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ของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่ช่วยให้คําแนะนํา ทั้งสํานักประกันคุณภาพ และคณะ
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เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
ประจําปีการศึกษา 2553 ในบทน้ีจะได้นําเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน คณะผู้บริหารและคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ข้อมูลพ้ืนที่และลักษณะอาคาร การประกัน
คุณภาพการศึกษา และผลการดําเนินงานภายใต้แผนงานสําคัญ 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานด้านการวิจัย 
แผนงานด้านการให้บริการวิชาการ แผนงานด้านการเช่ือมโยงเครือข่าย และแผนงานด้านการพัฒนาองค์กร  

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ถูกกําหนดไว้เป็น ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์ 
พ.ศ. 2546-2549 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ:คพช.และคณะรัฐมนตรี 
คพช.ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดต้ังและดําเนินงานสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทําหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการสหกรณ์  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดต้ังขึ้นตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 
กันยายน 2547  ในช่วงเวลาปี 2547-2551  สว.สก. มีฐานะ
เป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าระดับคณะ มีการบริหารงาน
เ ป็น ไปภายใ ต้ ระ เบี ยบ ว่ า ด้ วยการบริหารสถา บันฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 และฉบับปรับปรุงปี 
2550 ต่อมาในปี 2552 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานอิสระจากราชการภายใต้การ
ดูแลของคณะเศรษฐศาสตร์  ปัจจุ บัน  สว .สก .มีการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการประจําสถาบันฯ จํานวน 10 
คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นประธาน 
มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และผู้อํานวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ  หัวหน้าหน่วยงาน คือ 
ผู้อํานวยการสถาบันฯ ทําหน้าที่บริหารจัดการเพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสว.สก. ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
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1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค ์ และแผนที่กลยุทธ ์
 

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งเชิง
นโยบายและภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กอปรกับในฐานะที่สว.สก.เป็นองค์กรที่จัดต้ัง
ขึ้นโดยมีเจตนารมย์สําคัญในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ เพ่ือการ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แก่ชุมชน สังคม 
และประเทศอย่างเหมาะสม จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นจาก   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคลากรสถาบันฯ เพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ์สําหรับกรอบทิศทางการดําเนินงาน
ระหว่างปี 2554-2559  ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไป
อย่างสัมฤทธ์ิผล และได้นําแผนกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ตลอดจนการถ่ายทอดแผน 
กลยุทธ์ไปสู่บุคลากรเพ่ือนําไปขับเคลื่อนภารกิจสว.สก.ต่อไป ดังน้ี 
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 แผนท่ีกลยุทธ ์
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรเพ่ือการบรรลุ

วิสัยทัศน์ที่กําหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้มีการปรับปรุงแผนที่กลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคล้องและเห็น
ความเช่ือมโยงของกระบวนการทํางานที่ช้ีให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน มุมมองด้านลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมุมมองด้านคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการดําเนินงาน
ของสว.สก. ดังรูปที่ 1.1 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1.1 แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (ปรับปรุง 27 กันยายน 2553) 
 

1.3 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสว.สก. 
 

1.3.1 เป้าประสงค ์
เพ่ือการนําองค์กรในการขับเคล่ือนพันธกิจสู่การบรรลุปณธิาน วิสัยทัศน์ในการนําคุณคา่สู่การ

พัฒนาสหกรณ์ และการสานต่อนโยบายคณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

1.3.2 มาตรการการดําเนินงาน 
กระบวนการบริหารจัดการ เป็นไปภายใต้นโยบายของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ และแผน

ปฏิบัติงานประจําปีที่เสนอโดยผู้อํานวยการสว.สก. ซึ่งม ี4 แผนงานหลัก ได้แก่  
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(1) แผนงานการวิจัย  
การขับเคลื่อนแผนงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่และ

การยกระดับการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ประกอบด้วย กรอบงานวิจัย 2 ส่วน ส่วนแรก 
เป็นกรอบงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีกรอบวงเงินงบประมาณปีละ 6-8 ล้านบาท 
ส่วนที่สองเป็นกรอบงานวิจัยที่พัฒนาข้อเสนอโครงการโดยผู้อํานวยการเพ่ือขอสนับสนุนเงินทุน ซึ่งกําหนด
เป้าหมายไว้ปีละ 1 โครงการ 

(2) แผนงานการบริการวิชาการ 
การขับเคล่ือนแผนการให้บริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการสร้างผู้นําการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ในทิศทางของการนําคุณค่าสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนน้ัน จะ
เป็นไปในลักษณะของการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการท่ีเลี้ยงตนเอง โดยจะมีการสํารวจความต้องการ 
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมร่วมกับหน่วยงานภาคีพันธมิตร การจัดทําโครงการ การ
ให้บริการ และการติดตามประเมินผล โดยคํานึงถึงความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยได้กําหนดเป้าหมายและ
ให้บริการวิชาการไว้ในลักษณะโครงการพ่ึงพาตนเอง ปีละ 2 หลักสูตร นอกจากน้ันยังจะได้จัดให้มีการ
เสวนาวิชาการประจําปี ปีละ 1 ครั้ง กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ปีละ 300 คน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจาก
สกว. การเข้าร่วมสานต่อนโยบายของมก. และสกว. ในงานวันเกษตรแฟร์ที่จัดขึ้นทุกปี โดยขอสนับสนุนทุน
จาก มก.และสกว. 

