดือน  

3 3.1.3.1 - รายงานการดาํเนินงานตามแผนงานตอคณะเศรษฐศาสตร 
4 3.1.4.1 - รายงานการประชุมสถาบันฯ ประจําเดือน 
5 3.1.5.1 

3.1.5.2 
- การประเมินผูบริหารประจาํป  
- รายงานการประชุม 2/53 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบ  
2. มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา

รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา

รอยละ 80 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ 

แรก 
มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ

แรก 



 

 66

ผลการดําเนินงาน (ระดับ) 
ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ยังไมมีการดําเนินการพัฒนาหนวยงาน

สูองคการเรียนรู  

ผลการประเมิน 
  สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไมประเมินตัวช้ีวัดนี้  

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ  
2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูงและมีแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย  

5 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน (ระดับ) 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้  

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ โดยสถาบันฯ มีการวางแผนสถานภาพบุคลากรตามพันธกิจของสถาบันฯ  ในฐานะหนวยงาน
เช่ียวชาญเฉพาะทาง มีแผนอัตรากําลัง 5 ป ประจําปงบประมาณ 2552-2555 (3.3.1.1) และมีการประชุม
เร่ืองประเมินผลและปรับเปล่ียนภาระงานใหสอดคลองกับงาน (3.3.1.2) 

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ไดแก การ
ประชุมเพื่อรายงานปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน (3.3.2.1) การสนับสนุนเขารวมประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม ท้ังจากภายในสถาบันฯ ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (3.3.2.2) การจัดทําใบ
บอกลักษณะงานและใบมอบหมายงาน (3.3.2.3) การจัดทํา mind map ท่ีจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบเวลาท่ีกําหนด และชวยใหบุคลากรตระหนักถึงขอจํากัด และ
แนวทางการปรับปรุงดวยความคิดริเร่ิมของตนเองภายใตคําแนะนําของผูอํานวยการและผูชวย
ผูอํานวยการ (3.3.2.4)  

3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข ไดแก การตรวจสุขภาพประจําป (3.3.3.1) การประกันกลุม
ใหกับพนักงานเงินงบประมาณ (โดยมหาวิทยาลัย) และพนักงานเงินรายได (โดยสถาบันฯ )(3.3.3.2) การ
จัดสวัสดิการ “กองทุนพึ่งพา” เพื่อชวยแกปญหาคาครองชีพท่ีจําเปนเรงดวน (3.3.3.3) และมีการจัดสรร
เงินงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือยาสามัญ (3.3.3.4)  

4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยมีการสงเสริมบุคลากรวิจัยใหรับผิดชอบโครงการใน
ฐานะหัวหนาโครงการวิจัย (3.3.4.1) 

5. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ โดยสถาบัน
ฯ มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใชกลไกการประชุมประจําเดือน โดยคําแนะนําจาก
ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และบุคลากร (3.3.5.1) 

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูงและมีแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน โดยสถาบันฯ ไดติดตามผลการประเมินจากการประชุมประจําเดือน 
(3.3.6.1)  
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ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดระดับ  6 เปนไปตามเกณฑการประเมิน   3  คะแนน 
-  สถาบันฯ  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีระดับ 6   
- สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการเทากับปการศึกษา 2551  

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 3.3.1.1 

3.3.1.2 
- แผนอัตรากําลังงบประมาณ 2552 -2555  
- รายงานการประชุมเร่ืองประเมินผลและปรับเปล่ียนภาระงานให
สอดคลองกับงาน 

2 3.3.2.1 
3.3.2.2 

 
3.3.2.3 
3.3.2.4  

- วาระการประชุมรายงานปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน   
- ตารางการเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ท้ังจากภายในสถาบันฯ 
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  

- ใบบอกลักษณะงานและใบมอบหมายงาน 
- mind map   

3 3.3.3.1 
3.3.3.2 

 
3.3.3.3 
3.3.3.4 

- การตรวจสุขภาพประจําป  
- การประกนักลุมใหกับพนักงานเงินงบประมาณ (โดยมหาวิทยาลัย) 
และพนกังานเงินรายได (โดยสถาบันฯ )  

- การจัดสวัสดกิาร “กองทุนพึ่งพา”  
- ตูยาสามัญ ,การจัดสรรงบประมาณหมวดคาใชสอยจัดซ้ือยาสามัญ   

4 3.3.4.1 - สัญญาโครงการวิจยั (บุคลากรวิจยัทําหนาท่ีหัวหนาโครงการวิจยั) 
5 3.3.5.1 

3.3.5.2 
- รายงานการประชุมประจําเดือน 
- แบบประเมิน 

6 3.3.6.1 - รายงานการประชุมประจําเดือน (ติดตามผล) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา  (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสาร

ส่ิงพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ  
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2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน  
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ

และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากประชาชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง  
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน (ระดับ) 
ในปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตางๆ  ไดแก  
วารสารฅน สหกรณ (3.4.1.1) เว็บไซต www.cai.ku.ac.th  (3.4.1.2) นิทรรศการ “บนเสนทางงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” (3.4.1.3) แผนพับสถาบันวิชาการดานสหกรณ (3.4.1.4) รายงานประจําป 
(3.4.1.5) และขาวประชาสัมพันธ (3.4.1.6)  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกันโดยท่ัวท้ัง
คณะอยางนอย  3 ชองทาง  ไดแก  การตอบขอซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต 
www.cai.ku.ac.th (3.4.2.1) แบบประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการสถาบันฯ (3.4.2.2) การจัดทําแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากการจัดงานเสวนาวิชาการประจําปของสถาบันฯ และการใหบริการหลักสูตร
ฝกอบรม (3.4.2.3)  

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม สถาบันฯ มีคณะทํางานหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณา 
ปรับปรุงหลักสูตร โดยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอบรมจาก 7 วันเหลือเพียง 6 วัน (3.4.3.1) รายงาน
การประชุมผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย ในเวทีวิพากษสถาบันวิชาการดานสหกรณ เพื่อนําขอเสนอแนะจาก
เวทีมาดําเนินการปรับปรุงแกไขแนวทางการดําเนินงานวิจัยในอนาคต (3.4.3.2) 

4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากประชาชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน ไดแก  สถาบันฯมี คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ซ่ึงมาจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อันไดแก อธิบดีหรือผูแทนจากกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และ 
ประธานกรรมการดําเนินการหรือผูแทนจากชุมนุมสหกรณระดับชาติ และรองผูจัดการธนาคารเพ่ือ
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การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) อีกท้ังมีท่ีปรึกษาสถาบันฯ และท่ีปรึกษาผูอํานวยการที่มาจาก
ประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย (3.4.4.1) ซ่ึงเปนไปตามระเบียบสถาบันฯ (3.4.4.2) และสถาบันฯมี
ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยท่ีรวมปฏิบัติหนาท่ีอยางตอเนื่อง และมีการจัดประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 
(3.4.4.3) การประชุมผูทรงคุณวุฒิงานวิจัย การประชุมผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร(3.4.4.4) 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน โดยมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน โดยสถาบันฯ รับฟงความคิดเห็นโดยผานชองทางการส่ือสาร ไดแก โทรศัพทสํานักงาน 
(3.4.5.1)การประเมินผลผานทางหนาเว็บไซต เว็บบล็อก (3.4.5.2) รวมท้ังนําขอเสนอแนะจากการประชุม
ผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันฯ ตามความเหมาะสม  (3.4.5.3) และสถาบันฯ ได
จัดทําแบบประเมินผูใชบริการสถาบันฯ (3.4.5.4) เพื่อนําขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ  

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดระดับ  5 เปนไปตามเกณฑการประเมิน    3   คะแนน 
-  สถาบันฯ  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีระดับ 5  
- สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการเทากับปการศึกษา 2551  

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 3.4.1.1 

3.4.1.2 
3.4.1.3 
3.4.1.4 
3.4.1.5 
3.4.1.6 

- วารสารฅนสหกรณ  
- เว็บไซต www.cai.ku.ac.th   
- นิทรรศการ “บนเสนทางงานวิจยัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  
- แผนพับสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
- รายงานประจําป  
- ขาวประชาสัมพันธ 

2 3.4.2.1 
 

3.4.2.2 
3.4.2.3 

 

- การตอบขอซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผานทางเวบ็ไซต 
www.cai.ku.ac.th  

- แบบประเมินความคิดเห็นของผูใชบริการสถาบันฯ  
- การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นจากการจัดงานเสวนาวิชาการ
ประจําปของสถาบันฯ และการใหบริการหลักสูตรฝกอบรม 

3 3.4.3.1 
3.4.3.2 

- รายงานการประชุมคณะทํางานหลักสูตรฝกอบรม ปรับปรุงหลักสูตร  
- รายงานการประชุมผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย  
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ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4 3.4.4.1 

3.4.4.2 
3.4.4.3 
3.4.4.4 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันฯ  
- ระเบียบสถาบันฯ 
- การประชุมผูทรงคุณวุฒิงานวิจยั  
- การประชุมผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร 

5 3.4.5.1 
 

3.4.5.2 
3.4.5.3 

 
3.4.5.4 

- รับฟงความคิดเห็นโดยผานชองทางการส่ือสาร ไดแก โทรศัพท
สํานักงาน  

- การประเมินผลผานทางหนาเว็บไซต เวบ็บล็อก  
- ขอเสนอแนะจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ 

- แบบประเมินผูใชบริการสถาบันฯ  

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 รอยละของบุคลาการประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- 31 พ.ค. 2553) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1.รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2.อยางนอยรอยละ 50 ของผูท่ี
ไดรับรางวัลในขอ 1 เปนรางวัล
ดานการวิจัย (กรณีไดขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวา ไดคะแนน 2 ) 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนบุคลากรประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
จํานวนบุคลากรประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 

  

ผลการประเมิน  

ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไมมีบุคลากรประจําสายสนุบสนุนท่ี
ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- 31 พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ผูแทนทุกภาควิชาในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะ 
ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไมมีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา

ใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3 – 4 -ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไมมีการนําระบบบริหารความ
เส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน 
  สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไมประเมินตัวช้ีวัดนี้  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

บุคคล 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน  
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน  
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน  
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานยอย โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน  
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันในระดับหนวยงานยอย  
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับการสรางแรงจูงใจ  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 5 -7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน (ระดับ) 
ในปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ี

และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ดังนี้  
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน สถาบันฯ กําหนด

แนวทางการประเมินผลภายในโดยใชกลไกการประชุมประจําเดือน (3.7.1.1) ซ่ึงมีการรายงานปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานในรอบเดือนท่ีผานมา พรอมท้ังแนวทางการดําเนินการแกไขขอผิดพลาดหรือ
อุปสรรคในการดําเนินงานตางๆ  อีกท้ังยังมีการกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ในปฏิทินกิจกรรมประจําป (3.7.1.2) มีแผนภาพแสดงกระบวนการทํางานของแตละภารกิจในรายงาน
ประกันคุณภาพ (3.7.1.3)และมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันฯ (3.7.1.2)  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน ไดแก แผนการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯ 
(3.7.2.1) ในการประชุมสถาบันฯ ประจําเดือน (3.7.2.2) ตาม Flow Chart การดําเนินงานในแตละภารกิจ
(3.7.2.3)  และเปนไปตามปฏิทินกิจกรรมประจําป (3.7.2.4)  
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3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน ไดแก แผนกล
ยุทธสถาบันฯ (3.7.3.1) แผนการปฏิบัติงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ (3.7.3.2)  

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานยอย โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน ไดแก แผนท่ีกล
ยุทธสถาบันฯ (3.7.4.1)  

5. มีการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันในระดับหนวยงานยอย  ในการ
ประชุมประจําเดือนของสถาบันฯ (3.7.5.1) การสัมมนาบุคลากรประจําปของสถาบันฯ (3.7.5.2)  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร ไดแก 
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตอคณะเศรษฐศาสตร(3.7.6.1)  สรุปการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน (3.7.6.2) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง ไดแก รายงานการ
ติดตามผลการดําเนินงานตอคณะเศรษฐศาสตร (3.7.7.1)  

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 
ไดแก การจัดสรรเงินรางวัล กพร. (3.7.8.1) และรายงานการสัมมนาบุคลากร (3.7.8.2)  

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดระดับ  8 เปนไปตามเกณฑการประเมิน   3  คะแนน 
-  สถาบันฯ  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีระดับ 7  
- สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการมากกวาปการศึกษา 2551  

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 3.7.1.1 

3.7.1.2 
 3.7.1.3 

 
3.7.1.2 

- ประชุมประจําเดือน   
- ปฏิทินกิจกรรมประจําป  
- แผนภาพแสดงกระบวนการทํางานของแตละภารกิจในรายงานประกนั
คุณภาพ  

- การแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันฯ 
2 3.7.2.1 

3.7.2.2 
3.7.2.3 
3.7.2.4 

- แผนการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯ  
- แผนการประชุมสถาบันฯ ประจําเดือน  
- flow chart  
- ปฏิทินกิจกรรมประจําป 

3 3.7.3.1 
3.7.3.2 

- แผนงานประจําป 
- แผนการปฏิบัติงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
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4 3.7.4.1 - แผนท่ีกลยุทธสถาบันฯ  
5 3.7.5.1 

3.7.5.2 
- รายงานการประชุม 
- การสัมมนาบุคลากรประจาํปของสถาบันฯ  

6 3.7.6.1 
3.7.6.2 

- รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตอคณะเศรษฐศาสตร 
- สรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

7 3.7.7.1 - รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตอคณะเศรษฐศาสตร 
8 3.7.8.1 

3.7.8.2 
- การจัดสรรเงินรางวัล กพร.  
- รายงานการสัมมนาบุคลากร 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.8 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความ

เหมาะสมกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับบุคลากรตามภาระงาน  
2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร  
3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA)  
4. มีการปฏิบัติท่ัวท้ังสถาบัน 
5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน (ระดับ) 
1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความ

เหมาะสมกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับบุคลากรตามภาระงาน โดยมีรายละเอียดตามใบ
มอบหมายงาน (3.8.1.1) และรายงานการประชุมเพื่อช้ีแจงภาระงาน ปญหาการดําเนินงาน และอุปสรรค 
เพื่อใหการมอบหมายงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (3.8.1.2)  
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2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร สถาบันฯ 
มีการลงช่ือรับทราบในการมอบหมายภารกิจ (3.8.2.1)  

3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) (ซ่ึงสถาบันฯ จะมีการประชุมเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงาน โดยผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุม 
(3.8.3.1) 

4. มีการปฏิบัติท่ัวท้ังสถาบัน ตามรายช่ือบุคลากรท่ีระบุในใบมอบหมายงาน (3.8.4.1) 
5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ ดังสรุปผลในแบบประเมินผลของบุคลากรสถาบันฯ (3.8.5.1)  

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดระดับ 5 เปนไปตามเกณฑการประเมิน   3   คะแนน 
-  สถาบันฯ  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีระดับ 5 
 - สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการเทากับปงบประมาณ 2551   

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 3.8.1.1   

3.8.1.2   
- ใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากร 
- รายงานการประชุมประจําเดือน 

2 3.8.2.1   - ใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากร 
3 3.8.3.1 - comment /ขอเสนอในการประชุม 
4 3.8.4.1   - ใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากร 
5 3.8.5.1   - สรุปแบบประเมินบุคลากรสถาบัน  

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.9 รอยละของบุคลาการประจําประจําที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

ประเภทของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา  (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 50 รอยละ 50 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
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ผลการดําเนินงาน  
ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีบุคลากรประจําท่ีไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ จํานวน 5 คน (ดังรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 2)   
 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนบุคลากร 
X100 

จํานวนบุคลากรประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 
 

= 
8 

X100 = 100 
8 

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดรอยละ 100 เปนไปตามเกณฑการประเมิน    3   คะแนน 
-  สถาบันฯ  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 50  
- สถาบันฯ มีพัฒนาการ เนื่องจากมีผลการดําเนินการมากกวาปการศึกษา 2551  

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3.9.1.1 - ตารางบันทึกประวัติการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

  มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงช้ีการประเมินในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหตนทุนตอหนวย และมีการใช
ขอมูลจากรายงานการเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ โดยสถาบันฯมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ประเมิน 2 ตัวบงช้ี และไมประเมิน 1 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินในภาพรวม เทากับ 3 คะแนนอยูในเกณฑ 
ดีมาก ซ่ึงมีรายละเอียดสําหรับผลประเมินดังตารางท่ี 2.5 
 

ตารางท่ี 2.5 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  
ดัชนี ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 
  เปา 
หมาย 
ป 52 

เปา 
หมาย 
ป 53 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

เปาหมาย พัฒนา
การ 

เกณฑการ
ประเมิน 

50 51 52 50 51 52 บรรลุ/ไม
บรรลุ 

มี/ไม
มี 

1 2 3 

4.1 มีระบบ และกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ  

7 7 7 7 7 3 3 3 บรรลุ มี 4 5 7 

4.3 รอยละของกิจกรรมการให 
บริการที่มีการวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยและ  

100% 100% 100% 100% 100% 3 3 3 บรรลุ มี 40
% 

79
% 

80 
% 

 รวม      6 6 6 บรรลุ มี    

 

  จากตารางท่ี 2.5 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี 
4 รายตัวบงช้ีสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 

 

ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 2551- ก.ย. 2552) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
เปาหมาย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวเิคราะห
สถานะทางการเงิน  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนือ่ง 

6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด  
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน :  
  ระดับท่ี 1 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย ไวในงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
2552 (4.1.1.1) และเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)(4.1.1.2) แผนท่ีกลยุทธสถาบันฯ(4.1.1.3) 
  ระดับท่ี 2 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได ดังรายงานงบ
การเงินประจําป 2552 ผานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (4.1.2.1) และรายงานประจําป 2552 
(4.1.2.2) และงบประมาณเงินรายไดประจําป 2552 (4.1.2.3) งบประมาณรายโครงการ (4.1.2.4) สรุป
งบประมาณรายโครงการ (4.1.2.5) และแฟมโครงการวิจัยตามสัญญา (4.1.2.6) 
  ระดับท่ี 3 สถาบันวิชาการดานสหกรณมีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหาร
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน ดังรายงานประจําป 2552 (4.1.3.1) งบ
การเงินประจําป 2552 ผานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (4.1.3.2) และรายงานสรุปสถานะ
ทางการเงินแยกตามหมวดการเงิน (4.1.3.3) 
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  ระดับท่ี 4 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
ดังรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 1/52-4/52 (4.1.4.1) 
  ระดับท่ี 5 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง ดังรายงานงบ
การเงินประจําป 2552 ผานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (4.1.5.1) งบประมาณเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ 2552 (4.1.5.2) และรายงานการประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําเดือน 
(4.1.5.3) 
  ระดับท่ี 6 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 1/52-4/52 (4.1.6.1) งบ
การเงินประจําป 2552 ผานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (4.1.6.2) และเอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) (4.1.6.3) 
  ระดับท่ี 7 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ ดัง
รายงานงบการเงินประจําป 2552  (4.1.7.1) และรายงานประจําป 2552 (4.1.7.2) และงบประมาณเงิน
รายไดประจําป 2552 (4.1.7.2) สรุปงบการเงินรายโครงการ (4.1.7.3) 
ผลการประเมิน 
 - ผลการดําเนินงานมีครบท้ัง 7 ระดับ เปนไปตามเกณฑการประเมินท่ีระดับ 3 คะแนน 
 - สถาบันฯ สามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 7 ระดับ  
 - สถาบันฯ มีการพัฒนาผลการดําเนินงานเทากับปงบประมาณ 2551   

 

รายการหลักฐาน :  
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 4.1.1.1 - งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2552 

4.1.1.2 - เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
4.1.1.3 - แผนท่ีกลยุทธสถาบันฯ 