(3) แผนงานการเช่ือมโยงเครือข่าย 
แผนงานการเช่ือมโยงเครือข่ายมีวัตถุประสงค์สําคัญในการสร้างสังคมฐานความรู้ด้วย

เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักสหกรณ์ และผู้สนใจ ได้กําหนดเป้าหมายไว้ปีละ 10 
เวที กําหนดกลุ่มเป้าหมายปีละ 1,000 คน และใช้แหล่งทุนสนับสนุนจากสกว. และมก. 

(4) แผนงานการพัฒนาสถาบันฯ 
แผนงานการพัฒนาสถาบันฯมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสถาบันฯให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้และพ่ึงพาตนเอง โดยใช้กลไกการจัดการความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ การเช่ือมโยง
เครือข่าย ด้วยทุนสนับนสนุนการวิจัย และเงินทุนของสว.สก.ภายใต้แผนงบประมาณประจําปี 

 

1.3.3 งบประมาณดําเนินการ ระหว่างปี 2553-2556 ดังรายละเอียด 
 

แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แหล่งทุน
สนับสนุน 

วงเงิน
งบประมาณ/ปี 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนงานวิจัย  จํานวนโครงการวิจัย 
 รายงานวิจัย 
 นักวิจัย 
 ชุดความรู้ใหม่ 

สกว./มก./อ่ืน ๆ 6-8 ล้านบาท ผอ. 

2. แผนการให้บริการวิชาการ  จํานวนโครงการ 
 จํานวนผู้เข้ารับบริการ 

สกว./สว.สก./ 
ผู้ลงทะเบียน 

5 แสนบาท ผอ./รองผอ. 

3. แผนงานการเชื่อมโยง
เครือข่าย 

 จํานวนผู้ เ ข้ามามีส่วน
ร่วม 

 เวทีเรียนรู้ของภาคี 

สกว./มก./
หน่วยงานภาคี 

2 แสนบาท ผอ. 
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แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แหล่งทุน
สนับสนุน 

วงเงิน
งบประมาณ/ปี 

ผู้รับผิดชอบ 

3. แผนงานการพัฒนาองค์กร  จํานวนคนได้ รับการ
อบรม 

 จํ า น ว น บ ท ค ว า ม ท่ี
เผยแพร่/ตีพิมพ์ 

 บุคลากรที่ ไ ด้ รับการ
ประเมินในเกณฑ์ดี 

 รางวัล 

สว.สก./สกว. 3 แสนบาท ผอ. 

 
1.4 โครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ จํานวน 10 คน ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย โดยมีผู้อํานวยการทําหน้าที่บริหารจัดการตาม
ระเบียบของสว.สก. และมีทีมที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้
คําปรึกษาและนําการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือความสําเร็จตามปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสว.สก. 

 

 

 
 
 
รูปที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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1.5 รายนามคณะผู้บริหาร 
 

1.5.1 คณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 
1  รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน  ประธานกรรมการ 
2  ผศ.ดร.ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ ์  กรรมการ 
3  รศ.ดร.ธงชัย   สุวรรณสิชณน์  กรรมการ 
4  ดร.ปรีชา   สิทธิกรณ์ไกร  กรรมการ 
5  รศ.สมพร   อิศวิลานนท์  กรรมการ 
6  คุณลดาวัลย์    คําภา  กรรมการ 
7  คุณกฤษฎา   อุทยานิน  กรรมการ 
8  คุณเอ็นนู   ซื่อสุวรรณ  กรรมการ 
9  คุณไพโรจน์   สุจินดา  กรรมการ 
10  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  กรรมการและเลขานุการ 

 
1.5.2 ที่ปรึกษาประจําสถาบันฯ 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 ฯพณฯองคมนตรี  อําพล เสนาณรงค์ ที่ปรึกษาสถาบันฯ 
2 ศ.ดร.กําพล  อดุลวิทย์ ที่ปรึกษาสถาบันฯ 
3 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ ์ ที่ปรึกษาสถาบันฯ 
4 ดร.สีลาภรณ์   บัวสาย ที่ปรึกษาสถาบันฯ 
5 คุณมนตร ี  คงตระกูลเทียน ที่ปรึกษาสถาบันฯ 
6 คุณสุนัย เศรษฐบุญสร้าง ที่ปรึกษาสถาบันฯ 

 
1.5.3 ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล  ตําแหน่ง 
1 รศ.ดร.วันชัย   จันทร์ประเสริฐ  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 
2 ดร.สุดารัตน์    สารสว่าง  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 
3 คุณปองพล เตชะวิจิตรา  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 
4 คุณพิชิตชัย ผ่องอุดม  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 
5 คุณฉัตรชัย จรูญพงษ ์  ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 
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1.5.4 ผู้ทรงคณุวุฒิด้านวิจัย 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ 
2 อ.เชิญ บํารุงวงศ์ นักสหกรณแ์ห่งชาติ ปี 2541 
3 อ.ไพโรจน์ สุจินดา ประธานอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง วุฒิอาสา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
4 นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์วชิรพยาบาล จํากดั 
5 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
6 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานมูลนิธิอาจารย์จําเนียร  สาระนาค 
7 ดร.กฤษฎา อุทยานิน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 
8 รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ผู้ประสานงานสกว. และผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคลังสมองของชาติ 
9 อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 
10 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 
11 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อํานวยการฝ่าย 5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
12 รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสด์ิ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ์
13 คุณสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 

 
1.5.5 ผู้ทรงคณุวุฒิการพัฒนาหลักสูตร 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 อ.เชิญ บํารุงวงศ์ นักสหกรณแ์ห่งชาติ ปี 2541 
2 อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ นักสหกรณแ์ห่งชาติ ปี 2545 
3 คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง อดีตข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4 อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร ์
5 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ประจําภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร ์
6 คุณจุฑามาศ   ลิปิการถกล นักวิชาการตรวจบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
7 คุณสุจิตรา   พันธุมะบํารุง ผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 
1.5.6 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 

สว.สก. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของสํานักประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2553 ดังน้ี 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประธานกรรมการ 
2 น.ส.สายสุดา ศรีอุไร รองประธานกรรมการ 
3 น.ส.ธราภรณ์ ศรีงาม กรรมการ 
4 นายสุพจน์ สุขสมงาม กรรมการ 
5 นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร กรรมการ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
6 นางสาวธนภรณ์ ผ่องประทุม กรรมการ 
7 นายสนธยา สีแดง กรรมการ 
8 นายธนวัฒน์ ธนะปลื้ม กรรมการ 
9 น.ส.พรติมา คงศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 คณะกรรมการดําเนินงานดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ของ สว.สก. ประจําปีการศึกษา 2553 ดังรูปที่ 1.3 และมีแผนการดําเนินงานดังรายละเอียดตารางที่ 1.1 

 
 

 
 

 

รูปที่ 1.3 การมอบหมายความรับผิดชอบและการมีส่วนรว่มในการดําเนินงานประเมินคุณภาพ 
 

ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสว.สก. ประจําปีการศึกษา 2553 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
1 การประชุมเพ่ือรับฟังผลสรุปการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
และวางกลไกการประกันคุณภาพให้อยู่ใน
วิถีการทํางานของบุคลากร 

1 มิ.ย.53 ได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการดําเนินงานของ
หน่วยงาน และเพ่ือนําคําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพมาพัฒนา
ให้ดีย่ิงข้ึน และบุคลากรมีกรอบการทํางาน
ภายใต้กรอบการประกันคุณภาพ PDCA 

2 การประชุมทําความเข้าใจเร่ืองการ
ขับเคล่ือนภารกิจเจ้าหน้าท่ี 

การประชุม
ประจําเดือน 

เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจการจดัทําประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทํางานในภารกิจ 

3 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
คร้ังท่ี 5/2553 

9 ก.ย. 53 รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําการศกึษา 2552 และ
แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค.01) 

4 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสว.สก. 

1 ต.ค. 53 เพ่ือให้การดําเนินงานประกนัคณุภาพของสว.สก.
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
5 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 
7/2553 

14 ธ.ค. 53 นําหลักการทางเศรษฐศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการมาเสริมในระบบประกันคณุภาพ  ได้ทราบ
ตัวบ่งชี้อัตลักษณข์องคณะ และเปา้หมายตัวบง่ชี้ 
ปีการศึกษา 2553 

6 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการการ
ประกันคณุภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
คร้ังท่ี 1/2554 

14 ม.ค.54 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ประเมินคณุภาพ และการกําหนดการประเมิน
คุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจาํปี 2554 

7 ร่วมโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชีก้าร
ประเมินคุณภาพและแนวทางปฏิบัติ 

16 ก.พ. 54 ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน ประจาํปี 2554  

8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การ
ดําเนินการประกันคณุภาพ คณะ
เศรษฐศาสตร์” 

23 มี.ค.54 สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพในปี
การศึกษา 2553 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมท้ังทําความเข้าใจในตัวบ่งชี้ท่ีเพ่ิมเติม สร้าง
ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลและตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติม และสร้างความเข้าในกระบวนการ
จัดทํา SAR และสามารถตีความหมายของดัชนี
ท่ีสว.สก.รับการตรวจประเมินสําหรับการตรวจ
ประเมินในปีการศึกษา 2553 

9 การประชุมวางแผนการตรวจประเมนิคุณภาพ 
ของสว.สก. ประจาํปีการศึกษา 2553 และ
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดทํา 

28 มี.ค. 54 มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความถนัด
และภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

10 การประชุมมอบหมายการดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  

1 เม.ย.54 เจ้าหน้าท่ีรับรู้ เข้าใจการจัดเตรียมข้อมูลสําหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 
2553 

11 การประกาศช่วงเวลาแห่งการประเมินคุณภาพ
ในท่ีประชุมสว.สก. 

15 มี.ค-15 
พ.ค. 2554 

บุคลากรขับเคลือ่นภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับการเตรียมการประเมินคุณภาพในวันท่ี 
24 พ.ค. 54 ควบคู่กับภารกิจประจําวัน 

12 การประชุมซักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคณุภาพภายในประจําปกีารศึกษา 
2553  

23 พ.ค. 54 การประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 
2553 ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  

13 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาํปีการศึกษา 2553 จากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคณุภาพฯ 

24 พ.ค. 54 สว.สก.ได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปีการศึกษา 2553 เพ่ือการวาง
แผนการปรับปรุงผลการดําเนินงานต่อไป 

 
1.6 ข้อมูลบคุลากร 

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
จํานวน 10 คน สามารถจําแนกตามสถานภาพได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานเงินงบประมาณ  
พนักงานเงินรายได้  ลูกจ้างโครงการวิจัย ดังตารางที่ 1.2 และ 1.3 
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ตารางที่ 1.2 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่งงานและสถานภาพ ในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2553 
 

ตําแหน่งงาน 

สถานภาพของบุคลากร 

รวม 
ข้าราชการ 

บุคลากรจัดจ้างตามแผน
อัตรากําลังของสว.สก. 