2 4.1.2.1 - รายงานงบการเงินประจําป 2552 ผานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
4.1.2.2 - รายงานประจําป 2552  
4.1.2.3 - งบประมาณเงินรายไดประจําป 2552 
4.1.2.4 - งบประมาณรายโครงการ 
4.1.2.5 - สรุปงบประมาณรายโครงการ 
4.1.2.6 - แฟมโครงการวิจัยตามสัญญา 
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ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3 4.1.3.1 - แผนงานในรายงานประจําป 

4.1.3.2 - งบการเงินประจําป 2552 ผานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
4.1.3.3 - รายงานสรุปสถานะทางการเงินแยกตามหมวดการเงิน 

4 4.1.4.1 - รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 1/52 -4/52 
5 4.1.51 - งบการเงินประจําป 2552 ผานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

4.1.5.2 - งบประมาณเงินรายไดประจําป 2552 
4.1.5.3 - รายงานการประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณประจําเดือน 

6 4.1.6.1 - รายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส 1/51 -4/5 
4.1.6.2 - งบการเงินผานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
4.1.6.3 - เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน(Work Flow) 

7 4.1.7.1 - รายงานประจําป 
4.1.7.2 - งบประมาณเงินรายไดประจําป 2552 
4.1.7.3 - สรุปงบการเงินรายโครงการ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 : รอยละของกิจกรรมการใหบริการท่ีมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย  (กพ.ร. 11) 
 

ประเภทของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1-40 รอยละ 41-79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

   
ผลการดําเนินงาน :       
  ในปงบประมาณ 2552 สถาบันวิชาการดานสหกรณ ดําเนินงานภายใตแผนงานการ
ใหบริการวิชาการ จํานวน 4 โครงการ คือโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณอยางผูชํานาญการ 
รุนท่ี 5 โครงการอบรมการบริหารจัดการสหกรณเชิงคุณคา เวทีเรียนรู “สู…เสนทางสหกรณท่ีมีคุณคา”
และรวมฉลองประกาศเกียรติคุณนักสหกรณท่ีมีคุณคา และบูธนิทรรศการขาวเกิดบุญ “บนเสนทาง
งานวิจัย มก.ป 2552 ”ซ่ึงโครงการมีการประเมินวิเคราะหตนทุนตอหนวย - ผลตอบแทน และการ
วิเคราะหจุดคุมทุนเปรียบเทียบกับโครงการท่ีเกิดข้ึน เพื่อผานการอนุมัติจากผูอํานวยการ จากนั้นจึงเปน
กระบวนการประชาสัมพันธเผยแพร ขอมูลผานเว็บไซดและแผนพับประชาสัมพันธผานหนวยงาน
พันธมิตรเพ่ือใหไดกลุมเปาหมายการใหบริการตามแผนท่ีวางไว 
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  ภายใตกระบวนการใหบริการการฝกอบรม จะมีการสรุปแบบประเมินผลระดับความพึง
พอใจของการใหบริการ และมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดของเจาหนาท่ี เพื่อการควบคุมตนทุน
คาใชจายในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

 

การประเมินตามสูตร = 
4 

 x 100 
4 

  ดังนั้นรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของกิจกรรมการใหบริการที่มีการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวย เทากับ 100 
  
 ผลการประเมิน:  
 - ในปงบประมาณ 2552 สถาบันฯ มีผลการดําเนินงาน รอยละ 100 เปนไปตามเกณฑ

การประเมิน 
3 คะแนน 

 - สถาบันฯ สามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รอยละ 100  
 - สถาบันฯ มีการพัฒนา เนื่องจากสถาบันฯมีผลการดําเนนิงานเทากับปงบประมาณ 2551  
รายการหลักฐาน :  
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 4.3.1.1 - ประมาณการ-สรุปคาใชจายโครงการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สูตรการคํานวณ = 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท่ีมีการวิเคราะหตนทุน 
 x 100 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการท้ังหมด 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในองคประกอบ

ท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดบังคับตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดสําหรับกลุมหนวยงานระดับสถาบัน  เปนองคประกอบท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญในการ
ประกันคุณภาพภายใน และการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานของหนวยงานท่ีใหความสําคัญของการนําระบบประกันคุณภาพมาเปนสวนหนึ่งของวิถีการ
ทํางาน  

สถาบันฯมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 2 ตัวชี้วัด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดบังคับ และ
มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 5 เทากับ 3 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี  2.6  
 

ตารางท่ี 2.6  ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ป
การศึกษา 

เปา 
หมาย 
2552 

เปา 
หมาย 
2553 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) เปา 

หมาย 
พัฒนา 
การ 

เกณฑการประเมิน 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 บรรลุ
/ไม
บรรลุ 

มี/ไม
มี 

1 2 3 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - - 3      
5.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการ 

- - 6 - 6 - - 3 - - 3 4 5 

5.2 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายใน 

- - 5 - 5 - - 3 - - 2 3 4 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 

ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการ

พัฒนาของหนวยงาน  
2. มีการกําหนดนโยบายและแผนเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารระดับสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีเปนอัตลักษณของหนวยงาน และ

สอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันท้ังระดับบุคคล และ

หนวยงาน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิงานไมครบ  

4 ขอแรก 
มีการดําเนนิงาน 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย  

5 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน  (ระดับ) 
1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการ

พัฒนาของหนวยงาน ไดแก สถาบันฯ จัดใหมีการประชุมเพื่อสรางความเขาใจและเตรียมการประกัน
คุณภาพแกบุคลากร อีกท้ังเชิญบุคลากรท่ีเช่ียวชาญงานประกันคุณภาพจากสํานักประกันคุณภาพ มก. 
และคณะเศรษฐศาสตร มาใหความรูแกบุคลากรสถาบันฯ ตามรายละเอียดในขาวประชุมประกัน(5.1.1.1) 
และรายงานการประชุมประกันคุณภาพ (5.1.1.2)  

2. มีการกําหนดนโยบายและแผนเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารระดับสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน โดย
สถาบันฯ ไดเขารวมประชุมแนวทางการดําเนินการประกันรวมกับคณะ ในโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู 
“การดําเนินการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร” (5.1.2.1) 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีเปนอัตลักษณของหนวยงาน และ
สอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ไดแก การกําหนดมาตรฐานตัวช้ีวัดเร่ือง การมีชุดความรู 
นวัตกรรม การสรางผูนําการเปล่ียนแปลง การสรางสังคมแหงการเรียนรู  (5.1.3.1) 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  โดยสถาบันฯ  ไดดําเนินการแตงต้ัง
คณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงาน (5.1.4.1) เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพภายในของหนวยงานและจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงและนําผลการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  และการ
กําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ (5.1.4.2) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน สถาบันฯ มีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมินฯ จากผลการประเมินในรอบปการศึกษา 
2551 (สปค.01) และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) รายละเอียด
ปรากฏในบทท่ี 4 (5.1.5.1) 

6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันท้ังระดับบุคคล และ
หนวยงาน โดยสถาบันมีการจัดทําเว็บไซตท่ีมีการรวบรวมขอมูลตางๆ ของสถาบันฯท่ีสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ ไดแก เว็บไซตสถาบันฯ อันระบุขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ อาทิ ปณิธาน วิสัยทัศน กิจกรรม
ของสถาบันฯ ขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย โครงสรางสถาบันฯ เปนตน  (5.1.6.1) รายงานประจําป (5.1.6.2)  

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ไดแก การสงบุคลากรเขารวมประชุมกับคณะและสํานักงานประกันคุณภาพของ 
มก. (5.1.7.1) 

ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดระดับ 7  เปนไปตามเกณฑการประเมิน   3  คะแนน 

 

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 5.1.1.1 

5.1.1.2 
- ขาวประชุมประกัน 
- รายงานการประชุม 

2 5.1.2.1 - การประชุมแนวทางการดําเนินการประกนัรวมกับคณะ ในโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู “การดําเนนิการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร” 
มอบรายงานประจําปแกคณบดี/อธิการบด ี 

3 5.1.3.1 - รายช่ือตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐาน ชุดความรู นวัตกรรม สรางผูนําการ
เปล่ียนแปลง เกิดสังคมการเรียนรู 
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ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4 5.1.4.1 

 
5.1.4.2 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนนิงานประกันคุณภาพของ
หนวยงาน   

- แผนการดําเนินงานประกนั 
5 5.1.5.1 - แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมินฯ จากผล

การประเมินในรอบปการศึกษา 2551 (สปค.01) และมีการติดตามผล
การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) รายละเอียดปรากฏ
ในบทท่ี 4  

6 5.1.6.1 
5.1.6.2 

- เว็บไซตสถาบัน ขาวกจิกรรม แผนท่ีกลยทุธ วิสัยทัศน ภารกิจ 
โครงสรางองคกร ฯลฯ  

- รายงานประจําป  
7 5.1.7.1 - การสงบุคลากรเขารวมประชุมกับคณะและสํานักงานประกันคุณภาพ

ของ มก. 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552- พ.ค. 2553) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการ

ตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานยอย  
2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจและ

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย  
3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อ

การเปนแหลงอางอิงใหกับของหนวยงานอ่ืนๆ  
6. มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป  
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย  

4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน  (ระดับ) 
1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการ

ตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานยอย โดยสถาบัน
ฯ ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และ Mind map ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ท่ีระบุความรับผิดชอบท่ีมี
ความเกี่ยวเนื่องกับการประกัน อันสงผลใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ อยูในวิถีการดําเนินงาน
ของบุคลากร (5.2.1.1) 

2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานการ
ประเมินผล(สปค.01) (5.2.2.1) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) 
(5.2.2.2)  

3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
สถาบันฯ จัดทํารายงานการเสนอตอคณะเศรษฐศาสตร ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.14201/0148 ลว.3 
กรกฎาคม 2552 (5.2.3.1) ซ่ึงเปนไปตามกําหนด 

4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน สถาบันฯ ไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําป 2552 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2552 
และจัดสงเแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน  ตามบันทึกท่ี  ศธ 
0513.14201/0161 ลว.22 กรกฎาคม 2552 (5.2.4.1) 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อ
การเปนแหลงอางอิงใหกับของหนวยงานอ่ืนๆ โดยสถาบันฯ มีแนวปฏิบัติท่ีดี ไดแก โครงการ SMART 
(5.2.5.1) และการประชุมประจําเดือนเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน ปญหา และอุปสรรค
ตลอดจนแผนงานในเดือนตอไป เพื่อใหบุคลากรวางแผนการดําเนินงานของตนเองใหสอดคลองกับ
ภารกิจของสถาบันฯ  โดยมีผูชวยผูอํานวยการและผูอํานวยการเปนผูเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน 
ตลอดจนการปรับปรุงแกไข (5.2.5.2)  

6. มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป เนื่องจากสถาบันฯ ไดเร่ิม
ดําเนินการประกันคุณภาพ เขาสูปท่ี 3 จึงยังคงมิไดทําการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพทุก
รอบ 3 ป  
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ผลการประเมิน 
-  ผลการดําเนินงานไดระดับ 5 เปนไปตามเกณฑการประเมิน   3  คะแนน 

 

รายการหลักฐาน  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 5.2.1.1 

5.2.1.2 
 

- คูมือการปฏิบัติงาน และMind Map  
- บุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกการทํางานท่ีสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพของ มก. (สัมภาษณ) 

2 5.2.2.1 
 

5.2.2.2  

- แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานการประเมินผล
(สปค.01)  

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) 
3 5.2.3.1 

 
- รายงานการเสนอตอคณะเศรษฐศาสตร ตามบันทึกท่ี ศธ 

0513.14201/0148 ลว.3 กรกฎาคม 2552  
4 5.2.4.1 - สงเแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน 

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.14201/0161 ลว.22 กรกฎาคม 2552  
5 5.2.5.1 

 
- โครงการ SMART 
- การประชุมประจําเดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน 
ปญหา และอุปสรรคตลอดจนแผนงานในเดือนตอไป ,strategy map ท่ี
เช่ือมโยงปณิธานของ สว.สก.สูกระบวนการทํางานภายใตภารกิจสู
ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 
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องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและการปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 

สถาบันฯ ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีประเมินในองคประกอบท่ี 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงช้ี ซ่ึงเปนตัวบงช้ีบังคับตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับกลุมหนวยงานระดับสถาบัน  โดยเปนองคประกอบท่ีแสดงถึงการท่ีหนวยงานไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชผลการวิเคราะหปญหา และอุปสรรคใน
ภาพรวมขององคกรมาเปนแนวทางแกไข เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานใหมากข้ึน 

สถาบันฯมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมินท่ีกําหนด 1 ตัวบงชี้ ซ่ึงเปนตัวบงชี้
บังคับ และมีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 6 เทากับ 3 คะแนน อยูในเกณฑระดับดี  ดัง
รายละเอียดในตาราง ท่ี 2.7  
 

ตารางท่ี 2.7 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนนิงาน 
 

ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เปา 
หมาย 
ป 52 

เปา 
หมาย 
ป 53 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

เปาหมาย พัฒนา
การ 

เกณฑการ
ประเมิน 

50 51 52 50 51 52 บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

มี/ 
ไมมี 

1 2 3 

 6.1 ระดับของความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

5 5 5 5 5 3 3 3 บรรลุ - 2 3 4 

รวม      3 3 3 บรรลุ -    

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
 

ประเภทของตวับงชี้ : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา : รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ีสําคัญครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางกระบวนการตาง ๆ เพื่อทําใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการหลักท่ีสําคัญจากความคาดหวัง
และความตองการของผูรับบริการ 
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3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน 
เปนตน 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี
อํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการ
ในปงบประมาณตอไป 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินการ : 
สถาบันฯไดมีการวางระบบและกลไกการพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงาน ดังนี ้

1. สถาบันฯ ใชเวทีประชุมประจําเดือน(6.1.1.1) เพื่อนําปญหา อุปสรรคในกระบวนการ
ดําเนินงานในแตละรอบเดือนมาวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข และไดนําผลการประเมิน
คุณภาพในปการศึกษา 2551(6.1.1.2) ผลการประเมินบุคลากร (6.1.1.3) สรุปสัมมนาสถาบันฯและ
ปฏิญญา 2552(6.1.1.4) และแผนพัฒนาปรับปรุงของสถาบันฯ: สปค.01(6.1.1.5) มาทบทวน
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ของสถาบันฯเพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. สถาบันฯมีการกําหนดปฏิญญาการทํางาน(6.1.2.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางานใหมากข้ึน โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบของปฏิญญาแตละขอและมีการประเมินผลการถือ
ปฏิบัติงาน (6.1.2.2) รวมท้ังสถาบันฯไดมีการจัดทําแบบประเมินโครงการอบรม/การวิจัย(6.1.2.3) แบบ
ประเมินนักวิจัย(6.1.2.4)  และแบบประเมินผูใชบริการสถาบันฯ(6.1.2.5)  และนําผลประเมินดังกลาวมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน  

3. สถาบันฯมีการนําคุณคาสหกรณและตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบ Real Time (6.1.3.1) มาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงโดยไดนําเขาเปนวาระของการประชุมประจําเดือนของสถาบันฯ การจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงของสถาบันฯ: สปค.01(6.1.3.2) รวมท้ังใชระบบ SMART ควบคูกับการปฏิบัติงาน
ดานการประกันคุณภาพใหอยูในวิถีการทํางาน จึงไดมีนโยบายใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน(6.1.3.3) เพื่อ
ขับเคล่ือนงานในภารกิจของบุคลากรและสถาบันฯ 

4. การแนะนํางานโดยใชกลไก Supervisor ( ผูชวยผูอํานวยการ)และผูอํานวยการเปนรายบุคคล
เพื่อนําไปปรับปรุงคูมือการปฎิบัติงาน(6.1.4.1,6.1.4.2,6.1.4.3) 
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5. การนําผลการการประชุมติดตามประเมินผลจากท่ีประชุมสถาบันฯ(6.1.5.1) ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ (6.1.5.2) เวทีสัมมนาสถาบันฯ(6.1.5.3) และจากรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงของสถาบันฯ: สปค.02(6.1.5.4) มาใชในการวางกรอบการทํางานในคร้ังตอไป 

   

ผลการประเมิน : 
 - สถาบันฯมีผลการดําเนินการครบท้ัง 5 ขอ เปนไปตามเกณฑการประเมินท่ีระดับ  3 คะแนน 
 - สถาบันฯสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกาํหนดไวท่ี 5 ระดับ   
 - สถาบันฯมีพฒันาการเน่ืองจากผลการดําเนินงานเทากับรอบปงบประมาณ 2551   

รายการหลักฐาน :  

ระดับ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1 6.1.1.1 - รายงานการประชุมสถาบันฯ 

6.1.1.2 - ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

6.1.1.3 - ผลการประเมินบุคลากร      

6.1.1.4 - สรุปสัมมนาสถาบันฯ และปฏิญญา 2552 

6.1.1.5 - แผนพัฒนาปรับปรุงของสถาบันฯ(สปค.01) 

2 6.1.2.1 - สรุปการสัมมนาสถาบันฯและการกําหนดปฏิญญาในการทํางาน 

6.1.2.2 - รายงานการประชุมสถาบันฯ 

6.1.2.3 - สรุปผลการประเมินโครงการอบรม/การวิจัย 

6.1.2.4 - แบบประเมินผูใชบริการสถาบันฯ 

6.1.2.5 - แบบประเมินนักวิจยั 

3 6.1.3.1 - รายงานการประชุมสถาบันฯ 

6.1.3.2   - แผนพัฒนาปรับปรุงสถาบันฯ(สปค.01) 

6.1.3.3 - คูมือการปฏิบัติงาน 

4 6.1.4.1 - การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

6.1.4.2 - รายงานการประชุมสถาบันฯ 

6.1.4.3 - คูมือการปฏิบัติงาน 

5 6.1.5.1 - รายงานการประชุมสถาบันฯ   

6.1.5.2 - วาระการประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

6.1.5.3 - สรุปผลการสัมมนา(ปฏิญญา ป 52) 

6.1.5.4 - การรวบรวม/สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง(สปค.02) 
 



 
 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตาม 6 องคประกอบ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณเปนหนวยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานสหกรณ มีการ

ดําเนินงานตามแผนงาน 4 แผนงาน ประกอบดวย แผนงานดานการวิจัย แผนงานดานการบริการวิชาการ 
แผนงานดานการเช่ือมโยงเครือขาย และแผนงานดานการพัฒนาองคกร ซ่ึงในรอบปการศึกษา 2552 
สถาบันฯมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน จํานวน 27 ตัวบงช้ี ใน 6 
องคประกอบ ซ่ึงมีการแปลผลการประเมินตามเกณฑ ดังนี้ 

นอยกวาหรือเทากับ 1.50  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51 -  2.00   การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 
2.01 -  2.50   การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 
2.51 -  3.00   การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันฯ ท้ัง 27 ตัวบงช้ี 6 องคประกอบ อยูใน

ระดับคะแนน 2.67 ซ่ึงแปลตามเกณฑไดคุณภาพในระดับดีมาก และมีตัวบงช้ีท่ีสถาบันฯมีการประเมิน
ใหมในปการศึกษา 2552 จํานวน 4 ตัวบงช้ี โดยการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี จํานวน 
20 ตัวบงช้ี  คิดเปนรอยละ 86.96 และไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 13.04 มีตัวบงช้ีท่ีมี
พัฒนาการจํานวน 20  ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 86.96 และไมมีพัฒนาการจํานวน 3 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 
13.04 โดยมีองคประกอบท่ีอยูในเกณฑดีมากท้ัง 6 องคประกอบ ซ่ึงในจํานวนนี้มี 4 องคประกอบท่ีได
คะแนนเต็ม 3.00 ไดแก องคประกอบท่ี 1,4,5 และ 6 นอกจากนี้เม่ือพิจารณาครบทุกมิติตามระบบประกัน
คุณภาพในดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวาผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดระดับ
คะแนน 3.00 อยูในเกณฑดีมาก ดานกระบวนการไดระดับคะแนน 3.00 อยูในเกณฑดีมาก และดาน
ผลผลิตไดระดับคะแนน 2.31 อยูในเกณฑดี  ซ่ึงแสดงรายละเอียดตารางสรุปคะแนนเฉล่ียท้ัง 6 ประกอบ
ได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี
ดําเนินการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมาย
ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