บุคลากรจัดจ้าง
ตามแผนการวิจัย 

พนักงานเงิน
งบประมาณ 

พนักงาน
เงินรายได้ 

ลูกจ้าง
โครงการวิจัย 

ผู้อํานวยการสถาบันฯ 1    1 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 1    1 
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  1   1 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  1 1  2 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย   1  1 
นักวิชาการเงินและบัญชี   -  - 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์    3 3 
เจ้าหน้าท่ีประจําโครงการ    1 1 

รวม 2 2 2 4 10 
 

ตารางที่ 1.3 จํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ง คุณวุฒิ และเพศ ในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2553 
 

ตําแหน่ง 

จํานวนบุคลากร (คน) 
รวม ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
ผู้อํานวยการสถาบันฯ    1    1 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 1      1  
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    1    1 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย     1  1  
นักวิชาการเงินและบัญชี    -    - 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป    2    2 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์   1 1  1 1 2 
เจ้าหน้าท่ีประจําโครงการ     1  1  

รวม 1 - 1 5 2 1 4 6 
 

1.7 การเงนิและงบประมาณ 
 

 รายรับ 
 

ใน ปี งบประมาณ  2 553 สถา บัน วิ ช าการ ด้ านสหกร ณ์  คณะ เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีงบประมาณในการดําเนินงานท้ังสิ้น 9,936,387 บาท แยกเป็นรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดิน (ค่าจ้างพนักงานมก.จํานวน 2 ตําแหน่ง) จํานวน 343,516 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.46 
รายรับจากงบประมาณ มก.(เงินสนับสนุนจัดนิทรรศการวิชาการ) จํานวน 16,413 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.17 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ สว.สก. (ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 ตําแหน่ง) 
จํานวน 393,558 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96 และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้จากโครงการวิจัยและ
บริการวิชาการ จํานวน 9,182,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.42 ดังรายละเอียดในภาพ 
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รวมทั้งสิน้ 9,936,387 บาท (100%) 
 

  รายจ่าย 
 

 ในปีงบประมาณ 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มีรายจ่ายเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 9,936,387 บาท โดยแบ่งเป็นค่าจ้างบุคลากร 1,481,074 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 % และค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานโครงการวิจัย 7,477,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 75% ค่าใช้จ่ายดําเนินงานบริการวิชาการ 
978,213 บาท คิดเป็นร้อยละ 10% ดังรายละเอียดในภาพ 
 

 
 

 
 
 
 

รวมทั้งสิน้ 9,936,387 บาท (100%) 
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ตาราง 1.9 รายรับ ประจําปีงบประมาณ 2553 
 

รายรับ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
มก. 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
เงินรายได้ชุด
โครงการวิจัย

/บริการ
วิชาการ 

รวม 

   สว.สก 

1.งบบุคลากร      
- ค่าจา้งพนกังานมหาวิทยาลัย  2  อัตรา 343,516     
- ค่าจา้งพนักงานเงินรายได้ 3  อัตรา   393,558   
2.งบดาํเนินการ      
- สนับสนุนจัดนิทรรศการวิชาการ  16,413    
-โครงการประสานงานชุดโครงการวจิัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ี
เป็นธรรมระยะท่ี 4    2,449,800  

-โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
สหกรณ ์ปีท่ี 3    1,196,000  

-โครงการพัฒนาและดําเนินการตวัแบบ 
Farmer Shop    2,981,000  

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร: การ
วิจัยเชิงปฏิบตักิารแบบมีส่วนรว่ม    385,000  

-โครงการอบรมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์
อย่างชํานาญการ รุ่นท่ี 6    103,500  

-โครงการอบรมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์
อย่างชํานาญการ รุ่นท่ี 7    393,300  

-โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ืองานส่งเสริม
สหกรณ ์    80,000  

-โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะท่ี 2    553,300  
-โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะท่ี 2    506,000  

-โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะท่ี 2    385,000  
-โครงการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการตลาดข้าว    150,000  

รวมรายรับ 343,516 16,413 393,558 9,182,900 9,936,387 
 

หมายเหตุ  : ข้อมูลด้านงบประมาณปีงบประมาณ 2553 เป็นข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53 
   : ค่าจ้างลูกจ้างโครงการวิจัยรวมอยู่ในงบประมาณเงินรายได้ชุดโครงการวิจัย 
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ตาราง 1.10 รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2553 
 

รายจ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
มก. 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
เงินรายได้ชุด
โครงการวิจัย

/บริการ
วิชาการ 

รวม 

   สว.สก 

1.ค่าจา้งบุคลากร 343,516  393,558 744,000 1,481,074 
2.ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานบรกิารวิชาการ  16,413  961,800 978,213 
3.ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานโครงการวจิัย    7,477,100 7,477,100 

รวมรายจ่าย 343,516 16,413 393,558 9,182,900 9,936,387 
 

หมายเหตุ  : ข้อมูลด้านงบประมาณปีงบประมาณ 2553 เป็นข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53 
 
 
 
 

1.7 งบการเงนิประจําปีงบประมาณ 2553 ผ่านการตรวจสอบบญัชีจากผู้สอบบัญชรีับอนุญาตตาม
ระเบยีบสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

ในฐานะหน่วยงานพ่ึงพาตนเองตามระเบียบสถาบันฯ คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ได้อนุมัติ
เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 2/53 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ให้จัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้า
ดําเนินการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองงบการเงินประจําปี งบประมาณ 2553 ซึ่งสว.สก.
มีสินทรัพย์รวม 4,363,726.34 บาท ดังรายละเอียดตามงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 
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1.8 ข้อมูลพืน้ที่และลักษณะอาคาร 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ต้ังอยู่ที่อาคารวิจัยและพัฒนา ช้ัน 2 (ห้อง 204, 205 และ 214) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02)9406300, (02)9407300 โทรสาร(02)9406300 website: 
http://www.cai.ku.ac.th Email: cai_coop@yahoo.com 
มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทั้งสิ้น 126.06 ตารางเมตร โดยมีการ
แบ่งพ้ืนที่ใช้สอย ดังน้ี 

 
 ห้อง 204 พ้ืนที่ใช้สอยรวม 24 ตารางเมตร 

เป็นห้องปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ  

 
 
 ห้อง 205 พ้ืนที่ใช้สอยรวม 56.06 ตาราง

เมตร เป็นห้องสํานักงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
 
 
 

 ห้อง 214 พ้ืนที่ใช้สอยรวม 46 ตารางเมตร 
เป็นห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ สําหรับการสืบค้นข้อมูล และ
ห้องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย 
ผู้นําสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และผู้สนใจที่เก่ียวข้อง 
 
 

1.9 การดําเนินงานของสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ ์
 

การดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เน้นไปที่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ เอกชน และภาคประชาชน โดยขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานภายใต้แผนงาน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานด้านการวิจัย แผนงานด้านการบริการวิชาการ แผนงาน
ด้านการเช่ือมโยงเครือข่าย และแผนงานด้านการพัฒนาองค์กร ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ โดยมีผู้อํานวยการทําหน้าที่บริหารจัดการเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสว.สก. และ
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548, 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 โดยมีกระบวนงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ ดังน้ี       
 1.9.1 แผนงานด้านการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัยของสว.สก.เป็นไปภายใต้ระบบงานวิจัยที่มีขับเคลื่อนด้วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพ่ือให้ได้มาซึ่งชุดความรู้และนวัตกรรมความคิดที่จะ
นําไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ์ สู่การเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจฐานสังคมอย่าง
แท้จริงน้ันภายใต้การสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และในรูปแบบของ Matching 
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Fund สว.สก.ได้วางกรอบการดําเนินงานภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม” ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ กลุ่มงานวิจัยเพ่ือเช่ือมโยงโซ่อุปทาน 
และกลุ่มงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน 
 กระบวนการวิจัยภายใต้ภารกิจด้านการวิจัยของสว.สก.จะเป็นไปตามกรอบการวิจัย (รูปที่ 
1.4) ภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ของสกว. มีผู้อํานวยการ
สถาบันฯ เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการ ซึ่งได้วางกรอบการทํางานระหว่างปี 2543-2559  (ครบ 100 ปีสหกรณ์
ไทย) ที่จะให้คนในชาติมีความสามัคคีร่วมกับใช้หลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ 
 

 
 

รูปที่ 1.4  กรอบการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
 

ในช่วงปี 2553 น้ัน สว.สก.มีการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายสําคัญที่จะให้ได้ผลลัพธ์การวิจัยที่ก่อให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน และให้ได้ชุดความรู้และนวัตกรรมมาใช้ใน
การเรียนการสอน และการขยายผลในการขับเคลื่อนภารกิจบริการวิชาการ ดังรูปที่ 1.5 
 

 
 
 

รูปที่ 1.5  กระบวนการด้านการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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1.9.2. แผนงานด้านการให้บริการวิชาการ 
 

แผนงานการให้บริการวิชาการของ สว.สก. เกิดจากการบูรณาการการทํางานของ      
สว.สก. ทั้งภารกิจการวิจัย ภารกิจการให้บริการ ภารกิจการเช่ือมโยงเครือข่าย และภารกิจการพัฒนา
องค์กร มุ่งเน้นไปที่การนําชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัยกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
(VN&F Platform)2 มาผ่านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการยกร่างหลักสูตรภายใต้เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้มาซึ่งตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการ และขยายผลไปเป็นหลักสูตรการบริการวิชาการ
ของหน่วยงานในขบวนการ โดยมีเป้าหมายไปที่การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงให้มีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และมีกระบวนการทํางานดังรายละเอียดรูปที่ 1.6 

 

  ขั้นตอนแรก :  การนําชุดความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการ
วิชาการ และการจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม และการจัดทําโครงการฝึกอบรม ภายใต้เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ได้ตัวแบบหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสามารถยกระดับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณ์ ในทิศทางของการนําคุณค่า (ประโยชน์) สู่สมาชิกและชุมชน และการเป็นองค์กรพ่ึงพาตนเอง 
(Autonomous) ซึ่งสว.สก.จะสร้างกลไกให้เกิดเป็นเครือข่ายผู้นําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่สังคม
ฐานความรู้ในอนาคตที่จะเป็นเสาหลักทางความคิดแก่สังคมต่อไป 
 

  ขั้นตอนท่ีสอง :  การดําเนินการฝึกอบรม การประเมินผลและติดตามผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม การดําเนินการฝึกอบรมของ สว.สก. จะเป็นไปภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง สว.สก. และ
หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการสหกรณ์ และภาคเอกชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นําสหกรณ์ 
ผู้นําสถาบันเกษตรกรและผู้สนใจ และได้นําเอากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) 
มาใช้ในการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะจากประสบการณ์ตรงของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ 
  การประเมินผลการฝึกอบรมจะดําเนินการทุกครั้งในการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
มาปรับปรุงการดําเนินการ และทุกปีจะมีการติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้กลไกของเวทีเสวนาวิชาการ
ประจําปี งานคืนสู่เหย้า กลไกของสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์  เว็บไซต์และข้อมูลจากพ้ืนที่วิจัยของ สว.สก. 
 