2 

  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจ
หลัก 

1 
3.00 3.00 3.00 3.00 2.14 2.14 2.54 2.54 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การ
บริหารและจัดการ 

3 
3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.57 2.57 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การเงิน
และงบประมาณ 

7 
2   3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

2 

  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

1 

  3.00 3.00   3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมทุกองคประกอบ 3.00 2.40 3.00 3.00 2.31 2.14 2.67 2.67   

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   

 
3.2 ผลการวิเคราะหในภาพรวม 

การสรุปผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ใหเปนไปตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร โดยพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) โดยมีรายละเอียดและผลการประเมินดังนี้ 

การประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการวันท่ี 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาประเมินคุณภาพจากตัวบงช้ีและเกณฑประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับสถาบัน แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย ประจําป 2553 และการกําหนดตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2552 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552  
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สําหรับการประเมินคุณภาพคร้ังนี้  คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดเพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับ
กับนโยบายและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย  โดยคณะเศรษฐศาสตรไดกําหนดใหหนวยงาน
สนับสนุน ดําเนินการประเมินตัวบงช้ีคุณภาพ 6 องคประกอบ จํานวน 27 ตัวบงช้ี จากจํานวน 35 ตัวบงช้ี 
ต าม ท่ี กํ า หนดไว ใ น คู มื อ ตั วบ ง ช้ี แ ละ เ กณฑ ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพภ า ย ใน  สํ า ห รับคณะวิ ช า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงผลจากการประเมินผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค โดยสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 6 องคประกอบ   

 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ
(สปค. 01) คร้ังท่ีผานมา โดยคณะกรรมการประเมินฯ มีการเสนอจุดท่ีควรพัฒนา จํานวน 6 ขอ มี
ขอเสนอแนะ  จํานวน 6 ขอ  โดยหนวยงานมีการเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุงฯ ท้ังหมด 6 ขอ มี
โครงการ/กิจกรรม จํานวน  3 โครงการ และ 3 กิจกรรม   ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดติดตามการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินฯ (สปค. 02) คร้ังท่ี
ผานมา พบวา มีการดําเนินงานแลว จํานวน 3 โครงการ และ 3 กิจกรรม    
 นอกจากนี ้คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ใน
ภาพรวมเพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมกีารพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ดังนี ้

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะ 
ระดับคณะ 

1. มีแผนงานและกระบวนการพัฒนากลยุทธที่
สอดคลองกับพันธกิจ  วิสัยทัศน  และตอบสนอง
นโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ 

2. มีการสรางระบบการวิจัย โดยมุงเนนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่สามารถนําไปสูการพัฒนา
ระบบสหกรณที่มีคุณคาและนําไปใชประโยชนเชิง
นโยบาย อันจะนําไปสูการสรางความเปนธรรมเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 

3. มีการสรางระบบการใหบริการวิชาการท่ีไดรับ
ความสํ า เ ร็ จ  สอดคล อง กับความต อ งการของ
ผูใชบริการอันเปนประโยชนตอการพัฒนาสหกรณ
และชุมชน 

 
4. สถาบันฯ มีวิธีการขับเคล่ือนภารกิจหลักที่  

1 .ก า ร ตี พิ ม พ
เผยแพรผลงาน
ทางวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาช า ติ  ยั ง
สามารถพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ใ ห
สูงขึ้นไดอีก 

2. ส ถ า บั น ฯ 
สามารถพัฒนา
ศั ก ย ภ าพขอ ง
นักวิจัย โดยการ
ส ง เ ข า ร ว ม
ประชุมวิชาการ  

1 .  ควรพัฒนาความ
ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
นักวิจัยภายในสถาบัน
ฯ  กั บ นั ก วิ จั ย ใ น
เครือขายคุณคา เพ่ือ
การ ตี พิมพ เผยแพร
ผลงานทางวิชาการท้ัง
ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ หรือ การ
วางตัวบุคลากรและ
กํ า ห น ด แ ผ น ง า น
พัฒนาทั กษะความ
ชํานาญในการจัดทํา
บทค ว า ม แ ล ะ ก า ร
เผยแพรผลงาน  

1. ค ว ร มี ก า ร
ประชาสัมพันธ
ใ น เ ชิ ง รุ ก ใ ห
ป ระช าคมของ
คณะไดรับทราบ
ถึ ง ผล ง านและ
บ ท บ า ท ข อ ง
สถาบันฯ  เพ่ือให
ประชาคมคณะ
เศรษฐศาสตรได
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญของ
ส ถ า บั น ฯ  ที่ มี
ศักยภาพในการ
สนับสนุนภารกิจ  
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะ 
ระดับคณะ 

5. สอดคลองกับวิสัยทัศน  โดยใชการเ ช่ือมโยง
เครือขายคุณคา ที่มีความเปนเอกลักษณขององคกร 

6. มีก าร พัฒนาองค กรแบบมีส วนร วมอย า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย โดยพ่ึงพาตนเองได
และมีบทบาทสําคัญในการช้ีนําสังคม 

7. มีการบริหารจัดการเครือขายความรวมมือจากภาคี
ตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค
ขบวนการสหกรณ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค
ความรูไปสูการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอยาง
ยั่งยืน 

8. มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยนําโครงการ SMART มาใช
เปนกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือลดปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
อยางตอเน่ือง 

9. สถาบันฯ  ใชแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการดําเนินการ โดยผูบริหารใหคําแนะนําแก
บุคลากรเปนรายบุคคลในการประชุมประจําเดือน เพ่ือ
ทบทวน ติดตามและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

10. สถาบันฯ มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง โดย
การหาทุนวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานของ
สถาบันฯ 

แ ล ะ / ห รื อ
นํ า เ ส น อ
ผลงานวิจัยทั้ ง
ในประเทศและ
ตางประเทศ 

3. แนวทางการ
บริหารจัดการ
ร ะหว า ง คณะ
และสถาบันฯ 
ยั ง ข า ด ก า ร
สื่ อ ส า ร กั บ
ประชาคมของ
คณะฯ  
 

สรางสรรคอยางเปน
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
(ขอ เสนอแนะของ
สถาบันฯ) 

2. ควรส นับส นุน
สงเสริมใหนักวิจัยเขา
รวมประชุมวิชาการ 
และ /หรื อ นํ า เสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ 

3.    ควรมีแนวทางใน
ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ
ประชาคมของคณะฯ 
เ พ่ือใหประชาคมท่ี
เก่ียวของไดเขามามี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
ขับเคล่ือนภารกิจของ
สถาบันฯ และคณะฯ 
 

หลักของคณะฯ 
ทั้ งด านการวิจัย
และการบริการ
วิชาการ 
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ในปการศึกษา 2552 สถาบันฯไดมีการประเมินการดําเนินงาน และไดมีการวิเคราะหถึง
ศักยภาพการดําเนินงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และไดเสนอแนวทางแกไขเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการ
ปรับปรุงการดําเนินงานและการวางกรอบแนวทางของสถาบันฯในปตอไป 

คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน แลวมีความเห็นเพิ่มเติมและ
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพของหนวยงาน ดังนี ้

ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเองของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในองคประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน ซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก และผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบแลว พบวามีคา
คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก 

 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 

องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
1. มีแผนงานและกระบวนการพัฒนากลยุทธที่

สอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน และตอบสนอง
นโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ 

- - 

 
ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเองของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในองคประกอบท่ี 2 

ภารกิจหลัก ซ่ึงมีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.57 อยูในเกณฑ ดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ โดย
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบแลว พบวามีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.77 อยูในเกณฑ ดีมาก 

คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน แลวมีความเห็นเพิ่มเติมและ
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพของหนวยงาน ดังนี ้
 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 

องคประกอบท่ี 2 : ภารกิจหลัก 
1.  มีการสรางระบบการวิจัย โดยมุงเนนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการที่สามารถนําไปสูการพัฒนาระบบ
สหกรณที่มีคุณคาและนําไปใชประโยชนเชิง
นโยบาย อันจะนําไปสูการสรางความเปนธรรม
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

2.  มีการสรางระบบการใหบริการวิชาการท่ีไดรับ
ความสําเร็จ สอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการอันเปนประโยชนตอการพัฒนา
สหกรณและชุมชน 

1.  การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ ยังสามารถ
พัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น
ไดอีก 

2. สถาบันฯ สามารถพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัย โดย
การส ง เข า ร วมประ ชุม
วิชาการและ/หรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

 

1.  ควรพัฒนาความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยภายใน
สถาบันฯ กับเครือขาย
คุณคา เพ่ือการตีพิมพ
เผยแพรผลงานทาง
วิชาการท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือ การ
วางตัวบุคลากรและ
กําหนดแผนงานพัฒนา 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 

3.  สถาบันฯ  มี วิธีการขับเคล่ือนภารกิจหลักที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน โดยใชการเช่ือมโยง
เครือขายคุณคา ที่มีความเปนเอกลักษณของ
องคกร 

4.  มีการพัฒนาองคกรแบบมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย โดยพ่ึงพา
ตนเองไดและมีบทบาทสําคัญในการช้ีนําสังคม 

 ทักษะความชํานาญใน
การจัดทําบทความและ
การเผยแพรผลงาน
สรางสรรคอยางเปน
กระบวนการ 
(ขอเสนอแนะของ
สถาบันฯ) 

2. ควรสนับสนุนสงเสริม
ใหนักวิจัยเขารวม
ประชุมวิชาการ และ/
หรือนําเสนอผลงานวิจัย
ทั้งในและตางประเทศ 

 
ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเองของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในองคประกอบท่ี 3 

การบริหารและจัดการ  ซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ีย 2.57 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก และผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบแลว พบวามีคาคะแนนเฉล่ีย 2.57 อยูใน
เกณฑระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน แลวมีความเห็นเพิ่มเติมและ
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพของหนวยงาน ดังนี ้

 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 

องคประกอบท่ี 3 : การบริหารและจัดการ 
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการพัฒนา

กระบวนการและกลไกการบริหารงานดานตางๆ 
ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ บนฐาน
การมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก 

2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยใชกลไก
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม สงผลใหเกิด
การพัฒนากระบวนการจัดการความรูที่เปนสวน
หน่ึงของกระบวนงานปกติ 

3. มีการบริหารจัดการเครือขายความรวมมือจาก
ภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และภาคขบวนการสหกรณ ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาองคความรูไปสูการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศอยางยั่งยืน 

1. แนวทางการบริหารจัดการ
ระหวางคณะและสถาบันฯ 
ยังขาดการสื่อสารกับ
ประชาคมของคณะฯ  

1. ควรมีแนวทางในการ
สื่อสารกับประชาคมของ
คณะฯ เพ่ือใหประชาคม
ที่ เ ก่ี ยวของได เข ามามี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
ขับ เค ล่ือนภารกิจของ
สถาบันฯ และคณะฯ 
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ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเองของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในองคประกอบท่ี 4 
การเงินและงบประมาณ  ซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก และผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบแลว พบวามีคาคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใน
เกณฑระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน แลวมีความเห็นเพิ่มเติมและ
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพของหนวยงาน ดังนี ้
 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 

องคประกอบท่ี 4 : การเงินและงบประมาณ 
1. มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง โดยการหา

ทุนวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานของ
สถาบันฯ 

- 1. ควรนําเสนอการใช
ขอมูลทางการเงินไปใช
ในการวิเคราะหคาใชจาย 
และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินที่เปนรูปธรรมใน
การประชุมสถาบันฯ 

 
ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเองของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในองคประกอบท่ี 5 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก  และผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบแลว พบวามีคาคะแนน
เฉล่ีย 3.00 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก   

  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน แลวมีความเห็นเพิ่มเติมและ
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพของหนวยงาน ดังนี ้
 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 

องคประกอบท่ี 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. สถาบันฯ มีการนําระบบการพัฒนาคุณภาพ 

PDCA มาใชในการขับเคล่ือนองคกรภายใตการ
มีสวนรวมจากภาคีเครือขายตางๆ ของสถาบัน 

2. มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยนําโครงการ SMART มาใช
เปนกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือลด
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1. มีการกําหนดตัวบงช้ีที่
สะทอนถึงภารกิจหลักของ
สถาบันฯ แตยังขาดการ
ประเมินผลตัวบงช้ีที่
กําหนดในรอบปปจจุบัน 

1. ควรมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่
กํ า ห น ด ใ น ร อ บ ป
การศึกษาตอไป 

ขอสังเกต 
1. ค ว ร เ พ่ิ ม แ ผ น ก า ร

ดําเนินงานประกัน 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 

  2. คุณภาพของสถาบันฯ 
และการกําหนดตัวบงช้ี
ก า รประ เมิ นคุณภาพ
ภายในคณะ  ประจํ าป
การศึกษา 2552 สําหรับ
สถาบันฯ เปนหลักฐาน
สํ า ห รั บ ตั ว บ ง ช้ี  5.1 
ระดับ  

 
ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเองของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในองคประกอบท่ี 6 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก และผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบแลว พบวามีคาคะแนน
เฉล่ีย 3.00 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก 

  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน แลวมีความเห็นเพิ่มเติมและ
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพของหนวยงาน ดังนี ้
 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 

องคประกอบท่ี 6 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
1. สถาบันฯ มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยการ

นําโครงการ SMART มาใชในวิถีการทํางาน
ประจํา เพ่ือลดขอผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานอยางตอเน่ือง 

2. สถาบันฯ ใชแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการดําเนินการ โดยผูบริหารใหคําแนะนํา
แกบุคลากร เปนรายบุคคลในการประชุม
ประจําเดือน เพ่ือทบทวน ติดตามและปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 

 ขอสังเกต 
เอกสารรายงานการประชุม
ของสถาบันฯ  ไมสมบูรณ 
ควรมีการลงนามผูจดบันทึก
และผูตรวจรายงาน 
 

 
 



 
 
จากการท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณไดรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

ประจําปการศึกษา 2552  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 นั้น คณะกรรมการ
ประเมินฯไดมีขอเสนอแนะใหสถาบันฯจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงมีจุดท่ีควรพัฒนา จํานวน 6 ขอ และ
ขอเสนอแนะ จํานวน 10 ขอ นั้น สถาบันฯไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯ ปการศึกษา 2552  ตามแบบฟอรม สปค.01 โดยไดเสนอ
แนวทางการแกไขปรับปรุง 6 ขอ มีโครงการที่สอดคลองกับแนวทางแกไขจํานวน 3 โครงการ และ3
กิจกรรม เสนอตอคณะเศรษฐศาสตรเรียบรอยแลว รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 

สถาบันฯไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ และไดมีการปรับปรุงแผนฯดังกลาว 
โดยนําเสนอในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 มีโครงการท่ีไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว 
จํานวน 3 โครงการ มีแนวทางการแกไขปรับปรุงท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 แนวทาง และยังไม 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2 

ในรอบปการศึกษา 2552 สถาบันฯไดมีการประเมินตนเองและไดเสนอมีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงมีจุดท่ีควรพัฒนา จํานวน 6 ขอ และขอเสนอแนะ จํานวน 8 ขอ  ตามแบบสปค.01 
ซ่ึงไดเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 3 ขอ มีโครงการที่สอดคลองกับแนวทางแกไข จํานวน 6โครงการ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.3  

 
 
 



ตารางที่ 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพในรอบปการศึกษา 2551 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.) 

(.....) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
(.....) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.) 

หนวยงาน : สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
รายงาน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 
ปรับปรุงครั้งที่  1    
 

1. จุดออน 2.
ขอเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แกไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

6. ระยะเวลาดําเนนิการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. ก.ย

. 8.1 ผูกํากับ
ดูแล 

8.2 
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
1. บุคลากรมี
ความเขาใจใน
การกําหนด
ตัวชี้วัดและ
เปาหมาย
ตัวชี้วัดในแต
ละแผนงาน
ไมชัดเจน 

1.สงเสริมให
บุคลากร
พัฒนา
ความรู/ความ
เขาใจในการ
จัดทํา
แผนงาน การ
กําหนด
ตัวชี้วัด/
เปาหมาย 

-สรางความ
เขาใจในการ
จัดทํา
แผนงาน
ใหกับ
บุคลากรเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการติดตาม
ผลการ
ดําเนนิงาน
สถาบันฯให
มากขึ้น
กวาเดิม 
 

-จัดอบรมการ
จัดทําแผนงาน
แกบุคลากรให
มีความเขาใจที่
ชัดเจนและ
สามารถ
ติดตามผลการ
ดําเนนิงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการอบรม
แนวทางการ
ประเมินคุณภาพแก
บุคลากร 

1. ศึกษา
ตัวอยางการ
จัดทํา
แผนงานที่ดี
ของ
หนวยงาน
อื่นมา
ประยุกตให
สอดรับกับ
ภารกิจและ
ปณิธานของ
สถาบันฯ 

1. มีแผนงานที่
ประกอบดวย
ตัวชี้วัดและ
เปาหมายตัวชี้วัดที่
ชัดเจน                        
2. บุคลากรมีความ
เขาใจในการจัดทํา
แผนงานและ
สามารถปฏิบัติได
จริง 

        

 

   

3,000 ผอ. บุคลากร
สถาบันฯ 
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1. จุดออน 2.
ขอเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แกไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

6. ระยะเวลาดําเนนิการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. ก.ย

. 8.1 ผูกํากับ
ดูแล 

8.2 
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที ่2 : ภารกิจหลัก 
1.ขาดการ
สํารวจความ
ตองการของ
ผูรับบริการใน
ภาพรวม 

1. ควรมีการ
จัดทําแบบ
สํารวจความ
ตองการของ
ผูรับ บริการ
ในภาพรวม
อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 

-บริบทการ
ดําเนนิงาน
ของสถาบันฯ
ที่ใช R/D 
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา ไดมี
กระบวนการ
ประเมินการ
ใหบริการใน
เวทีเรียนรู
ของงานวิจัย
ซึ่งมีความ
หลากหลาย
อยูแลวแต
ไมไดจัดทํา
ในรูป
แบบสอบถาม 

'-ควรมีการทํา
สรุปเฉพาะ
เรี่องของการ
ประเมินการ
ใหบริการที่
ควรจะเปน 

- - -มีผลการประมวล
ความคิดเห็นในการ
ใหบริการวิชาการ
ของสถาบันฯตาม
ภารกิจ 

        

 

   

3,000 ผอ. บุคลากรที่
ไดรับ

มอบหมาย 

2. การตีพิมพ
เผยแพร
ผลงานทาง
วิชาการ
ระดับชาติ/
นานาชาติมี
จํานวนนอย 

2.สงเสริม
และสราง
ขวัญกําลังใจ
ใหบุคลากร
ประจําสราง/
มีสวนรวมใน
การพัฒนา
ผลงาน
วิชาการเพือ่
นําเสนอใน
ระดับชาติ 

- การวางแนว
ทางการพัฒนา
นักวิจัยใหมี 
career path 
ของการเปน
นักวิจัยที่
เชี่ยวชาญและ
นําไปสูการ
นําเสนอ
ผลงานวิชาการ
ในทุกระดับ 

- ศึกษา
แนวทางการ
พัฒนาไปสูการ
เปนนักวิจัยที่
เชี่ยวชาญ             
-สนับสนุนให
นักวิจัยเขารวม
โครงการอบรม
การพัฒนา
ผลงานวิชาการ
หรือที่เกี่ยวของ 

- - -บุคลากรดานวิจัยมี
สวนรวมในการ
นําเสนอผลงาน
วิชาการ 

        

 

   

3,000 ผอ. บุคลากร
วิจัย 

52 
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1. จุดออน 2.
ขอเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แกไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

6. ระยะเวลาดําเนนิการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. ก.ย

. 8.1 ผูกํากับ
ดูแล 

8.2 
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที ่3 : การบริหารและจัดการ 
1.บุคลากร
ประจํายังไมมี
สวนรวมใน
การพัฒนา
ผลงานทาง
วิชาการเพือ่
นําเสนอใน
เวทีตาง ๆ 

1.ใหความ 
สําคัญในการ
พัฒนา
ศักยภาพ/
โอกาสใน
การเรียนรู
และพฒันา
ตนเองแก
บุคลากร 
 
 

-สนับสนุนให
บุคลากรดาน
วิจัยใหมีการ
เรียนรูและ
พัฒนาตนเอง 

- กําหนดให
การพัฒนา
ผลงานวิชาการ
อยูในภาระงาน
ของบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

- - -บุคลากรไดเขามา
มีสวนรวมในการ
พัฒนาผลงาน
วิชาการ 

        

 

   

3,000 ผอ. บุคลากร
วิจัย 

2.งบประมาณ
พัฒนา
บุคลากร  ทั้ง
ใน/ตาง 
ประเทศอยูใน
เกณฑต่ํา 

2.ควรมีการ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร
การเงินของ
หนวยงาน 
อยางเปน
รูปธรรม 

- ควรนําเสนอ
แผนงานและ
งบประมาณใน
สวนที่
เกี่ยวของกับ
การพัฒนา
บุคลากรให
ชัดเจน 
 
 

-จัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากรให
ชัดเจน 

- แผนพัฒนา
บุคลากร 

- โครงการ
เขารวม
ประชุม
วิชาการ            
-โครงการ
เขารวมเวที
เรียนรูของ
นักวิจัย 

- แผนพัฒนา
บุคลากร 

        

 

   

3,000 ผอ. บุคลากรที่
ไดรับ

มอบหมาย 

องคประกอบที ่4 : การเงินและงบประมาณ 
- 
 
 

 
 
 

- - - - - - 
        

 

   

- - - 
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1. จุดออน 2.
ขอเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แกไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

6. ระยะเวลาดําเนนิการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. ก.ย

. 8.1 ผูกํากับ
ดูแล 

8.2 
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที ่5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.การรายงาน 
ผลการดําเนิน 
งานยังไม
สะทอนผล
การ
ดําเนนิงาน ใน
แตระดับอยาง
ชัดเจน 

1.ควร
รายงานผล
การ
ดําเนนิงาน
ในแตละ
ระดับให
สะทอนผล
การ
ดําเนนิงานได
อยางชัดเจน 

-พัฒนาการ
จัดทํารายงาน
ผลการ
ดําเนนิงานให
สามารถ
สะทอนผลการ
ดําเนนิงานของ
สถาบันฯได
ครบถวน 

-ควรจัดใหมี
การอบรม
ทักษะการเขียน
รายงานการกนั
คุณภาพใหมี
ความ
สอดคลองและ
สามารถ
สะทอนผลการ
ดําเนนิงานจริง
ไดอยางชดัเจน 

-โครงการอบรม
การจัดทําประกัน
คุณภาพแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของ 

- การจัดทํา
รายงานผล

การ
ดําเนนิงาน 

-บุคลากรมีความ
เขาใจในการจัดทํา
ประกันคุณภาพที่
สามารถเชือ่มโยง
และสะทอนผลการ
ดําเนนิงานที่แทจริง
ไดชัดเจน 

        

 

   

3,000 ผอ. บุคลากรที่
ไดรับ

มอบหมาย 

องคประกอบที ่6 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 
- - - - - - -             - - - 
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ตารางที่ 4.2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพในรอบปการศึกษา 2551 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.) 

(.....) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
(.....) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.) 

หนวยงาน : สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
รายงาน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 
ปรับปรุงครั้งที่  1    
 
1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) 2.โครงการที่

สอด คลองกับ
แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

3.กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

4.ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ(KPI) 
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ) 

5.ผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

6.รอยละ
ผลสําเร็จ
ของ
โครงการ 

7.งบประมาณ
ที่ใชจริง 

8.ผูรับผิดชอบ 9.หมาย
เหตุ 8.1 ผู

กํากับ
ดูแล 

8.2
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนงาน 
1.จัดอบรมการจัดทําแผนงานแกบุคลากรใหมีความเขาใจที่
ชัดเจนและสามารถติดตามผลการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-โครงการอบรม
แนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
แกบุคลากร 

-ศึกษาตัวอยาง
การจัดทํา
แผนงานที่ดีของ
หนวยงานอื่นมา
ประยุกตใหสอด
รับกับภารกิจ
และปณิธานของ
สถาบันฯ 

1. มีแผนงานที่
ประกอบดวย
ตัวชี้วัดและ
เปาหมายตัวชี้วัดที่
ชัดเจน                      
2. บุคลากรมีความ
เขาใจในการจัดทํา
แผนงานและ
สามารถปฏิบัติได
จริง 

- บุคลากรที่
รับผิดชอบมีความ
เขาในในการจัดทํา
แผนงาน 
- แผนงานสถาบัน
ฯ ป 2553 

100 - ผอ. สายสุดา ศรี
อุไร 
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1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) 2.โครงการที่
สอด คลองกับ
แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

3.กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

4.ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ(KPI) 
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ) 

5.ผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

6.รอยละ
ผลสําเร็จ
ของ
โครงการ 

7.งบประมาณ
ที่ใชจริง 

8.ผูรับผิดชอบ 9.หมาย
เหตุ 8.1 ผู

กํากับ
ดูแล 

8.2
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 2 : ภารกิจหลกั 
1.ควรมีการทําสรุปเฉพาะเรี่องของการประเมินการใหบริการ
ที่ควรจะเปน 

- - -มีผลการประมวล
ความคิดเห็นใน
การใหบริการ
วิชาการของ
สถาบันฯตาม
ภารกิจ 

- โครงการอบรมผู
ตรวจสอบฯ 
- โครงการอบรม
การบริหารจัดการ
สหกรณเชิงคุณคา 
- โครงการเสวนา
วิชาการ 

100 ใช
งบประมาณ
ภายใต
โครงการ
อบรม 

ผอ. ณัฐพร ชโล
ธร/ธราภรณ 
ศรีงาม 

 

2.ศึกษาแนวทางการพัฒนาไปสูการเปนนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ - - -บุคลากรดานวิจัย
มีสวนรวมในการ
นําเสนอผลงาน
วิชาการ 

- อยูในแผนการ
พัฒนาบุคลากร
ประจําป 2553 

- - ผอ. บุคลากรวิจัย  

3.สนับสนุนใหนักวิจัยเขารวมโครงการอบรมการพัฒนา
ผลงานวิชาการหรือที่เกี่ยวของ 

- - -บุคลากรไดเขามา
มีสวนรวมในการ
พัฒนาผลงาน
วิชาการ 

- อยูในแผนการ
พัฒนาบุคลากร
ประจําป 2553 

-  ผอ. บุคลากรวิจัย  

องคประกอบที่ 3 : การบริหารและจัดการ 
1.กําหนดใหการพัฒนาผลงานวิชาการอยูในภาระงานของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 

- - - บุคลากรมคีวาม
ตื่นตัวในการ
เรียนรูและเขยีน
บทความวิชาการ
ตามความสนใจ 

- อยูในแผนการ
พัฒนาบุคลากร
ประจําป 2553 

- - ผอ. บุคลากร 
สถาบันฯ 
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1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) 2.โครงการที่
สอด คลองกับ
แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

3.กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

4.ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ(KPI) 
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ) 

5.ผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

6.รอยละ
ผลสําเร็จ
ของ
โครงการ 

7.งบประมาณ
ที่ใชจริง 

8.ผูรับผิดชอบ 9.หมาย
เหตุ 8.1 ผู

กํากับ
ดูแล 

8.2
ผูปฏิบัติงาน 

2.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหชัดเจน -โครงการ
พัฒนาบุคลากร 

- โครงการเขา
รวมประชุม
วิชาการ 
-โครงการเขา
รวมเวทีเรียนรู
ของนักวิจัย 

-บุคลากรทุกคน
เขารวมเวที
วิชาการ/เวทีวิจัย
อยางนอย 1 ครั้ง/
ป 

- บุคลากรสถาบัน
ฯเขารวมเวที
วิชาการ/วิจัยทุก
คน 

100 28,217 ผอ. บุคลากร 
สถาบันฯ 

 

องคประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
- - - - - - - - - - 

องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
1.ควรจัดใหมีการอบรมทักษะการเขียนรายงานการประกัน
คุณภาพใหมีความสอดคลองและสามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานจริงไดอยางชัดเจน 

-โครงการอบรม
การจัดทํา
ประกันคุณภาพ
แกบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

-การจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

-บุคลากรมีความ
เขาใจในการจัดทํา
ประกันคุณภาพที่
สามารถเชื่อมโยง
และสะทอนผล
การดําเนินงานที่
แทจริงไดชัดเจน 

- เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงาน
ดานการประกัน
คุณภาพกับคณะ
เศรษฐศาสตร 
- เขารวมเวที
อบรมการ
ประยกุตใช TQM 
กับการประกัน
คุณภาพ 

100 - ผอ. ณัฐพร ชโลธร  

องคประกอบที่ 6 : การพัฒนาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 
- - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 4.3 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประเมินตนเองของหนวยงานในรอบปการศึกษา 2552 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.) 

(.....) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
(.....) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.) 

หนวยงาน : สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
รายงาน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 
ปรับปรุงครั้งที่  1    
 

1. จุดออน 2.
ขอเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แกไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

6. ระยะเวลาดําเนนิการตามรอบปงบประมาณ 2553-2554 7. 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. ก.ย

. 8.1 ผูกํากับ
ดูแล 

8.2 
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
1.การสรางความ
เขาใจแก
ประชาคมคณะ
เศรษฐศาสตรและ
ประชาคมที่
เกี่ยวของในบริบท
ของการเปน
หนวยงานที่มีการ
บริหารงานเปน
อิสระจากระบบ
ราชการ 
 
 
 
 

- การใชเวที
เรียนรูของ
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพสราง
ความเขาใจใน
ประชาคมที่
เกี่ยวของ 

- - การสื่อสารทํา
ความเขาใจกับ
ประชาคมคณะ
เศรษฐศาสตร
เกี่ยวกับบริบท
ของการเปน
หนวยงานที่มี
การบริหารงาน
เปนอิสระจาก
ระบบราชการ 
 

- โครงการประชุม
สนทนา
กลุมเปาหมาย 
(Focus group) 

- - ประชาคมคณะ
เศรษฐศาสตรมี
ความเขาใจใน
บริบทการ
ดําเนนิงานของ
สถาบันฯที่มีการ
บริหารงานเปน
อิสระจากระบบ
ราชการ 
- ประชาคมใหการ
สนับสนุนอยาง
เหมาะสม 
- ประชาคมเขามามี
สวนรวมในภารกิจ
สถาบันฯมากขึ้น 

 

       

 

   

3,200 ผอ. บุคลากรที่
เกี่ยวของ 
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1. จุดออน 2.
ขอเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แกไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

6. ระยะเวลาดําเนนิการตามรอบปงบประมาณ 2553-2554 7. 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. ก.ย

. 8.1 ผูกํากับ
ดูแล 

8.2 
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 2 : ภารกิจหลัก 
1.จํานวนผลงาน
สรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
ตอจํานวนนักวิจัย
ยังมีนอย 

- การวางตัว
บุคลากรและ
กําหนด
แผนงานพฒันา
ทักษะความ
ชํานาญใน
การจัดทํา
บทความและ
การเผยแพร
ผลงานสราง 
สรรคอยาง
เปน
กระบวนการ 

- - การจัดทํา
แผนงานและ
กําหนด
งบประมาณ
ตลอดจนการ
กําหนดตัว
บุคคล 

- โครงการอบรม
การเขียนบทความ
วิชาการ/ผลงานวิจัย 

- การวาง
กรอบ
งบประมาณ
สําหรับการ
สรางสรรค
และนาํเสนอ
บทความ
วิชาการ 

- มีบทความ
วิชาการ/ผลงานวิจัย 
อยางนอย 1 
บทความ/ผลงาน 

         

   2,000 ผอ. ผอ./
บุคลากร
วิจัย 

องคประกอบที่ 3 : การบริหารและจัดการ 
1.ทีมงานที่มีความ
พรอมในการทํางาน
เชิงรุกของสถาบันฯ 

1.การสราง
ทีมงานที่มี
ความพรอม 
2.การวางตัว
บุคลากรตาม
แผนงานเชงิ
รุกในปฏิทิน
ประจําป 
 
 
 
 
 
 

 - การพัฒนา
ทีมงานเชิงรุก 
- การวางตัว
บุคลากรใน
แผนงานเชงิรุก
ในปฏิทิน
ประจําป 

- โครงการพัฒนา
ทีมงานเชิงรุก 
 

- การกําหนด
ปฏิทิน
กิจกรรม
ประจําป 
- การกําหนด
รางวัลแก
บุคลากร 

- มีทีมงานที่มีความ
พรอมในการ
ทํางานเชงิรุก 

            

5,000 ผอ. บุคลากร 
ที่เกี่ยวของ 
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1. จุดออน 2.
ขอเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แกไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

6. ระยะเวลาดําเนนิการตามรอบปงบประมาณ 2553-2554 7. 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. ก.ย

. 8.1 ผูกํากับ
ดูแล 

8.2 
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
1.การสรางความ
เขาใจกับ
ประชาคมที่
เกี่ยวของสําหรับ
ระบบและระเบียบ
ปฏิบัติดานการเงิน
และงบประมาณ  
เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
ดานการเงนิให
เปนไปตาม
ระเบียบของ
สถาบันฯและ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
สําหรับหนวยงาน
ที่มีการบริหารงาน
เปนอิสระจาก
ระบบราชการ 

-การประชุม
กลุมยอยกับ
ผูเกี่ยวของเพื่อ
ชี้แจงทําความ
เขาใจใน
ระเบียบ และ
ระบบการ
ปฏิบัตงิานของ
สถาบันฯที่
สามารถ 
เชื่อมโยงกับ
ระบบการเงนิ
และงบประมาณ
ของหนวยงาน
ระดบัคณะอยาง
ถูกตองและเอื้อ
ตอสถานภาพ/
แผนการ
ปฏิบัตงิานของ
สถาบันฯ 

- - - โครงการสนทนา
กลุมเปาหมาย 

- - ใชเวลาการทํางาน
ลดลง 
- ลดความซ้ําซอน
ในการปฏิบัตงิาน
ของสถาบันฯลง 

 

 

        

 

 

3,000 ผอ. บุคลากร
สถาบันฯ 

องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.การเชื่อมโยง
ระบบฐานขอมูล
ระหวางระบบ
ประกันคุณภาพ
และระบบงาน
สถาบันฯอยาง
อัตโนมัต ิ

- ควรมีการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
ที่มีการจัดเก็บโดย
อัตโนมัติจาก
กระบวนการ
ทํางานเพื่อใชใน
การประกัน
คุณภาพ 

- - - โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลกลาง
ดานการประกัน
คุณภาพ 

- - มีฐานขอมูลกลาง
พรอมใชงานดาน
ประกันคุณภาพ 
- มีการจัดเก็บ
ขอมูลโดยอัตโนมัติ
เพื่อใชในระบบ
ประกันคุณภาพ 

            

3,000 ผอ. บุคลากร
สถาบันฯ 
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1. จุดออน 2.
ขอเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แกไข/
ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

4.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

6. ระยะเวลาดําเนนิการตามรอบปงบประมาณ 2553-2554 7. 
งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค. ก.ย

. 8.1 ผูกํากับ
ดูแล 

8.2 
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 6 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 
1.การสรางความ
เขาใจแกบุคลากร
และผูเกี่ยวของใน
เรื่องความ
เชื่อมโยงระหวาง
ระบบประกัน
คุณภาพกับวิถีการ
ทํางานของ
สถาบันฯเพื่อการ
บรรลุเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

1. การจัดเวที
เรียนรูเพื่อนํา
ขอมูล
ปอนกลับจาก
การประเมิน
คุณภาพไป
สรางความ
เขาใจแก
บุคลากรและ
ผูเกี่ยวของและ
การปรับปรุง
แผนงานของ
สถาบันฯ 
2.การใหขอมูล
ปอนกลับแก
ผูเกี่ยวของเพื่อ
นําไปพิจารณา
สําหรับตัว
บงชี้ที่จะ
สามารถนาํ
ผลลัพธจาก
หนวยงานยอย
ไปเปนผล 
สัมฤทธิ์ใน
ระดับ
มหาวิทยาลัย
อยางเหมาะสม 

- - การเขารวม
เวทีสัมมนากับ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

- โครงการเวที
เรียนรูระบบ
ประกันคุณภาพ 

- - บุคลากรและ
ผูเกี่ยวของมีความ
เขาใจและสามารถ
เชื่อมโยงระบบ
ประกันคุณภาพ
ของสถาบันฯกับ
นโยบายมก. 