  ขั้นตอนท่ีสาม : การขยายผลสู่การนําไปใช้ประโยชน์ในขบวนการสหกรณ์ ตัวแบบการ
ฝึกอบรมของ สว.สก. มักจะได้ขยายผลในการใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมในหน่วยงานและขบวนการสหกรณ์ 
อาทิเช่น หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชํานาญการ หลักสูตรผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
หลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงบูรณาการ หลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเน่ียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน www.cai.ku.ac.th รายงานการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ 
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รูปที่ 1.6  กระบวนการด้านการให้บริการวิชาการ 
 

ในรอบปีการศึกษา 2553 สว.สก.ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมจากชุดความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยภายใต้ช่ือหลักสูตร “เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ” เพ่ืออบรมให้ความรู้กับบุคลากร
สายการจัดการสหกรณ์ที่เป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยของสว.สก. ให้มีสมรรถนะใน 4 มิติ ทั้งด้านปรัชญา-
อุดมการณ์สหกรณ์  กระบวนทัศน์ หลักการ และแนวปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช้ขับเคล่ือนสหกรณ์ในทิศทางของ
การเป็นองค์การอิสระพ่ึงพาตนเอง (Self-help Organization: SHOs)3  

 

1.9.3 แผนงานการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร 
 

แผนงานการเช่ือมโยงเครือข่าย จะมุ่งไปที่การจัดเวทีเรียนรู้ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้โดยใช้ชุดความรู้จากการวิจัย และภารกิจด้านบริการวิชาการเป็นกลไก
ในการเช่ือมโยงเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนแก่ขบวนการสหกรณ์ของ
หน่วยงานภาควิชาการ 

ภายใต้ชุดความรู้หลัก “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” ที่สว.สก.ใช้เป็นกรอบคิดและ
แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสว.สก.น้ัน มุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เช่ือมั่น ศรัทธา และ
เข้ามาร่วมพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่ เป็นธรรม ภายใต้ทรัพยากรทุนมนุษย์ ได้แก่ เครือข่าย
ผู้ประกอบการ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์เชิงคุณค่า เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ และเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน www.cai.ku.ac.th โครงการหลักสูตรเรยีนรู ้ “เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการสหกรณ์มอือาชีพ” 
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รูปที่ 1.7  กระบวนการด้านการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 

1.9.4 แผนงานด้านการพัฒนาองค์กร 
การดําเนินงานพัฒนาองค์กรของสว.สก.เพ่ือให้เป็นไปตามปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้

สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์” และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม
ความคิด เพื่อยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” สว.สก.จึงได้มีการกําหนดกรอบการ
พัฒนาองค์กร ดังน้ี 

 

1) การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สว.สก.ได้วางกลไกในการสร้างคน สร้างทีมงาน ที่มีปณิธานเป็นเป้าหมายร่วม 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกลไกของเวทีเรียนรู้สําหรับการถ่ายโอนความรู้ร่วมกัน เวทีถอดบทเรียนจาก
การดําเนินงานประจําทั้งที่สําเร็จและไม่สําเร็จ กลั่นออกมาเป็นแนวทางการจัดการใหม่ เพ่ือนําไปสู่ความรู้
ใหม่ การปรับปรุงการทํางานวิธีใหม่  และการปรับความคิดในการทํางานใหม่  จนก่อเกิดเป็นนวัตกรรมการ
จัดการในรูปแบบของสว.สก.  

จากการใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการสร้างทีมงานเชิงคุณค่าโดย
ใช้ภารกิจงานประจําเป็นบทเรียน กอปรกับมีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคลากรให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ระหว่างความรู้เดิม ผสมผสานความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการสอนงานและให้คําแนะนําของผู้อํานวยการและ
รองผู้อํานวยการ ในที่ประชุมประจําเดือนของสว.สก.  เวทีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม หรือการให้คําปรึกษาแบบตัว
ต่อตัว ช่วยให้บุคลากรได้มีมุมมองการทํางานแบบใหม่ ที่สามารถเช่ือมโยงการทํางานอย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาการทํางานด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและผลงานท่ีมีคุณภาพตาม
แผนงานที่วางไว้  จะเห็นได้จากการกําหนดปฏิญญาจากเวทีสัมมนาบุคลากรประจําปี  การถือปฏิบัติและ
การประเมินผลปฏิญญา เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
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รูปที่ 1.8  ปฏิญญาตะวันรอน ข้อตกลงร่วมในคราวสัมมนาประจําปี 2554  
 
2) การพัฒนาบุคลากร 

ประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัย นํามาซึ่ง
กรอบการบริหารการพัฒนาบุคลากรให้มีอัตลักษณ์ ในทิศทางของการสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจเพ่ือ
การบรรลุปณิธาน และวิสัยทัศน์ของสว.สก. ภายหลังกระบวนการจัดการความรู้และการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในเวทีสัมมนาและการให้คําปรึกษาแนะนํา ในที่สุดประชาคม สว.สก.จึงเห็นควรที่จะกําหนดกรอบ
การสร้างอัตลักษณ์ของบุคลากรใน 4 ขั้นตอน (รูปที่ 1.9) ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาค้นคว้า และทําความเข้าใจในเรื่องคุณค่าสหกรณ์ 10 
ประการ  ได้แก่ การช่วยเหลือตนเอง การรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค 
ความเป็นเอกภาพ ความซื่อสัตย์ การเปิดใจกว้าง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และ
ถือปฏิบัติในวิถีการทํางาน (ตัวเอง) 