            

2,000 ผอ. บุคลากร
สถาบันฯ
และ

ผูเกี่ยวของ 

 

110 



 
 
สถาบันฯไดจัดเก็บและบันทึกขอมูลเพื่อใชสําหรับการประเมินคุณภาพ ในปการศึกษา 

2552 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5.1  
 

ตารางท่ี 5.1 ตารางรายงานผลการดําเนินงานสําหรับสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

รายการ หนวย ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สถาบัน กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบท่ี 1           

1 ê มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 
และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 7 7 7 

2   จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณทั้งหมด 

ตัว 7 20 21 21 

3   จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป
ที่บรรลุเปาหมาย 

ตัว 7 20 21 21 

  องคประกอบท่ี 2           

4 ê มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค   

ขอ 6 6 6 6 

5 ê มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรู
จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ - - 4 4 

6   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

บาท 5,915,152.00 7,622,480.00 6,144,800.00 6,144,800.00 

7 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

บาท 5,771,352.00 7,577,480.00 6,099,800.00 6,099,800.00 

8 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย บาท 143,800.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

9   จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

เรื่อง 5 7 0 1 
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รายการ หนวย ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สถาบัน กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

10 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ เรื่อง 4 7 0 1 

11 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง 1 0 0 0 

12   จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน เรื่อง/ช้ิน 0 0 4 4 

13 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง
วิชาการ 

เรื่อง/ช้ิน - - 0 0 

14 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง
สาธารณะ 

เรื่อง/ช้ิน - - 0 0 

15 - จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง
นโยบาย หรือระดับประเทศ 

เรื่อง/ช้ิน - - 1 1 

16 - จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย 

เรื่อง/ช้ิน - - 3 3 

17  จํานวนผลงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

เรื่อง/ช้ิน 0 0 0 0 

18  จํานวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุพืช พันธุ
สัตว 

เรื่อง/
ชนิด 

0 0 0 0 

19   จํานวนผลงานที่ไดรับหนังสือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานที่เช่ือถือได 

เรื่อง/ช้ิน 0 0 8 0 

20 -  จํานวนผลงานที่ไดรับหนังสือรับรองการแจง
ขอมูลลิขสิทธิ ์

เรื่อง/ช้ิน 0 0 0 0 

21 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เช่ือถือได 

เรื่อง/ช้ิน 0 0 8 0 

22   จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูล 

เรื่อง 0 1 2 2 

23 - จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
ระดับชาติ 

เรื่อง 0 1 2 2 
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รายการ หนวย ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สถาบัน กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

24 - จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง 0 0 0   

25   จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย คน 0 1 2 2 

26 - จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุน จากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

คน 0 1 2 2 

27 -  จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุน จากภายใน
มหาวิทยาลัย 

คน 0 0 0 0 

28   จํานวนนักวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 

คน 2 1 2 2 

29   จํานวนนักวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ 

คน 0 0 0 0 

30   จํานวนนักวิจัยที่ทําหนาที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

คน 0 0 0 0 

31   จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 2 1 2 2 

32   จํานวนนักวิจัยลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0 

33   จํานวนบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 

คน 1 0 0 0 

34   จํานวนบุคลากรประจําที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 1 0 0 0 

35   จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

โครงการ
/กิจกรรม 

7 7 5 5 

36 êระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ี
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

ระดับ 5 5 5 5 

37  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉล่ีย
1-5 

3.98 4.15 4.18 4.01 
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รายการ หนวย ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สถาบัน กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบท่ี 3           

38   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ 

คน 8 5 8 8 

39   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ลา
ศึกษาตอ 

คน 0 0 0 0 

40 êมีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมา ภิ
บาล และภาวะผูนํา 

ระดับ 4 5 5 5 

41 êมีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ - - -   

42 êมีกระบวนการและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 4 6 6 6 

43 êระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน 

ระดับ 5 5 5 5 

44   จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คน 1 0 0 0 

45 -  ดานการวิจัย คน 1 0 0 0 

46 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

47 -  ดานอื่นๆ คน 0 0 0 0 

48 êมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ - - -   

49 êระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 1 8 8 8 

50 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมาย
งาน (JA) 

ระดับ 5 5 5 5 
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รายการ หนวย ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สถาบัน กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

51  จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

คน 5 5 8 8 

52 -  ในประเทศ คน 5 5 5 8 

53 -  ตางประเทศ คน 0 0 0 0 

  องคประกอบท่ี 4           

54 êมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 

55 êมีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
หนวยงานรวมกัน 

ระดับ 0 0 0 0 

56  จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยงาน 

กิจกรรม 22 4 4 4 

57  จํานวนกิจกรรมการใหบริการทั้งหมด กิจกรรม 22 4 4 4 

  องคประกอบท่ี 5           

58 -มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ - - 7 7 

59 -ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

ระดับ - 5 5 5 

  องคประกอบท่ี 6           

60 -ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ระดับ 5 5 5 5 

61   จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามเวลา
มาตรฐาน 

คน         

62   จํานวนผูรับบริการท้ังหมดที่ไดรับบริการ
ในกระบวนงานท่ีนํามาประเมิน 

คน         

63   ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน นาที/
ชม./วัน 

        

64   ระยะเวลาเฉล่ียที่ใหบริการไดในแตละ
กระบวนงาน 

นาที/
ชม./วัน 
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ภาคผนวก 
 
 

  เอกสารและสื่อส่ิงพิมพเผยแพรท่ีจัดทําและเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 รายละเอียดของบุคลากรสถาบันฯท่ีเขารวมเวทีวิชาการ-วิจัย-อบรม-

สัมมนาและศึกษาดูงานตางประเทศ 
 สรุปการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบและแบบเก็บขอมูลดิบ 
 คําส่ังสถาบันวิชาการดานสหกรณ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
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ภาคผนวกที่ 1 
 
 

เอกสารและสื่อสิ่งพิมพเผยแพรท่ีจัดทําและ 
เผยแพรในปการศึกษา 2552 

 
 
 
 
 
 



เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วารสารฅนสหกรณ ์

ฉบบัที ่ 4 

ฉบบัที ่ 5 
ฉบบัที ่ 6 

เอกสารสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ ์

รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปี 2552 

สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ชุดที่ 2 

รายงานประจําปี 2552 
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เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

หลกัสตูรผูต้รวจสอบกจิการสหกรณอ์อมทรัพยอ์ยา่งผูช้าํนาญการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร  

“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 5 และ 6” 

ทําเนียบ ผู้ตรวจสอบฯ รุ่นที่ 6 ทําเนียบ ผู้ตรวจสอบฯ รุ่นที่ 5 
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เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

คูม่อืประกอบการอบรม / สมัมนา 

การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ 
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2552 

คู่มือ การบริหารจัดการสหกรณ์เชิงคุณค่า 
การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วม 

รายงานวจิยั 

รายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ 
โครงการ “เครือข่ายสารสนเทศ 

เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์” 

รายงานความก้าวหน้า 
โครงการ “เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ 

การพัฒนาสหกรณ์” 

รายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ 
ชุดโครงการฯ (1 เมย. 51-31 มีค.52) 

รายงานความก้าวหน้า 
ชุดโครงการฯ (1 มิย. 52-30 พย. 52) 
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เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

เครือข่ายคุณค่า 
สู่...ระบบสหกรณ์ที่มีคณุค่า 

ประกาศเกียรติคุณฯ 
ประจําปี 2552 วารสารฅนสหกรณ์ 

โบชวัร ์

ข้าวเกิดบุญ ข้าวคุณธรรม กาแฟชุมพร 
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เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วีดีทัศน์สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 
ประจําปี 2552  

ทําเนียบ 
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 5 

ทําเนียบ 
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 6 

วีดีทัศน์ 
วิถีแห่งความพอเพียง ตอน...ข้าวคุณธรรม 

วดีทิศัน ์



 

4-6 
 

เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 กลไกลการขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ภายใต ้
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่2 

กรอบคิดการพัฒนาสหกรณ์ 
 

 บทวิเคราะห์พัฒนาการของการสหกรณ์ 
 (การวิเคราะห์ปัจจัยสถาพแวดล้อมและการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ 

โปสเตอร ์
การนาํยทุธศาสตรก์ารสรา้งคณุคา่ เพือ่การพัฒนาสหกรณ์ไทย 

ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
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เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

โปสเตอร ์
เครอืขา่ยคณุคา่กระจายสนิคา้ 

กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า 

Co-operation resulting  
from network meeting 

Value Distribution  
Network Project 

โปสเตอร ์
แผนพฒันาการสหกรณ ์/ สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ ์

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่2  
(2550-2554) 

แผนปฏิบัติเพ่ือการขับเคล่ือน 
แผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 2 

ปณิธาน+วิสัยทัศน์ 
สว.สก. 
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เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

โปสเตอร ์งานวจิยั 

กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม

“ข้าวเกิดบุญ” 

โครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน 

ต้นแบบภาคีเครือข่ายพันธมิตร  
สหกรณ์การเกษตร 23 แห่ง ในพ้ืนที่ 6 จังหวดั 
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เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน ์

คุณจติ เพ็ชรกาล

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 

โล่ประกาศเกียรตคิณุนกัสหกรณ ์
และสหกรณท์ีม่คีณุคา่แหง่ปี 2552 

กระเป๋าสถาบันฯ 

เสือ้แจ็คเก็ต CAI

วัสด-ุอปุกรณ ์เพือ่การเผยแพร ่
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เอกสาร สื่อสิง่พิมพ ท่ีเผยแพรในปการศึกษา 2552 
 

เวบ็ไซต ์สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ ์

Website: www.cai.ku.ac.th 

Blog: สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

แบบประเมินเว็บไซต ์
ของ สว.สก. Online แบบประเมินความคิดเห็น 

ของผู้ใช้บริการ สว.สก. Online 



 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
 
 

รายละเอียดของบุคลากรสถาบันฯท่ีเขารวม 
เวทีวิชาการ-วิจัย-อบรม-สัมมนา 
และศึกษาดูงานตางประเทศ 
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รายชื่อบุคลากรสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
ท่ีเขารวมเวทีวิชาการ-วิจัย-อบรม-สัมมนาและศึกษาดูงานตางประเทศ 

ประจําปการศึกษา 2552 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 นางสาวสายสุดา ศรีอุไร นักวจิัยปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ 
2 นางสาวณฐัพร ชโลธร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3 นางสาวพรติมา คงศรี นักวิชาการเงินและบัญชี 
4 นายสุพจน สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจยั 
5 นางสาวธราภรณ ศรีงาม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6 นางสาวณฐัชวลั บุญเสริม เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศสหกรณ 
7 นางสาวผุสดี กล่ินเกษร เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศสหกรณ 
8 นายสนธยา สีแดง เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศสหกรณ 
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ประวัติการเขารวมเวทีวชิาการ-วิจัย-อบรม-สัมมนาและศึกษาดูงานตางประเทศ 

ชื่อ-สกุล   นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร    ตําแหนง  นักวิจัยปฏิบัติหนาท่ีตาํแหนงผูชวยผูอํานวยการ 
 
ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 

1 18 มิ.ย. 52 เขารวมประชุมนําเสนอโครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและองคกร
การเงินชุมชน 

หองประชุม 1 ช้ัน 14 
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร 

สกว. 

2 25 มิ.ย. 52 เขารวมประชุมพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย ภายใตชุดโครงการการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา การสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม(โครงการ วิจัยการ
พัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา: กรณี
สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด, 
โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสหกรณสวนสาม
พราน และโครงการเครือขายสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาสหกรณ) 

หองประชุม 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

3 26 มิ.ย. 52 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม
และสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ 
ครั้งที่ 3/2552 

หองประชุมช้ัน 6กรม
สงเสริมสหกรณ  

กสส. 

4 4 ก.ค. 52 เขารวมเวทีวิชาการในงาน International 
Conference on Enhanced Role of 
Cooperatives in the Recovery from 
Economic Crisis  

สสท. สสท. 

5 13-14 ก.ค. 
52 

เขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง           
ผูประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย 
ภายใตชุดโครงการการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

โรงแรมโรสการเดน      
ริเวอรไซด 
อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 

สว.สก. 

6 26-27 ก.ค. 
52 

เขารวมการอบรมสัมมนาโครงการสกต.
ขับเคล่ือนศูนยการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. รุนที่ 1 

โรงแรมมิราเคิล  แกรนด 
คอนเวนช่ัน 

ธ.ก.ส. 

7 30-31 ก.ค. 
52 

เขารวมการอบรมสัมมนาโครงการสกต.
ขับเคล่ือนศูนยการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. รุนที่ 2 

โรงแรมมารวย การเดน ธ.ก.ส. 

8 19-20 ส.ค. 
52 

เขารวมประชุมวิชาการในเวที 
“Go…Organic 2009 The Approach of 

โรงแรมพูลแมน  
บางกอกคิง  

ม.ศิลปากร, ม.
เทคโนโลยีพระ
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 
Organic Agriculture: New Market, Food 
Security and a Clean Environment 

พาวเวอร จอมเกลาธนบุรี
,สนง.นวัตกรรม
แหงชาติ, บ.อดัมส
เอนเตอรไพรเซส 
จก.,สวทช.,วช.และ
สมาคมการคา
เกษตรอินทรียไทย 

9 15 ก.ย. 52 เขารวมเวทีเสวนาวิชาการ “สู....เสนทาง
สหกรณที่มีคุณคา และประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 

หองสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มก. 

สว.สก. 

10 16 ก.ย. 52 เขารวมเวทีการจัดทําแผนธุรกิจโครงการ
เครือขายคุณคากาแฟชุมพร 

หองประชุม 301 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก. 

สว.สก. 

11 2 ต.ค. 52 เขารวมเวทีนําเสนอ(ราง)รายงานฉบับ
สมบูรณและรายงานความกาวหนาชุด
โครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม 

หองประชุม 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

12 13 ต.ค. 52 เขารวมเวทีติดตามความกาวหนาโครงการ 
วิจัยกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน 

โรงแรมโรสการเดน      
ริเวอรไซด  
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

สว.สก. 

13 21 ต.ค. 52 เขารวมเวทีวิพากษงานวิจัยสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

หองประชุม 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก. 

สว.สก. 

14 29 ต.ค. 52 เขารวมติดตามความกาวหนาและจัดทํา
แผนที่กลยุทธโครงการวิจัยการพัฒนา
สหกรณตนแบบเชิงคุณคา: กรณีสหกรณ
การเกษตรบานคาย จํากัด 

สกก.บานคาย จก. อ.
บานคาย 
จ.ระยอง 

สว.สก. 

15 30 ต.ค. 52 เขารวมประชุมโครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

สกก.พิมาย จก. 
จ.นครราชสีมา 

สว.สก. 

16 18 พ.ย. 52 เขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการต้ังรับผล 
กระทบการลงทุนอาเซียน : FTA ของสหกรณ 

หองประชุม 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

สว.สก. 

17 30 พ.ย.-4 
ธ.ค. 52 

เขารวมโครงการหลักสูตรการเรียนรู 
“งานวิจัยเพ่ือสงเสริมงานสหกรณไทย” 

หอง 214 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. และ 

โรงแรมโรสการเดน  

สว.สก. 

18 9 ธ.ค. 53 เขารวมโครงการอบรมการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพยเชิงบูรณาการ 

โรงแรมเดอะริช  โฮเตล 
จ.นนทบุรี 

ชสอ. 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 
19 25 ธ.ค. 52 เขารวมเวทีพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย

ภายใตชุดโครงการการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 
(เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
ระยะที่2 และเครือขายคุณคาผลไมระยะที่ 2) 

หองประชุม 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

20 14-19 ธ.ค. 
52 

รวมประชุมหารอืและศึกษาดูงานเก่ียวกับ
การดําเนินงานธุรกิจของ ACFSMC (All 
China Federation of Supply and Marketing 
Co-operatives) ตลาดขายสงผลผลติ
การเกษตรซินฟาต้ี และตลาดขายปลีกจิ่น
ซิ่วตาต้ี ณ เมืองปกก่ิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

กรุงปกก่ิง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชน

จีน 

สว.สก. 

21 9-10 ม.ค. 53 รวมศึกษาดูงานโรงงานผลิตยางคอมปาวด 
และเช่ือมโยงธุรกิจในโครงการเครือขาย
คุณคายางพารา 

บ.ยูโรมา จก. ประเทศ
มาเลเซีย และกลุม
เกษตรกร ทําสวน 
ธารนํ้าทิพย  

อ.เบตง จ.ยะลา 

สว.สก. 

22 29 ม.ค.-6 
ก.พ. 53 

เขารวมนําเสนอบูทวิชาการในงานเกษตร
แฟร ประจําป 2553 

อาคารจักรพันธ เพ็ญศิริ
จักรพันธ 

สวพ.มก. 

23 1 ก.พ. 53 เขารวมเวทีอบรมผูนําสายเลือดใหม 
โครงการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาตัว
แบบสหกรณเชิงคุณคา: กรณีสหกรณ
การเกษตรบานคาย จํากัด 

สกก.บานคาย จก. 
จ.ระยอง 

สว.สก. 

24 22 ก.พ. 53 เขารวมเวทีสัมมนา “100 ปการสหกรณ
ไทย: อดีต ปจจุบัน และอนาคตที่ทาทาย” 

คณะเศรษฐศาสตร ภาควิชาสหกรณ
รวมกับสว.สก.และ
ขบวนการสหกรณ 

25 5 มี.ค. 53 เขารวมเวทีสัมมนา “การสงเสริมและ
สนับสนุนสหกรณเปนวาระแหงชาติ” 

สสท. คณะกรรมาธิการ
เกษตรและสหกรณ 

26 23 เม.ย. 53 เขารวมฟงการบรรยาย “การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
กระบวนการ PDCA” 

EC 5306 ช้ัน 3  
คณะเศรษฐศาสตร 

คณะเศรษฐศาสตร 
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ประวัติการเขารวมเวทีวชิาการ-วิจัย-อบรม-สัมมนาและศึกษาดูงานตางประเทศ 

ชื่อ-สกุล           นางสาวณัฐพร  ชโลธร  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 
1 25/06/2552 เขารวมประชุมเวทีพิจารณาขอเสนอชุด

โครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

หอง 601  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

2 21/07/2552 เขารวมโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ 
ประจําป 2552 กรณีศึกษา : สํานักหอสมุด 

สํานักหอสมุด สํานักประกัน
คุณภาพ 

3 26/072552 เขารวมการประยุกตใช TQM กับการ
ประกันคุณภาพ 

หองธีระ สูตะบุตร สํานักประกัน
คุณภาพ 

4 15/08/2552 เขารวมเวทีเรียนรู “สู...เสนทางสหกรณที่
มีคุณคา”และการประกาศเกียรติคุณ
สหกรณและนักสหกรณที่มีคุณคา”  

หองสุธรรม อารีกุล 
มก. 

สว.สก. 

5 2/10/2552 เขารวมประชุมเวทีนําเสนอรางรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ และนําเสนอรายงานความ 
กาวหนาชุดโครงการ “การขับเคล่ือน การ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

หอง 601  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

6 13/10/2552 เขารวมติดตามความกาวหนาโครงการ 
วิจัยกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน  

โรงแรมโรสการเดน  
อ.สามพราน จ.นครปฐม  

สว.สก. 

7 29/10/2552 ติดตามความกาวหนาโครงการวิจัยพัฒนา
สหกรณตนแบบเชิงคุณคา : สหกรณ
การเกษตรบานคาย จํากัด  

สหกรณการเกษตร 
บานคาย จํากัด  

จ.ระยอง 

สว.สก. 

8 18/11/2552 เขารวมเวทีต้ังรับผลกระทบการลงทุน
อาเซียน : FTA ของสหกรณ 

หอง 601 อาคารวิจัย 
และพัฒนา มก. 

สว.สก. 

9 22/122552 เขารวมประชุมเวทีพิจารณาขอเสนอ
โครงการ ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือน
ขบวนการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  

หอง 601 อาคารวิจัย 
และพัฒนา มก. 

สว.สก. 

10 4/01/2553 เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

หอง EC5628 
คณะเศรษฐศาสตร 

คณะเศรษฐศาสตร 
 

11 9-10/01/2553 ศึกษาดูงานโรงงานผลิตยางคอมปาวด 
และเช่ือมโยงธุรกิจในโครงการเครือขาย
คุณคายางพารา 

บริษัท EUROMA 
ประเทศมาเลเซีย 

และกลุมธารนํ้าทิพย  
อ.เบตง จ.ยะลา 

สว.สก. 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 
12 27/01/53 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

คณะเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 1/2553 
หอง EC5706 คณะเศรษฐศาสตร  

13 23/02/53 เขารวมเวทีนําเสนอรายงานความกาวหนา 
และรางรายงานฉบับสมบูรณ ชุด
โครงการวิจัยการขับเคล่ือนขบวนการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา  

มก. 

สว.สก.  

14 18/02/53 เขารวมประชุมช้ีแจงการปรับแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของ
คณะเศรษฐศาสตร 

หอง EC5418 คณะเศรษฐศาสตร 

15 5/03/53 เขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น เรื่อง “ทําอยางไรใหระบบ
สหกรณมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ชุมชน
ไทยเขมแข็ง”  

หองประชุมรัชนีแจม
จรัส สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย  

คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ วุฒิสภา 
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ประวัติการเขารวมเวทีวชิาการ-วิจัย-อบรม และสมัมนา 

ชื่อ-สกุล นางสาวพรติมา คงศร ี ตําแหนง นักวิชาการเงนิและบัญช ี
 
ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 

1. 21-24/04/52 เขารวมอบรม  โครงการฝกอบรม
ปฐมนิเทศพนักงาน มก 

หองประชุมธีระ  
สูตะบุตร  

และโรงแรมริเวอรแคว  
วิลเลจ จ.กาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

2. 25/06/52 รวมประชุมเวทีพิจารณาขอเสนอโครงการ 
ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนา 
การสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

3. 26/08/52 เขารวมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บน
เสนทางวิชาการและการนําเสนอผลงานสู
เชิงพาณิชย ของ มก.” 

หอง 701 ช้ัน 7  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

4. 15/09/52 เขารวมเวทีเสวนาโครงการประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและนักสหกรณที่มีคุณคา ป 
2552 

หองสุธรรมอารกุีล 
อาคารสารสิเทศ 50 ป 

มก. 

สว.สก. 

5. 2/10/52 เขารวมเวทีการนําเสนอรายงานความ 
กาวหนาและ(ราง)รายงานฉบับสมบูณณ 
ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนา 
การสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

หอง 601 ช้ัน 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก. 

สว.สก. 

6. 13/10/52 รวมประชุมเวทีจัดทําแผนธุรกิจโครงการ 
วิจัยกลุมธุรกิจสหกรณโรสการเดน 

โรงแรมโรสการเดนท  
ริเวอรไซด  

อ. สวนสามพราน  
จ.นครปฐม 

สว.สก. 

7. 29/10/52 รวมประชุมเวทีการจัดทําแผนกลยุทธ
โครงการวิจัยพัฒนาสหกรณตนแบบเชิง
คุณคา : สหกรณการเกษตรบานคายจํากัด 

สหกรณการเกษตร 
บานคาย จํากัด 

สว.สก. 

8. 18/11/52 เขารวมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู“เวที
ต้ังรับผลกระทบจากการลงทุนอาเซียน : 
FTA ของสหกรณ” 

หอง 601 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

9. 30/11/52-
4/12/52 

เขารวมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
โครงการหลักสูตรการเรียนรู “งานวิจัย
เพ่ือสงเสริมงานสหกรณไทย” 

โรงแรมโรสการเดน 
ริเวอรไซด  

อ. สวนสามพราน  

สว.สก. 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 
จ.นครปฐม 

10. 25/12/52 รวมประชุมเวทีการพิจารณาขอเสนอ ชุด
โครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม” ระยะที่ 2 

หอง 601 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

11. 23/2/53 เขารวมประชุมเวทีการนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาและ (ราง) รายงานฉบับ
สมบูรณ ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” 

หอง 601 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

12 5/3/53 เขารวมโครงการสัมมนาเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น เรื่อง “ทําอยางไรใหระบบ
สหกรณมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ชุมชน
ไทยเขมแข็ง” 

หองประชุมรัชนีจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย  

สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย 
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ประวัติการเขารวมเวทีวชิาการ-วิจัย-อบรม และสมัมนา 

ชื่อ-สกุล             สุพจน  สุขสมงาม        ตําแหนง เจาหนาท่ีวิจัย 
 
ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 

1 16/06/52 เขารวมการประชุมการพัฒนาโจทยวิจัย
โครงการพัฒนาสหกรณตนแบบเชิงคุณคา 
:สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด 

หอง 212 ช้ัน2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

2 17/06/52 เขารวมการประชุมแนวทางความรวมมือ
ทางวิชาการระหวาง สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ คณะเศรษฐศาสตร และ
Association of Asian Confederation of 
Credit Union (ACCU) 

หอง 214 ช้ัน2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 
 

สว.สก. 

3 22/06/52 เขารวมการประชุมการพัฒนาโจทยวิจัย
โครงการเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณเชิง
คุณคาโรสการเดน  

หอง 212 ช้ัน2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มก. 

สว.สก. 

4 25/06/52 เขารวมการประชุมนําเสนอขอเสนอ
โครงการวิจัยชุดโครงการ “การขับเคล่ือน
การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม”  

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

5 13-14/07/52 เขารวมการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางผูประสานงานกลางและ
หัวหนาทีมวิจัยชุดโครงการ “การขับเคล่ือน
การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” 

หองเจด โรงแรม         
โรสการเดน ริเวอรไซด   
อ. สวนสามพราน 

จ.นครปฐม 

สว.สก. 

6 15/07/52 เขารวมการประชุมสัมมนาสู.. เสนทาง
สหกรณที่มีคุณคา เวทีประกาศเกียรติคุณ
สหกรณและนักสหกรณที่มีคุณคา ป 2552 

หองสุธรรมอารกุีล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มก. 

สว.สก. 

7 16/09/52 เขารวมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการ
จัดทําแผนกลยุทธธุรกิจสหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร จํากัด 

หอง 306 ช้ัน3  
อาคารวิจัยและพัฒนา  

มก. 

สหกรณผูปลูกกาแฟ
ชุมพร จํากัด 

8 2/10/52 เขารวมการประชุมนําเสนอรางรายงาน
ฉบับสมบูรณและรายงานความกาวหนา
ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา  

มก. 
 

สว.สก. 



 

4-11 
 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 
9 15-15/10/52 เขารวมการประชุมทําแผนธุรกิจ

โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา 
หอง 214 ช้ัน 2  

อาคารวิจัยและพัฒนา 
มก. 

สว.สก. 

10 21/10/52 เขารวมการประชุมประชุมวิพากษงานวิจัย
สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

11 29/10/52 เขารวมการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
ทําแผนธุรกิจโครงการวิจัยพัฒนาสหกรณ
ตนแบบ สหกรณการเกษตรบานคาย 
จํากัด 

หองประชุมสํานักงาน
สหกรณการเกษตรบาน

คาย จํากัด 

สหกรณการเกษตร
บานคาย จํากัด 

12 18/11/52 เขารวมการประชุม เวทีต้ังรับผลกระทบ
จากการลงทุนอาเซี่ยน : FTA สหกรณ 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา  

มก. 

สว.สก. 

13 25/12/52 ประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณและการคาที่
เปนธรรม โครงการตอเน่ืองระยะที่ 2  

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

14 15/01/53 เขารวมการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง 
การตลาดและมูลเหตุจูงใจในการเปดราน
กาแฟอาราบิกา 

หอง 5205  
อาคารปฎิบัติการ  
คณะเศรษฐศาสตร 

มก. 

นิสิตปริญญาตรี ปที่ 
4  

สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร 

15 23/02/53 เขารวมประชุมเวทีนําเสนอรางรายงาน
ฉบับสมบูรณและรายความกาวหนาชุด
โครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา  

มก. 

สว.สก. 

16 5/03/53 เขารวมรับฟงการสัมมนา ทําอยางไรให
ระบบสหกรณมั่นคง ประชาชนม่ันใจ 
ชุมชนไทยเขมแข็ง 

หองประชุมรัชนีแจม
จรัส สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย 

คณะอนุกรรมาธิการ
การสหกรณและ
องคกรการเกษตร 
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ประวัติการเขารวมเวทีวชิาการ-วิจัย-อบรม และสมัมนา 

ชื่อ-สกุล ธราภรณ ศรีงาม  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 
1 19/06/52 รวมประชุมคณะทํางานการจัดเตรียมงาน

และคัดเลือกสหกรณและนักสหกรณที่มี
คุณคา โครงการประกาศเกียรติคุณ
สหกรณที่มีคุณคาและนักสหกรณที่มี
คุณคา 

หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

2 25/06/52 รวมประชุมเวทีพิจารณาขอเสนอโครงการ 
ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

3 13-14/07/52 รวมประชุมเวทีเรียนรูของชุดโครงการ 
“การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม” 

โรงแรมโรสการเดน  
ริเวอรไซด  

อ. สวนสามพราน  
จ.นครปฐม 

สว.สก. 

4 15/09/52 เขารวมเวทีเสวนาโครงการประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและนักสหกรณที่มีคุณคา ป 
2552                                                             

หองสุธรรมอารกุีล  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มก. 

สว.สก. 

5 2/10/52 เขารวมเวทีการนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาและ (ราง) รายงานฉบับ
สมบูรณ  ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” 

หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

6 13/10/52 รวมประชุมเวทีจดัทําแผนธุรกิจ
โครงการวิจัย กลุมธุรกิจสหกรณโรสการ
เดน 

โรงแรมโรสการเดนท  
ริเวอรไซด 

อ. สวนสามพราน 
 จ.นครปฐม 

สว.สก. 

7 29/10/52 รวมประชุมเวทีการจัดทําแผนกลยุทธ
โครงการวิจัยพัฒนาสหกรณตนแบบเชิง
คุณคา : สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด 

สหกรณการเกษตร 
บานคาย จํากัด 

สว.สก. 

8 18/11/52 เขารวมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู “เวที
ต้ังรับผลกระทบจากการลงทุนอาเซียน : 
FTA ของสหกรณ” 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง สถานท่ี หนวยงานผูจัด 
9 24/11/52 รวมประชุมติดตามความเปนไปไดในการ

จัดทําโครงการ Association of Asian 
Confederation of Credit Union 

หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

10 25/12/52 รวมประชุมเวทีการ พิจารณาขอเสนอ
โครงการชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ระยะที่ 2 

หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

11 23/0253 เขารวมประชุมเวทีนําเสนอรางรายงาน
ฉบับสมบูรณและรายความกาวหนา 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา  

มก. 

สว.สก. 

12 26/12/52 รวมประชุมใหญสามัญประจําป 2552  
เรื่อง “การจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

หองสุธรรมอารกุีล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

สํานักงานอธิการบดี 

13 5/03/53 เขารวมรับฟงการสัมมนา ทําอยางไรให
ระบบสหกรณมั่นคง ประชาชนม่ันใจ 
ชุมชนไทยเขมแข็ง 

หองประชุมรัชนีแจม
จรัส สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย 

คณะอนุกรรมาธิการ
การสหกรณและ
องคกรการเกษตร 
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ประวัติการเขารวมเวทีวชิาการ-วิจัย-อบรม และสมัมนา 

ชื่อ-สกุล  ณัฐชวัล บุญเสริม  ตําแหนง เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศสหกรณ 

 
ลําดับที่ วัน/เดือน/ป เรื่อง สถานที่ หนวยงานผูจัด 

1 19/02/52 เขารวมการฝกอบรมหลักสูตร Using 
Advanced Excel 

หอง EC 5520 ช้ัน 5 
อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร มก. 

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต 
มก. 

2 25/06/52 เขารวมประชุมเวทีพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย สว.สก. 

หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

3 29/07/52 ศึกษาดูงาน การนําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ 2552 

หองบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร(ช้ัน22)  
ศูนยประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร  
เซ็ลทรัลเวิลด กทม. 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

4 2/10/52 เขารวมประชุมเวทีนําเสนอรางรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ และนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัย สว.สก. 

หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

5 14/10/52 เขารวมฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“ยุทธศาสตรเชิงรุกมุงสูประชาคมอาเซียน 
2558” 

หองประชุมธีระ 
สูตะบุตร อาคาร

สารนิเทศ 50 ป มก. 

กองวิเทศสัมพันธ มก. 

6 30/10/52 เขารวมประชุมเครือขายคุณคาขาวหอม
มะลิสหกรณไทย เพ่ือติดตามความ
คืบหนาการหาชองทางการตลาดขาวสาร
หอมมะลิ ตรา “เกิดบุญ” 

หองประชุมสหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด 

สหกรณการเกษตร 
พิมาย จํากัด 

7 7/11/52 เขารวมฟงบรรยายทางวิชาการ โรงแรมมริาเคิลแกรนด 
คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จํากัด 
8 18/11/52 เขารวมเวทีเวทีต้ังรับผลกระทบจากการ

ลงทุนอาเซียน :FTA ของสหกรณ 
หอง 601ช้ัน 6  

อาคารวิจัยและพัฒนา  
สว.สก. 

9 24/11/52 เขารวมโครงการสัมมนา เรื่อง “การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” 

หองประชุมศูนย
นานาชาติสิรินธรฯ  
ช้ัน 5 อาคารเทพรัตน

วิทยาโชติ 

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มก. 
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ป เรื่อง สถานที่ หนวยงานผูจัด 
10 25/11/52 เขารวมฟง และพิจารณาตัดสินโครงการ

รางวัลคุณภาพ มก.ครั้งที่ 3 
หองประชุม สุธรรม 

อารีกุล ช้ัน 1  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มก. 

สํานักประกันคุณภาพ 
มก. 

11 25/12/52 รวมประชุมเวทีการพิจารณาขอเสนอ
โครงการ ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ระยะที่ 2 

หอง 601 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

12 23/02/53 เขารวมประชุมเวทีการนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาและ (ราง) รายงานฉบับ
สมบูรณ ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” 

หอง 601 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

13 5/03/53 เขารวมโครงการสัมมนาเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น เรื่อง “ทําอยางไรใหระบบ
สหกรณมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ชุมชน
ไทยเขมแข็ง” 

หองประชุมรัชนีจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ถนนพิชัย 

ดุสิต กรุงเทพ 

สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย 
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ประวัติการเขารวมเวทีวชิาการ-วิจัย-อบรม และสมัมนา 

ชื่อ-สกุล  ผุสดี กล่ินเกษร  ตําแหนง เจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศสหกรณ 

 
ลําดับที่ วัน/เดือน/ป เรื่อง สถานที่ หนวยงานผูจัด 

1 25/06/52 เขารวมประชุมเวทีพิจารณาขอเสนอ
โครงการ ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

2 13-14/07/52 เขารวมประชุมเวทีเรียนรูของชุดโครงการ 
“การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม” 

โรงแรมโรสการเดน  
ริเวอรไซต อ. สามพราน 

จ.นครปฐม  

สว.สก. 

3 15/09/52 เขารวมเวทีเสวนาโครงการประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและนักสหกรณที่มีคุณคา  
ป 2552 

หองสุธรรมอารกุีล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มก. 

สว.สก. 

4 2/10/52 เขารวมเวทีการนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาและ (ราง) รายงานฉบับ
สมบรูณ ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

5 13/10/52 เขารวมประชุมเวทีจัดทําแผนธุรกิจ
โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสหกรณ  
สวนสามพราน 

โรงแรมโรสการเดน  
ริเวอรไซต  
อ. สามพราน 
จ.นครปฐม  

สว.สก. 

6 30/10/52 เขารวมประชุมเวทีจัดทําแผนกลยุทธ
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย 

สหกรณการเกษตร 
พิมาย จํากัด 

จ.นครราชสีมา 

สว.สก. 

7 18/11/52 เขารวมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู “เวที
ต้ังรับผลกระทบจากการลงทุนอาเซียน : 
FTA ของสหกรณ” 

หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

8 30/11/52-
4/12/52 

เขารวมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
โครงการหลักสูตรการเรียนรู  
“งานวิจัยเพ่ือสงเสริมงานสหกรณไทย” 

หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

9 25/12/52 เขารวมประชุมเวทีพิจารณาขอเสนอ
โครงการของ ชุดโครงการ “การ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม” ระยะที่ 2 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ป เรื่อง สถานที่ หนวยงานผูจัด 
10 23/02/53 เขารวมประชุมเวทีการนําเสนอรายงาน

ความกาวหนาและ (ราง) รายงานฉบับ
สมบูรณ ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” 

หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

11 5/03/53 เขารวมโครงการสัมมนาเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น เรื่อง “ทําอยางไรใหระบบ
สหกรณมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ชุมชน
ไทยเขมแข็ง” 

หองประชุมรัชนีจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ถนนพิชัย 

ดุสิต กรุงเทพ 

สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย 
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ประวัติการเขารวมเวทีวชิาการ-วิจัย-อบรม และสมัมนา 

ชื่อ-สกุล               นายสนธยา  สีแดง ตําแหนง   เว็บมาสเตอร 
 
ลําดับที่ วัน/เดือน/ป เรื่อง สถานที่ หนวยงานผูจัด 

1 15/09/52 รวมประชุมงานประกาศเกียรติคุณ
สหกรณและนักสหกรณที่มีคุณคา 
“เสนทางสูสหกรณที่มีคุณคา” ป 2552 

หองสุธรรม อารกุีล  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มก. 

สว.สก. 

2 2/10/52 รวมประชุมการนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาและ (ราง) รายงานฉบับ
สมบรูณ  ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

3 18/11/52 รวมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
“เวทีต้ังรับผลกระทบจากการลงทุน
อาเซียน : FTA ของสหกรณ” 

หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

4 25/12/52 รวมประชุมเวทีการ Review Proposal ชุด
โครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม” ระยะที่ 2 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

สว.สก. 

5 23/02/53 เขารวมประชุมเวทีนําเสนอรางรายงาน
ฉบับสมบูรณและรายความกาวหนาชุด
โครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม 

หอง 601 ช้ัน 6  
อาคารวิจัยและพัฒนา  

มก. 

สว.สก. 

6 5/03/53 เขารวมรับฟงการสัมมนา ทําอยางไรให
ระบบสหกรณมั่นคง ประชาชนม่ันใจ 
ชุมชนไทยเขมแข็ง 

หองประชุมรัชนีแจม
จรัส สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย 

คณะอนุกรรมาธิการ
การสหกรณและ
องคกรการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 
 
 

สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามองคประกอบและแบบเก็บขอมูลดิบ 

 
 
 

 



แบบเก็บขอมูลดิบสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2552

สําหรับสถาบันวิชาการดานสหกรณ

องคประกอบที่ 1

1



ป 2550 ป 2551 ป 2552

1=มี/ 0=ไมมี 1=มี/ 0=ไมมี 1=มี/ 0=ไมมี

สรุปผลการประเมิน (คะแนน) 3 3 3

ผลการดําเนินงาน (ระดับ) 7 7 7

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 1 1 1 1.1.1.1 แผนพับประชาสัมพันธ
1.1.1.2 รายงานประจําป 2552
1.1.1.3 รายงานการประเมินตนเอง ป 2552
1.1.1.4 ปายในหนวยงาน 
1.1.1.5 แฟมสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
1.1.1.6 วารสารฅนสหกรณ
1.1.1.7 เว็บไซต www.cai.ku.ac.th

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป 

ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ ยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของชาติ

1 1 1 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ
1.1.2.2 รายงานการประชุมผูทรงคุณวุฒิสถาบันฯ  1.1.2.3 รายงานการประชุม
สถาบันฯ 1.1.2.4 รายงานประชุมการหาโจทยวิจัยรวมกับสกว.และหนวยงาน
พันธมิตร 1.1.2.5 แผนงานสถาบันฯประจําป 2552 1.1.2.6 แผนแมบทการเงิน
ฐานราก 1.1.2.7 แผนพัฒนาการสหกรณ ฉ.2  1.1.2.8 แผนปฏิบัติการเพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณไปสูการปฏิบัติ

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1 1 1 1.1.3.1 แผนงานประจําป 2552

1.1.3.2 แผนงบประมาณเงินรายได
1.1.3.3 แผนการดําเนินงานในรายงานประจําป

แบบเก็บขอมูลดิบ ที่ 1.1 การกําหนดปรัชญา หรือปณิธานฯ
ตัวบงชี้ที่ 1.1  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ผลการดําเนินงานรอบปงบประมาณ หลักฐาน (ปงบประมาณ 2552)

ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 1.1   มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
                                   ตามแผนใหครบทุกภารกิจ
หนวยงาน สถาบันวิชาการดานสหกรณ

 1.1



ป 2550 ป 2551 ป 2552

1=มี/ 0=ไมมี 1=มี/ 0=ไมมี 1=มี/ 0=ไมมี

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ผลการดําเนินงานรอบปงบประมาณ หลักฐาน (ปงบประมาณ 2552)

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 1 1 1 1.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปงบประมาณ 2552
1.1.4.2 รายงานประจําป 2552

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยป

ละ 2 ครั้ง
1 1 1 1.1.5.1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําป

งบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน 1.1.5.2 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานประจําปงบประมาณ 2552 รอบ 12 เดือน
1.1.5.3 งบการเงินประจําปงบประมาณ 2552  1.1.5.4 รายงานการเงินรายไตร
มาส  1.1.5.5 รายงานสรุปความกาวหนาชุดโครงการวิจัย 
1.1.5.6 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ 
1.1.5.7 รายงานสรุปการเขารวมเวทีวิชาการ-วิจัย-อบรม-สัมมนาและศึกษาดู
งานตางประเทศ

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 

เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาของชาติ

 ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ

1 1 1 1.1.6.1 รายงานประชุมผูทรงคุณวุฒิ 1.1.6.2 รายงานการประชุมสถาบันฯ
1.1.6.3 รายงานการประชุม คพช. 1.1.6.4 รายงานการประชุมคพช. 1.1.6.5 
รายงานการประชุมสหกรณวาระแหงชาติ

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
1 1 1 1.1.7.1 รายงานการประชุมสถาบันฯประจําเดือน 1.1.7.2 รายงานการประชุม