ขั้นตอนที่ 2 : การถอดบทเรียน ถ่ายโอนความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ แนวคิด 
และการพัฒนาการทํางานในทิศทางของแนวทางปฏิบัติที่ดี (ทีมงาน) โดยใช้องค์ประกอบ 4 มิติ สู่ผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย อุดมการณ์/คุณค่า กระบวนทัศน์ หลักการ และแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ขั้นตอนที่ 3 : การตกผลึกความคิดเพ่ือนําสู่วิถีการทํางานของตนเอง และทีมงาน 
ภายใต้กรอบคิดเชิงคุณค่า ได้แก่ สหกรณ์ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ขั้นตอนที่ 4 : การมีกระบวนทัศน์ และแนวปฏิบัติของผู้นําการเปลี่ยนแปลงพร้อม
ถ่ายโอนความรู้สู่ผู้อ่ืน 

 
ปัจจุบัน สว.สก. โดยผู้อํานวยการได้กําหนดแนวทางกํากับดูแลกิจการสว.สก. เพ่ือ

การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุปณิธาน วิสัยทัศน์ ภายใต้อัตลักษณ์ “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจ
ในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม”  
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รูปที่ 1.9  กรอบการปฏิบัติสู่อัตลักษณ์ฅนสว.สก. : บันได 4 ขั้น สู่การนําคุณค่าของฅนสว.สก. 
 
1.10 การดําเนินงานภารกิจภายใต้แผนงานประจําปีการศึกษา 2553 

การดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วยแผนงาน 4 
แผนงาน ดังน้ี 

1.10.1 แผนงานด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการวิจัยในปีการศึกษา 2553 เป็นไปภายใต้ระบบ
การวิจัยของสว.สก. ซึ่งดําเนินการภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้า
ที่เป็นธรรม ระยะที่ 4” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ประกอบด้วยงานวิจัย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ กลุ่มงานวิจัยเพ่ือเช่ือมโยงโซ่อุปทาน และกลุ่มงานวิจัยสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น  7 
โครงการ 
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ตารางที่ 1.6 ภารกิจด้านการวิจัยของสว.สก. ในปีการศึกษา 2553 
 

ลําดบั
ท่ี 

ช่ือโครงการวจิัย 
แหลง่ทุน
สนับสนุน 

ทุนวิจัย/ 
มูลค่า 
(บาท) 

ประเภท ผู้มีสว่นร่วมในการวิจัย 

มก.พว. 

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการแต่
ดําเนินการ

โดย
หน่วยงาน
พันธมิตร 

มก. 
หน่วยงาน

อื่น 
รวม 

1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่น
การพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี 4 

สกว. 2,449,800  - 11 2,110 2,121 

1.1 โครงการเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการสหกรณ ์ปีท่ี 3 

สกว. 1,196,000 PUG
4
 - 15 874 889 

1.2 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา ระยะท่ี 2 

สกว. 553,300  - 5 83 88 

1.3 โครงการวิจัยกลุ่มธุรกจิเชิง
คุณค่าสามพราน ระยะท่ี 2 

สกว. 563,200  - 11 1,340 1,351 

1.4 โครงการวิจัยการพัฒนาและ
ดําเนินการตวัแบบ Farmer 
Shop 

สกว. 2,981,000  - 12 1,308 1,320 

1.5 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนา
ระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุน
พึ่งพาตนเองและรว่มมือกัน
ระหว่างสหกรณ ์

ชสอ. 390,500  - 6 134 140 

1.6 โครงการนําร่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการตลาดข้าว
หอมมะล ิ

มก. 150,000  - 3 16 19 

รวม 8,283,800 63 5,865 5,928 

 
1.10.2 แผนงานด้านการให้บริการวิชาการ การดําเนินภารกิจภายใต้แผนงานด้านการให้บริการ

วิชาการในปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วย 6 โครงการ ได้แก่  โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมงาน
สหกรณ์  จํานวน 1 รุ่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเน่ียน  จํานวน 1 รุ่น  โครงการ
ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ จํานวน 
1 รุ่น  การจัดเสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และการประกาศเกียรติคุณ       
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี” จํานวน 1 ครั้ง  การจัดนิทรรศการ 5 ครั้ง ประกอบด้วย นิทรรศการ
ผลลัพธ์งานวิจัยในงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ปี 2554  ณ งานเกษตรแฟร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมเย่ียมชมบู๊ททั้งสิ้น  496 คน   การร่วมนําผลลัพธ์งานวิจัย(ข้าวเกิดบุญ, 
ข้าวคุณธรรม) เผยแพร่และจําหน่ายในงานนิทรรศการ “Health Food and Ingredient Thailand (HFIT 
2011) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้สนใจเข้าเย่ียมชมบู๊ทและ
อุดหนุนสินค้า จํานวน  200 คน  นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานวันธุรกิจการเกษตร 

                                                 
4
 PUG เป็นส่วยของทุนสนับสนุนการจัดพมิพ์เอกสารเผยแพร่ โดยไม่มกีารสนับสนุนค่าพฒันาวิชาการ 
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ประจําการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้สนใจเยี่ยมชมบู๊ท จํานวน 200 คน 
จําหน่ายสินค้า 1,280 บาท นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานฉลองครบรอบ 30 ปี  
ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด  มีผู้สนใจเย่ียมชมบู๊ท จํานวน 360 คน  
จําหน่ายสินค้า 24,175.20 บาท และนิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ 
ประจําปี 2554 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจําหน่าย 6 ราย  ยอดขายจากการจําหน่ายสินค้า 92,500 บาท  มีผลงาน
การให้บริการวิชาการในรูปของเอกสาร สิ่งพิมพ์ด้านวิชาการท้ังสิ้น 26 ช้ิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.7 และ 1.8 

 
ตารางที่ 1.7 ภารกิจด้านการให้บริการวิชาการของ สว.สก. ในรอบปีการศึกษา 2553 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวนผู้เข้า 
มามีส่วนร่วม 

รายรับ/
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร่ 

1 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมงานสหกรณ์ 120 385,000* คู่มือเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วม 1 ชุด 

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
เครดิตยูเนี่ยน 

25 - คู่มืออบรมผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงใน ช.ส.ค. 