เวทีเรียนรูกลุมยอย

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการดําเนินไมครบ 5 

ขอแรก

มีการดําเนินการ 5-6 

ขอแรก

มีการดําเนินการครบ

ทุกขอ

เกณฑการประเมิน

 1.1



ตัวบงชี้ที่ 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

1 3
รายชื่อตัวบงชี้ของแผน

บรรลุ  ไมบรรลุ

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 21 0

1) จํานวนนักวิจัยที่เขามามีสวนรวมในชุดโครงการวิจัย / 100.00%
2) จํานวนโครงการวิจัยยอยที่เปนไปตามแผน /

3) จํานวนโครงการวิจัยสําเร็จตามแผน /

4) จํานวนเลมรายงานวิจัย/เอกสารวิชาการที่เผยแพร /

5) ตัวแบบ/ชุดความรูใหม/นวัตกรรม/การนําไปใชประโยชน /

2. แผนงานบริการวิชาการ 1) จํานวนคนที่เขามารับบริการวิชาการ/สัมมนา/บูทวิชาการ / 100.00%
2) จํานวนหลักสูตรที่ใหบริการวิชาการ /

3) จํานวนครั้งในการจัดอบรมบริการวิชาการ/สัมมนา/นิทรรศการ
งานวิจัย

/

1. แผนงานวิจัย

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 1.2 การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 2
การติดตามประเมินผล ใส

เครื่องหมาย ( / )

รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน

ที่กําหนด

ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่ 1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง   
                                   (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
                                   คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ปงบประมาณ)

หนวยงาน สถาบันวิชาการดานสหกรณ

 1.2



1 3
รายชื่อตัวบงชี้ของแผน

บรรลุ  ไมบรรลุ

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 2
การติดตามประเมินผล ใส

เครื่องหมาย ( / )

รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน

ที่กําหนด

4) จํานวนเอกสารประกอบหลักสูตร/สัมมนา /

5) ความคิดเห็นของผูเขารับบริการที่มีตอการใหบริการวิชาการของ
สถาบันฯ

/

3. แผนงานพัฒนาเครือขาย 1) จํานวนเครือขายที่ยังดําเนินการอยู / 100.00%
2) จํานวนเครือขายที่เกิดขึ้นใหม /

3) จํานวนเครือขายที่มีกิจกรรมตอเนื่อง /

4) ผลลัพธ/ผลกระทบจากการดําเนินการเครือขาย /

5) ตัวแบบนักสหกรณ/สหกรณที่มีคุณคา /

4. แผนงานพัฒนาองคกร 1) จํานวนผลงานวิชาการที่นําเสนอทั้งใน/ตางประเทศ / 100.00%
2) จํานวนบุคลากรสถาบันฯที่เขารวมเวทีวิชาการ /

3) งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรตอคน /

4) บุคลากรมีผลงานตามแผน /

5) มีระบบที่เอื้อตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพและการสรางคุณคา
เพิ่ม

/

6) มีโครงสรางที่เอื้อตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพ/มีธรรมาภิบาล /

 1.2



แบบเก็บขอมูลดิบสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2552

สําหรับสถาบัน

องคประกอบที่ 2

 2



ตัวบงชี้ที่ 2.1  มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค

2550 2551 2552

1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี

สรุปผลการประเมิน (คะแนน) 3 3 3

ผลการดําเนินงาน (ขอ) 2558 2559 2560

1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามแผน
ของหนวยงานและสอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัยของ

1 1 1 2.1.1.1 แผนกลยุทธ วิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบันฯ 
2.1.1.2 ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันฯ

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.1 การผลิตงานวิจัยและสรางสรรค

หนวยงาน สถาบันวิชาการดานสหกรณ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) ผลการดําเนินงานปการศึกษา หลักฐาน (ปการศึกษา 2552)

ตัวบงชี้ที่ 4.1  มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปการศึกษา)
ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปการศึกษา)

มหาวิทยาลัยและของชาติ 2.1.1.3 สัญญาชุดโครงการวิจัย ,บทสังเคราะหการขับเคลื่อนชุด
โครงการวิจัย

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และ
งานสรางสรรค

1 1 1 2.1.2.1 เว็บไซต www.cai.ku.ac.th
2.1.2.2 แฟมโครงการติดตามความเคลื่อนไหว ASEAN
2.1.2.3 แฟมชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณและการคาที่
เปนธรรม ,รายงานสงประกวดหนวยงานดีเดนระดับชาติ

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

1 1 1 2.1.3.1 ศูนยสารสนเทศดานสหกรณ 
2.1.3.2 ตารางการเขารวมประชุมโครงการวิจัย ของบุคลากร

4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 1 1 1 2.1.4.1 ตารางการเขารวมประชุมโครงการวิจัย ของบุคลากร

5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน

1 1 1 2.1.5.1 การจัดแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการบนเสนทางงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.1.5.2 งานประกาศเกียรติคุณสหกรณที่มีคุณคา : สกก.เขาคิชกูฎ จํากัด

 2.1



2550 2551 2552

1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี

สรุปผลการประเมิน (คะแนน) 1 1 1

ผลการดําเนินงาน (ขอ) 1 1 1

6. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม

1 1 1 2.1.6.1 การลงนามขอตกลงความรวมมือกับพันธมิตร ไดแก ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ย
นแหงประเทศไทย จํากัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ACCU

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

หลักฐาน (ปการศึกษา 2552)

เกณฑการประเมิน

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) ผลการดําเนินงานปการศึกษา 

มีการดําเนินการ

ไมครบ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 3

 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ

อยางนอย 5 ขอ

 2.1



ตัวบงชี้ที่ 2.2  มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2  มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปการศึกษา)
ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 4.2  มีระบบการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปการศึกษา)
หนวยงาน .................................................

2550 2551 2552

1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี

สรุปผลการประเมิน (คะแนน) 3 3 3

ผลการดําเนินงาน (ขอ) 2550 2551 2558

1. มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน

1 (2.2.1.1) แผนการดําเนินงานศูนยสารสนเทศ (Progress report)
(2.2.1.2) แผน/ปฏิทินประจําป เรื่องการออกบูธ
( ) ั ิ

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) ผลการดําเนินงานปการศึกษา หลักฐาน (ปการศึกษา 2552)

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.2 การบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย

(2.2.1.3) การสัมมนาทางวิชาการ 
(2.2.1.4) การจัดแสดงนิทรรศการในงานเสวนาวิชาการ

2. มีกระบวนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่เชื่อถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน

1 (2.2.2.1) รายงานการประชุม การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เปนผูใหขอเสนอแนะ 
(2.2.2.2) สรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ เรื่องสหกรณอิสลาม

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1 (2.2.3.1) การจัดแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการบนเสนทางงานวิจัย มก. 
(2.2.3.2)  การเผยแพรในรูปวารสารฅนสหกรณ 
(2.2.3.3) หนังสือนําการมอบเอกสารแกหองสมุด 
(2.2.3.4) www.cai.ku.ac.th ,blog
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2550 2551 2552

1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี

สรุปผลการประเมิน (คะแนน) 0 0 1

ผลการดําเนินงาน (ขอ) 0 0 1

4. มีกระบวนการและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน

1 (2.2.4.1)  Course syllabus การสอนเรื่องการจัดการโซอุปทาน
(2.2.4.2)  โครงการความรวมมือระหวางสถาบันฯ และ ธ.ก.ส. ในการดําเนิน
โครงการ Farmer  Market 
(2.2.4.3) โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา รวมกับบริษัทไปรษณียไทย ดวย
การสรางชองทางการกระจายสินคาไปทั่วประเทศผานที่ทําการไปรษณีย,
(2.2.4.4) หนังสือเขารวมโครงการธุรกิจเกษตร และเสวนา 100 ปสหกรณ 
(2.2.4.5) www.cai.ku.ac.th
(2.2.4.6)  MOU

ื่

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) ผลการดําเนินงานปการศึกษา หลักฐาน (ปการศึกษา 2552)

(2.2.4.7) เอกสารการยืนขอ ISSN

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน

0

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ

ไมครบ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 3

 ขอ

มีการดําเนินการ

อยางนอย 4 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตอจํานวนนักวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.3  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (ปงบประมาณ)   (ตัวบงชี้ สถาบันที่ 2.3)

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา    (ปการศึกษา)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปการศึกษา)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (ปการศึกษา)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปการศึกษา)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.(มก.) ที่ 7  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา    (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.(มก.) ที่ 8   รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา    (ปงบประมาณ)
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.(มก.) ที่ 9   รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (ปงบประมาณ)

1 2 *3 4 5 *6 *7 *8 9 10 11 12 13
ชื่อผูทําโครงการวิจัย สถานะ

ผูทําวิจัย

ระยะเวลาการทําวิจัย

(เริ่มตน - สิ้นสุด)

ประเภท

งานวิจัย

สาขา

การวิจัย

ประเภท

แหลง

ิ ั

ชื่อแหลงทุน งบวิจัยตาม

สัดสวนของ

 ิ ั

เอกสาร

หลักฐาน

 สถานะ

โครงการ

อยูระหวาง

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.3 การจํานวนเงินวิจัยและงานสรางสรรค

หนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.(มก) ที่ 6  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา  (ปงบประมาณ)

ลําดับที่

ชื่อแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย/

โครงการวิจัย

สัดสวนของ

งานวิจัย (%)

 จํานวนเงินที่

ไดรับตามสัญญา

ั ใทุนวิจัย ผูวิจัย (บาท)

หนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ

ฝายวิชาการ

1 ชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนขบวนการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท
น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร
น.ส.ธราภรณ  ศรีงาม

1และ2 100 1 มิ.ย. 52- 31 พ.ค.53 3 3 5 สกว.    2,369,800.00         2,369,800.00 ระหวาง
ดําเนินการ

สัญญา
โครงการ

2 โครงการวิจัยเครือขายสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท
น.ส.ณัฐชวัล  บญุเสริม
น.ส.ผุสดี  กลิ่นเกษร 
นายสนธยา  สีแดง

1 100 15 ส.ค.52-14 ส.ค.53 3 3 5 สกว.       990,000.00            990,000.00 ระหวาง
ดําเนินการ

สัญญา
โครงการ

3 โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา คุณดวงทิพย  ระเบียบ 1 15 ก.ย. 51-14 ก.ย.52 3 3 5 สกว.            926,200.00 ปดโครงการ สัญญา
โครงการ

4 โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา รศ.ศานิต  เกาเอี้ยน และ 
ผศ.ปติ  กันตังกุล

1 15 ม.ค.52-14 ม.ค.53 3 3 5 สกว.            970,200.00 ปดโครงการ สัญญา
โครงการ

5 โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร นายเชานวัศ หอมชุม 1 100 1 พ.ค.52-30 เม.ย.53 3 3 5 สกว.            743,600.00 ปดโครงการ สญัญา

ู

ดําเนินงาน /

ปดโครงการ(โปรดระบุเดือน และป)

รับทุนใน

ปงบประมาณ

ุ ุ ุ
นายสุพจน สุขสมงาม

ญญ
โครงการ
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1 2 *3 4 5 *6 *7 *8 9 10 11 12 13
ชื่อผูทําโครงการวิจัย สถานะ

ผูทําวิจัย

ระยะเวลาการทําวิจัย

(เริ่มตน - สิ้นสุด)

ประเภท

งานวิจัย

สาขา

การวิจัย

ประเภท

แหลง

ทุนวิจัย

ชื่อแหลงทุน งบวิจัยตาม

สัดสวนของ

ผูวิจัย (บาท)

เอกสาร

หลักฐาน

6 โครงการ การพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิง
คุณคา :กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย 
จํากัด

นายสัมพันธ  บูรณยาพร 
น.ส.ณัฐพร  ชโลธร

2 100 15 ส.ค.52-14 ส.ค.53 3 3 5 สกว.       100,000.00            100,000.00 ระหวาง
ดําเนินการ

สัญญา
โครงการ

7 นิทรรศการขาวคุณธรรม "งานเพื่อไทย พน
ภัย เพื่อนพึ่งพา                                 (ภาฯ)

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท
น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร
น.ส.ณัฐพร  ชโลธร
น.ส.ธราภรณ  ศรีงาม
น.ส.ณัฐชวัล  บุญเสริม 
น.ส.พรติมา คงศรี 



1และ2 100 9-14 ธ.ค.51 4 1 3 มก.          20,000.00              20,000.00 ปดโครงการ ขาวกิจกรรม

ลําดับที่

ชื่อแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย/

โครงการวิจัย

สัดสวนของ

งานวิจัย (%)

 จํานวนเงินที่

ไดรับตามสัญญา

รับทุนใน

ปงบประมาณ

 สถานะ

โครงการ

อยูระหวาง

ดําเนินงาน /

ปดโครงการ(โปรดระบุเดือน และป)

นายสุพจน  สุขสมงาม 
น.ส.ผุสดี  กลิ่นเกษร

8 นิทรรศการขาวเกิดบุญ "บนเสนทางงานวิจัย
 มก.ป 51"

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท
น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร
น.ส.ณัฐพร  ชโลธร
น.ส.ธราภรณ  ศรีงาม
น.ส.ณัฐชวัล  บุญเสริม 
น.ส.พรติมา คงศรี 
นายสุพจน  สุขสมงาม 
น.ส.ผุสดี  กลิ่นเกษร

1และ2 100 29 ม.ค. - 7 ก.พ.52 4 1 3 มก.          25,000.00              25,000.00 ปดโครงการ ขาวกิจกรรม

*  หมายถึง ใหกรอกสัญลักษณที่เปนตัวเลขแทนขอความ
ชอง 3 สถานะผูทําวิจัย ชอง 7 สาขาการวิจัย ชอง 8 ประเภทแหลงทุนวิจัย

1    = หัวหนาโครงการ 1    = สาขาเกษตรศาสตร 1    = ทุนสวนตัว

2   = ผูรวมโครงการ 2   = สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2   = เงินรายไดของหนวยงาน

3    = สาขาสังคม และพฤติกรรมศาสตร 3    = เงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ
ชอง 6 ประเภทงานวิจัย 4    = เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ิ ั ื้ ื ิ ั ิ ิ์ ิ ั ใ ป1    = การวิจัยพืนฐาน หรือการวิจัยบริสุทธิ 5    = ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ)

2   =  การวิจัยประยุกต 6    = ภายนอกมหาวิทยาลัย (ตางประเทศ)
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3    = การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 7    = ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เปนสถาบันการศึกษา)

4    = การวิจัยและพัฒนา

ชอง 11  จํานวนเงินที่ไดรับตามสัญญารับทุนในปงบประมาณ

    -  การนับจํานวนเงินใหนับตามสัญญารับทุนในปงบประมาณ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง

    - กรณีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในแตละป

    - การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายหนวยงาน ใหแบงสดัสวนจํานวนเงินตามที่หนวยงานตกลงกัน
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอจํานวนนักวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.4  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย (ปปฏิทิน)

ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 4.4  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา         (ปปฏิทิน)

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2.1   รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  (ปปฏิทิน)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ที่ 4.2.1   รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา และ/หรือ นักวิจัยประจํา     (ปงบประมาณ)

หนวยงาน   สถาบันวิชาการดานสหกรณ

1 2 *3 5 6 7 8 9 10

4.1.1 4.1.2 4.1.3 *4.2.1 4.2.2 4.2.3

วารสาร

ที่มี 

Peer 

Review

วารสาร

ไมมีการ

 Peer 

Review

การ

ประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ

วารสารที่

อยูใน

ฐานขอมูล

สากล

วารสารที่

ไมอยูใน

ฐานขอมูล

สากล

การ

ประชุม

วิชาการ

ระดับ

นานาชาติ



แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.4 การตีพิมพ เผยแพร

ลําดับที่ 4
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร

ชื่อผูทําผลงานวิจัย/ผลงาน

สรางสรรค

ลักษณะการ

นําเสนอ

ระดับการตีพิมพเผยแพร (ใหใสเครื่องหมาย /)

4.1 ระดับชาติ 4.2 ระดับนานาชาติ

ชื่อวารสารทาง

วิชาการ / 

Proceeding

เอกสาร

หลักฐาน

ปที่ 

(Vol.)

ฉบับที่ 

(Issue)

เดือน/ปที่

เผยแพร

เลขหนา

หนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ฝายวิชาการ

1 Branding as the marketing strategy for organic 

products: A case study of moral rice 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 2 / 29 หนังสือ Go 
organic

2 แนวคิดการกําหนดใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 1 -

3 การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่

เปนธรรม

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาทและ

คณะ

1 5มี.ค.53 -

*  หมายถึง ใหกรอกสัญลักษณที่เปนตัวเลขแทนขอความ

ชอง 3 ลักษณะการนําเสนอ ชอง 4.2.1 วารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล

1    = บทความวิจัยที่ตีพิมพทางวิชาการ 1    = SCI 9    = Agricola

2   = บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ 2   = Science Direct 10    = Ei Compendex

(Proceeding) 3    = Scopus 11    = Inspec

4    = Academic Search Premium 12    = Eric

5    = INFOTRIEVE 13    = IEEE

6    = INGENTA CONNECT

หนังสือการ

สงเสริมและ

สนับสนุน

สหกรณเปน

วาระแหงชาติ

7    = MEDLINE

8    = SciFinder
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ตัวบงชี้ที่ 2.5  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนนักวิจัย
ตัวบงชี่ที่ 4.5  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย        (ปปฏิทิน)

ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 4.4  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา         (ปปฏิทิน)

ตัวชี้วัด สมศ ที่ 2.2   รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน     (ปปฏิทิน)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ที่ 4.2.2  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือ นักวิจัยประจํา         (ปงบประมาณ)

1 2 4 5 6

3.1 เชิง

วิชาการ

3.2 เชิง

สาธารณะ

3.3 เชิงนโยบาย 

หรือระดับประเทศ

3.4 เชิง

พาณิชย

หนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ

ฝายวิชาการ

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.5 งานวิจัยและสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ลําดับที่ 3
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคที่

นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน

ชื่อผูทําผลงานวิจัย/ผลงาน

สรางสรรค

ประเภทของการใชประโยชน (ใหใสเครื่องหมาย /) รายละเอียดการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปใชประโยชน ว/ด/ป ที่

นําไปใช

ประโยชน

เอกสาร

หลักฐาน

1 เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ
ไทย

คุณบุญเกิด  ภานนท และคณะ / / 1) แบรนดขาวหอมมะลิ "เกิดบุญ" เกิดจากการรวมกลุม
เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิใน16 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ออกบูธประชาสัมพันธเผยแพรในงานเกษตรแฟร 
3) ออกบูธกรมตรวจบัญชีสหกรณ
4) หนังสือพิมพไทยรัฐ

29 ม.ค.-6 ก.พ.
53

2 เครือขายคุณคากระจายสินคา คุณดวงทิพย  ระเบียบ และคณะ / / 1) เพิ่มชองทางการตลาดและรูปแบบการขายของสินคา
สหกรณ อาทิการนาํสินคาสหกรณเขารวมโครงการ "อรอยทั่ว
ไทย สั่งไดที่ไปรษณีย" 
2) ฐานขอมูลสินคา otop และสินคาวิสาหกิจชุมชน และ
สินคาสหกรณ 
3) เลมรายงานวิจัย

ระหวางสัญญา

3 เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม คุณนิคม  เพชรผา และคณะ / / 1) การยกระดับราคาขาวเปลื่อกของชาวนาอยางมีนัยสําคัญ
ดวยการสรางแบรนดเชิงคุณคา 
2) การจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม จํานวน 

 ื่ 

29 ม.ค.-6 ก.พ.
53

16 ศูนย เพือการเผยแพร
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1 2 4 5 6

3.1 เชิง

วิชาการ

3.2 เชิง

สาธารณะ

3.3 เชิงนโยบาย 

หรือระดับประเทศ

3.4 เชิง

พาณิชย

ลําดับที่ 3
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคที่

นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน

ชื่อผูทําผลงานวิจัย/ผลงาน

สรางสรรค

ประเภทของการใชประโยชน (ใหใสเครื่องหมาย /) รายละเอียดการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปใชประโยชน ว/ด/ป ที่

นําไปใช

ประโยชน

เอกสาร

หลักฐาน

4 โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท และ
คณะ

/ 1) ใชเปนขอมูลเพื่อสนับสนุนการผลักดันใหสหกรณเปน
วาระแหงชาติ โดย คณะทํางานพิจารณาศึกษาและผลักดันให
สหกรณเปนวาระแหงชาติ

5 มีนาคม 2553 หนังสือการสงเสริม

และสนับสนุน

สหกรณเปนวาระ

แหงชาติ

คําอธิบาย

3.3 เชิงนโยบาย/บริหาร เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไมวาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมาย หรือมาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน

3.4 เชิงพาณิชย เชน งานวิจัย และ/หรืองานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดตามมา

3.1 เชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ(สอน/บรรยาย/ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพื่อตอ

3.2 เชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางองคความรูแกสาธารณชนในเรื่องตาง ๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาค
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ตัวบงชี้ที่ 2.6  จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ตัวบงชี้ที่ 4.6  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  (ปปฏิทิน)

ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 4.4  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา         (ปปฏิทิน)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2.6  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   (ปปฏิทิน)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ที่ 3.2  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   (ปงบประมาณ)

1 2 *3 *4 6 7

5.1 ไดยื่น

คําขอ และ

แกไขขอมูล

5.2 อยูระหวาง

ประกาศโฆษณา 

หรือมีการขอให

ตรวจสอบ

5.3 ไดรับ

การจด

ทะเบียนแลว

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.6 งานวิจัยและสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

 วันที่ไดรับการ

จดทะเบียนฯ

เอกสาร

หลักฐาน

ลําดับที่ 5
ชื่อผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

ชื่อผูทําผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ระดับของ

ผลงาน

ประเภททรัพยสิน

ทางปญญา

สถานะของผลงาน (ใหใสเครื่องหมาย /)

 2.6

หนวยงาน............

ฝาย................

ฝาย................

ฝาย................

*  หมายถึง ใหกรอกสัญลักษณที่เปนตัวเลขแทนขอความ
ชอง 3 ระดับของผลงาน ชอง 4 ประเภทของทรัพยสินทางปญญา

1    = ระดับชาติ 1    = ขึ้นทะเบียนพันธุพืช หรือพันธุสัตว หรือสิ่งประดิษฐ มก. 3    = สิทธิบัตร
2   = ระดับนานาชาติ 2   = รับรองพันธุพืชกรมวิชาการเกษตร 4    = อนุสิทธิบัตร
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ตัวบงชี้ที่ 2.7  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตอจํานวนนักวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.7  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา    (ปการศึกษา)
ตัวบงชี้ สมศ.ที ่2.3  รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  (ปปฏิทิน)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ที่ 4.2.3  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจํา (ปงบประมาณ)

1 2 4 5
เอกสาร

3.1* 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 หลักฐาน

 งาน

วรรณกรรม

 งาน

นาฏกรรม

งาน

ศิลปกรรม

งานดนตรี

กรรม

งานสิ่ง

บันทึกเสียง

งาน

โสตทัศนวัสดุ

งาน

ภาพยนตร

งานแพร

เสียงแพร

ภาพ

งานอื่นใดในแผนก

วรรณคดี 

วิทยาศาสตร หรือ

ศิลปะ

1 คูมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท / 21 ธ.ค.2552 แบบฟอรมาการ

ขอเลข

มาตรฐานสากล

ประจําหนังสือ

2 คูมือการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท / 19 มี.ค.2553 แบบฟอรมาการ

ขอเลข

มาตรฐานสากล

ประจําหนังสือ

3 การจัดการสหกรณออมทรัพย รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท / 19 มี.ค.2553 แบบฟอรมาการ

ขอเลข

มาตรฐานสากล

ประจําหนังสือ

4 คูมือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของ
สหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท / 19 มี.ค.2553 แบบฟอรมาการ

ขอเลข

มาตรฐานสากล

ประจําหนังสือ

5 คูมือการจัดทําแผนกลยุทธืเพื่อสราง
ความเขมแข็งของสหกรณ

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท / 19 มี.ค.2553 แบบฟอรมาการ

ขอเลข

มาตรฐานสากล

ประจําหนังสือ

หนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ

ว/ด/ป ที่ไดรับ

หนังสือรับรองการ

เปนเจาของงาน

ลิขสิทธิ์

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได

ลําดับที่ 3
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค

 ที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือ

ไดรับรองคุณภาพ

ชื่อผูทําผลงานวิชาการ/

งานสรางสรรค

ประเภทของผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค (ใหใสเครื่องหมาย /)
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1 2 4 5
เอกสาร

3.1* 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 หลักฐาน

 งาน

วรรณกรรม

 งาน

นาฏกรรม

งาน

ศิลปกรรม

งานดนตรี

กรรม

งานสิ่ง

บันทึกเสียง

งาน

โสตทัศนวัสดุ

งาน

ภาพยนตร

งานแพร

เสียงแพร

ภาพ

งานอื่นใดในแผนก

วรรณคดี 

วิทยาศาสตร หรือ

ศิลปะ

ว/ด/ป ที่ไดรับ

หนังสือรับรองการ

เปนเจาของงาน

ลิขสิทธิ์

ลําดับที่ 3
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค

 ที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือ

ไดรับรองคุณภาพ

ชื่อผูทําผลงานวิชาการ/

งานสรางสรรค

ประเภทของผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค (ใหใสเครื่องหมาย /)

6 คูมือการจัดทําแผนธุรกิจ รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท / 19 มี.ค.2553 แบบฟอรมาการ

ขอเลข

มาตรฐานสากล

ประจําหนังสือ

7 คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
สหกรณการเกษตร

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท / 19 มี.ค.2553 แบบฟอรมาการ

ขอเลข

มาตรฐานสากล

ประจําหนังสือ

8 คูมือสําหรับผูนําสหกรณที่มีคุณคา รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท / 19 มี.ค.2553 แบบฟอรมาการ

ขอเลข

มาตรฐานสากล

ประจําหนังสือ

 งานวรรณกรรม ไดแก  หนังสือ  จุลสาร  สิ่งตีพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
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ตัวบงชี้ที่ 2.8  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอนักวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.8  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย    (ปปฏิทิน)

ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 4.5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา    (ปปฏิทิน)

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2.5   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  (ปปฏิทิน)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ที่ 3.1   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา    (ปงบประมาณ)

1 2 3 4 5
ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation)

ชื่อเจาของบทความ ชื่อผูนําบทความไปอางอิง แหลงที่ถูกอางอิง 

(ชื่อวารสาร/เลขหนา)

ว/ด/ป ที่ไดรับการอางอิง

1 แนวคิดการกําหนดใหสหกรณเปนวาระ
แหงชาติ

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท คณะอนุกรรมาธิการการ
สหกรณและองคกร

เกษตรกร

หนังสือ การสงเสริมและสนับสนุน
สหกรณเปนวาระแหงชาติ

5 มีนาคม 2553

2 การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท คณะอนุกรรมาธิการการ
สหกรณและองคกร

เกษตรกร

หนังสือ การสงเสริมและสนับสนุน
สหกรณเปนวาระแหงชาติ

5 มีนาคม 2553

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.8 บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง

ลําดับที่

หนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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ตัวบงชี้ที่ 2.9  รอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตอนักวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.9  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตออาจารยประจํา     (ปการศึกษา)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา     (ปการศึกษา)
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปการศึกษา)
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.(มก.) ที่ 8   รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา    (ปงบประมาณ)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.(มก.) ที่ 9   รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  (ปงบประมาณ)

1 2 4 5
ชื่อหนวยงานที่ใหทุน

3.1 3.2

ภายใน มก. ภายนอก มก.

หนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ

ฝายวิชาการ

1 น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

/ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 เม.ย.51 - 31 พ.ค.53

2 นายสุพจน  สุขสมงาม โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร / สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 พ.ค.52-30 เม.ย.53

ว/ด/ป ที่ไดรับทุน

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.9 นักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  (ใชขอมูลจากตารางที่ 2.3)

ลําดับที่ 3
ชื่ออาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัย 

และงานสรางสรรค

ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรับทุน แหลงทุน (ใหใสเครื่องหมาย /)
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ตัวบงชี้ที่ 2.10  รอยละของนักวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ

1 2 3 *5 *6 9

หนวยงานที่จัดประชุมวิชาการ เลขที่

หนังสือ

4.1 4.2 7.1 7.2 และ ว/ด/ป

เขารวมประชุม

และนําเสนอ

ผลงาน

เขารวมประชุม

แตไมนําเสนอ

ผลงาน

ภายในประเทศ ตางประเทศ

หนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ

ฝายวิชาการ

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.10  การเขารวมประชุมทางวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ  (ขอใหนําขอมูลจาก แบบเก็บขอมูลที่ 7.8 มาปรับใช)

ตัวบงชี้ที่ 4.10 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  (ปการศึกษา)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  (ปการศึกษา)

ลําดับที่ 4 7 8  
ชื่อผูเขารวมประชุม

วิชาการ/นําเสนอผลงาน

ชื่องานประชุมวิชาการ ลักษณะของการเขารวมประชุม

(ใหใสเครื่องหมาย /) (ใหใสเครื่องหมาย /)

8.1 

ประเภท

แหลงทุน

8.2 

ชื่อแหลงทุน

การ

นําเสนอ

ผลงาน

ประเภท

การ

นําเสนอ

ระดับการประชุม เงินทุนประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงาน

8.3

 จํานวนเงิน

1 รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท การประชุมวิชาการ "Go...Organic 
2009" The Approach of Organic 
Agriculture: New Markets, Food 
Security and a Clean Environment"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
 ,AFMA, สมาคมคาเกษตรอินทรีย
ไทย, Thailand 
Convention&exhibition bureau , 
gtc

/ 2 1 / หนังสือ 
"Go...Organ

ic 2009"

2 น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร การประชุมวิชาการ "Go...Organic 
2009" The Approach of Organic 
Agriculture: New Markets, Food 
Security and a Clean Environment"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ และมหาวิทยาลัยศิลปากร

/ /
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1 2 3 *5 *6 9

หนวยงานที่จัดประชุมวิชาการ เลขที่

หนังสือ

4.1 4.2 7.1 7.2 และ ว/ด/ป

เขารวมประชุม

และนําเสนอ

ผลงาน

เขารวมประชุม

แตไมนําเสนอ

ผลงาน

ภายในประเทศ ตางประเทศ

ลําดับที่ 4 7 8  
ชื่อผูเขารวมประชุม

วิชาการ/นําเสนอผลงาน

ชื่องานประชุมวิชาการ ลักษณะของการเขารวมประชุม

(ใหใสเครื่องหมาย /) (ใหใสเครื่องหมาย /)

8.1 

ประเภท

แหลงทุน

8.2 

ชื่อแหลงทุน

การ

นําเสนอ

ผลงาน

ประเภท

การ

นําเสนอ

ระดับการประชุม เงินทุนประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงาน

8.3

 จํานวนเงิน

3 นายสุพจน  สุขสมงาม การประชุมวันธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness Day) เรื่องระบบ
ธุรกิจกาแฟอาราบิกาในประเทศไทย

คณะเศรษฐศาสตร มก. / /

4 นายสุพจน  สุขสมงาม การประชุมนานาชาติ หัวขอ 
Enhanced Role of Cooperatives in 
the Recovery from Economic Crisis

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย / /

the Recovery from Economic Crisis

5 น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร การประชุมนานาชาติ หัวขอ 
Enhanced Role of Cooperatives in 
the Recovery from Economic Crisis

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย / /

*  หมาย ใหกรอกสัญลักษณที่เปนตัวเลขแทนขอความ
ชอง 5 การนําเสนอผลงาน ชอง 6 ประเภทการนําเสนอ ชอง 8  ประเภทแหลงทุน

1    = ไดรับเชิญ (Invited Paper) 1    = ภาคบรรยาย (Oral) 1= ทุนสวนตัว

2   = เสนอเอง 2   =  ภาคโปสเตอร (Poster) 2=หนวยงานภายใน

3    = ภาคบรรยาย + ภาคโปสเตอร 3=เงินรายไดมหาวิทยาลัย

4=สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก.

5=ภายนอกมหาวิทยาลัย(ในประเทศ)

6= ภายนอกมหาวิทยาลัย(นอกประเทศ)
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ลําดับที่  1. ชื่อผูที่ไดรับเชิญ 2.  ลักษณะการไดรับเชิญ *3. ชื่อหนวยงานที่เชิญ *4. ระดับหนวยงานที่เชิญ 5. ว/ด/ป ที่ไดรับ
อนุมัติใหไป
ปฏิบัติงาน

6. เลขที่หนังสือเชิญ

1

2

1

2

*  หมายถึง  ใหกรอกสัญลักษณที่เปนตัวเลขแทนขอความ
2.  ลักษณะการไดรับเชิญ 4. ระดับหนวยงานที่เชิญ

1 = เปนผูสอนในรายวิชา 1 = ภายในมหาวิทยาลัย

2 = เปนผูดูแลควบคุมการฝกงาน 2 = ภายนอกมหาวิทยาลัย

3 = เปนที่ปรึกษาปญหาพิเศษ โครงการ หรืองานวิจัย

4 = เปนผูควบคุมการวิเคราะหและการใชเครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง

5 = เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับนิสิต

ฝาย..........

ตัวบงชี้ที่ 2.11 รอยละของนักวิจัยที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัยทั้งหมด

หนวยงาน............
ฝาย..........

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.11 ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน
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1 *2 *3 4 5 6
 ชื่ออาจารยที่ใหบริการทางวิชาการ ลักษณะการ

ใหบริการ
ทางวิชาการ

 ระดับของการ
ใหบริการทาง
วิชาการ

ชื่อโครงการที่ใหบริการวิชาการ ชื่อหนวยงานที่ไปใหบริการทาง
วิชาการ

 หลักฐานที่แสดงการใหบริการทางวิชาการ
(เลขที่บันทึกเชิญ/เลขที่คําสั่งแตงตั้ง)

1

2

1

2

*  หมายถึง ใหกรอกสัญลักษณที่เปนตัวเลขแทนขอความ
ชอง 2 ลักษณะการใหบริการทางวิชาการ ชอง 3 ระดับของการใหบริการทางวิชาการ

1    = กรรมการวิชาการ 1    = ระดับชาติ

2   = กรรมการวิชาชีพ 2   = ระดับนานาชาติ

3    = กรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย

4    = ผูทรงคุณวุฒ/ิที่ปรึกษา

ฝาย..........

ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอบุคลากรประจํา

ฝาย..........

ลําดับที่

หนวยงาน............

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.12 การมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม
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ตัวบงชี้ที่ 2.13  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอบุคลากรประจํา

ตัวบงชี้ที่ 2.15   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ใชขอมูลในชอง 11 และ 12 ในการคํานวณ)

1 *2 *3 *4 5 *7 8 10 11 12 14
1 2 3 4 5

6.1 ว/ด/ป 

เริ่มตน

6.2 ว/ด/ป 

สิ้นสุด

คาใชจาย รวม

มก. หนวยงาน

1 โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ รุนที่ 6

3 1 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ และชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

16 พ.ย.52 21 พ.ย.52 1     103,500.00                 2,070          8,280 10,350      103,500.00 15 14 4 / 93.33 4.16 4.14 4.5 เอกสารสรุป

โครงการ รุนที่

 6

2 งานเสวนาทางวิชาการ "เวทีเรียนรู...สู

เสนทางสหกรณที่มีคุณคา"

4 1 1 15 ก.ย. 52 15 ก.ย.2552 1 - - -     175,819.00      175,819.00 483 161 4 / 33.33 3.94 3.81 4.04 เอกสารสรุป

งานเสวนา

3 โครงการ "การวิจัยและพัฒนาเพื่อ

งานสงเสริมการสหกรณ"

5 1 1 30 พ.ย. 2552 4 ธ.ค.2552 3       80,000.00 - -       80,000.00        80,000.00 8 7 4 / 100 4.05 4 4 เอกสารสรุป

งานเสวนา

4 โครงการประกาศเกียรติคุณนัก 4 1 1 15 ก.ย. 2552 15 ก.ย.52 1       35,748.00 - -       35,748.00        35,748.00 37 0 0 รายชื่อผูสมัคร/

 ี่ ั

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.13 โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการฯ

เอกสาร

หลักฐานคาอํานวยการ บรรลุ = /ไม
บรรลุ = x

รอยละ
≥ 80%

คาเฉลี่ย
≥ 3.51

คาเฉลี่ย
≥ 3.51

คาเฉลี่ย
≥ 3.51

รูปแบบ

การ

ดําเนินงาน

ชื่อหนวยงานที่รวมดําเนินกิจกรรม/

โครงการ (กรณีที่ชอง 4 เปน 2 และ 3)
ระยะเวลาดําเนินการ

ลําดับที่ 9 13 โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑ
รายจายทั้งหมดของโครงการ จํานวนผูเขารวม/ผูรับบริการ จํานวน

ผูตอบ
แบบสอบถาม

ระดับ

ความพึง

พอใจ

ของการ

ใหบริการ

 (คาเฉลี่ย)

หนวยงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ฝายวิชาการ

รายรับ

ทั้งหมดของ

โครงการ

 แหลงทุน

6
 ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และ

วิชาชีพ
ลักษณะ

การ

บริการ

วิชาการ

ระดับของ
กิจกรรม/
โครงการ

 2.13

สหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 

2552

สหกรณทีสมัคร

เขารับการคัดเลือก

5 โครงการที่สนับสนุนแผนพัฒนาการ

สหกรณ ฉบับที่ 2

7 1 1 2550 2554 1 หนังสือ

แผนพัฒนาการ

สหกรณฉบับที่ 2

*  หมายถึง ใหกรอกสัญลักษณทีเปนตัวเลขแทนขอความ
ชอง 3 ระดับของกิจกรรม/โครงการ ชอง 7 แหลงทุน

1  = บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 1  = ระดับชาติ 1  = ทุนจากหนวยงานตนสังกัด

2  = บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 2  = ระดับนานาชาติ 2  = ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย

3  = บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 3  = ทุนจากหนวยงานภายในประเทศ

4  = บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา ชอง 4 รูปแบบการดําเนินงาน 4  = ทุนจากหนวยงานตางประเทศ

5  = บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 1  = หนวยงานดําเนินการเอง

6  = บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 2  = ดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น

7  = บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 3  = สงบุคลากรไปชวยงานกับหนวยงานอื่น (ยกเวนการเปนวิทยากร)

8  = บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

9  = บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต

10  = บริการอื่นๆ 

ชอง 2 ลักษณะการบริการวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.14  ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

2550 2551 2552

1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี 1 = มี / 0 = ไมมี

สรุปผลการประเมิน (คะแนน) 3 3 3

รวม 5 5 5

1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 1 1 1 (2.14.1.1) การทําแบบสอบถามความตองการของกลุมเปาหมาย ในเวที
เสวนาประจําปของสถาบันฯ 
(2.14.1.2) ทําแบบสํารวจจากผูเขารับการอบรมสถาบันฯ  
(2.14.1.3) www.cai.ku.ac.th

2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ

1 1 1 (2.14.2.1) รายงานการประชุมคณะทํางานยกรางหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ 
ประชุม คณะทํางานรวมกับ ชสอ.ชสค ธ.ก.ส. (ขาวประชาสัมพันธ)

3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด 1 1 1 (2.14.3.1) การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 1 1 1 (2.14.4.1) แบบประเมินผลการฝกอบรม ,แบบประเมินผูใชบริการสถาบันฯ

5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ
ใหบริการในรอบปตอไป

1 1 1 (2.14.5.1)รายงานการประชุมคณะทํางานเพื่อการปรับหลักสูตรการ
ฝกอบรม

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการดําเนินการ

ไมครบ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 3

 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ

ครบทุกขอ

แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.13 การใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

เกณฑการประเมิน

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) ผลการดําเนินงานปการศึกษา หลักฐาน (ปการศึกษา 2552)

 2.14



 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 4 
 
 

คําส่ังสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
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