1 ชุด 
3 โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 8 
88 607,200* คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชํานาญการ 1 ชุด 

4 โครงการเสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณคา่และ
การค้าท่ีเป็นธรรม และการประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งป ี2553” 

441 183,812 เอกสารประกอบการ
เสวนา 1 ชุด 

5 นิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัยในงานวิจัย “บนเส้นทาง
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ปี 2554 

496 16,000 เอกสารประชาสัมพันธ์
งานวิจัย 

6 ร่วมนําผลลัพธ์งานวิจัย(ข้าวเกิดบุญ, ข้าวคุณธรรม) 
เผยแพร่และจําหน่ายในงานนิทรรศการ “Health Food 
and Ingredient Thailand (HFIT 2011) 

200 2,000 โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์

งานวิจัย 
7 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงาน

วันธุรกิจการเกษตร ประจําปีการศึกษา 2553  
200 1,280 โบชัวร์/สินค้า Farmer 

Shop เพ่ือการประชา 
สัมพันธ์และจําหน่าย 

8 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงาน
ฉลองครบรอบ 30 ปี  ร้านสหกรณ์ กฟผ. จก. 

360 24,175.20 โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์และ
จําหน่าย 

9 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงาน
เกษตรแฟร์ ประจําปี 2554 

ผู้ประกอบการ 
6 ราย 

92,500 โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์และ
จําหน่าย 

 
* หมายถึง รายรับตามโครงการพัฒนาวิชาการ 
 



 

 - 24 -

ตารางที่ 1.8  รายช่ือผลงานด้านวิชาการท่ีเผยแพร่โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในรอบปีการศึกษา 
2553  (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) 

 

ลําดับ ชนิดของเอกสารเผยแพร่ จํานวนฉบับ 
1 เอกสารวิชาการ 13  เล่ม 
2 วีดีทัศน์ 2  เร่ือง 
3 โบชัวร์ 8  เร่ือง 
4 วัสดุ-อุปกรณ์-เอกสาร เพ่ือการเผยแพร่ 2   อย่าง 
5 Website : www.cai.ku.ac.th   1 

 
1.10.3 แผนงานด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นไปภายใต้ชุดความรู้ “การเช่ือมโยงเครือข่าย

คุณค่า” ที่มุ่งให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรด้านวิจัย ด้านวิชาการ และสังคม เพ่ือให้เกิดพลังความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม มีผลลัพธ์จากการดําเนินงานทั้งสิ้น 9 เครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า เครือข่ายคลังสมอง เครือข่ายผู้นํา
สหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายเชิงธุรกิจ 2 
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม และเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย มีภาคี
เครือข่ายทั้งสิ้น 9,707 ราย 

 
ตารางท่ี 1.9 ภารกิจด้านการเช่ือมโยงเครือขา่ยทางวิชาการ – สังคม ของ สว.สก. ในรอบปีการศึกษา 2553  
 

ลําดับ กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีได้ 
1 เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม  
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

- มีผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมใน
เครือข่าย จํานวน 382 คน 

- มีสมาชิก facebook 112 คน 
2 เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณคา่ นักวิจัยภายใต้ชุดความรู้              

“การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า”  
- นักวิจัย จํานวน 420 คน 
- มีสมาชิก facebook 48 คน 

3 เครือข่ายคลังสมอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ภายใต้
ชุดความรู้ “การเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณค่า” 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 118 คน 

4 เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ผู้นําสหกรณ์ภายใต้ชุดความรู้ 
“การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” 

- ผู้นํา จํานวน 283 คน 

5 เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ ผู้นําสหกรณ์และผู้สนใจ - สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 
จํานวน 384 คน 

- มีสมาชิก facebook 79 คน 
6 เครือข่ายผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน

สหกรณ์ และผู้สนใจ 
- ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท้ังสิ้น  
  1,320 คน 
- มีภาคีและหน่วยงานเข้ามามีส่วน 
  ร่วมในโครงการท้ังสิ้น 117 ภาคี/ 
  หน่วยงาน 
- จํานวนสินค้าท้ังสิ้น 452 รายการ 

7 เครือข่ายเว็บไซต์ (เครือข่ายสังคม
ข้อมูลข่าวสาร) 

ผู้นําสหกรณ์ / สมาชิก social 
network / ผู้ท่ีสนใจสืบค้นข้อมูล 
/ ผู้ท่ีมีความสนใจ 

- ผู้สืบค้นข้อมูล จํานวน 6,330 คน 
- มีสมาชิก facebook 406 คน 
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ลําดับ กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีได้ 
8 
 

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ชาวนาคุณธรรม ผู้ประกอบการ 
บริษัทส่งออก และปณท. 

- ชาวนาท่ีเข้าร่วมเครือข่าย จํานวน 
259 คน 

- มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเครือข่าย 
จํานวน 14 แห่ง 

- แบรนด์ข้าวคุณธรรม 
- ชุดความรู้การสร้างแบรนด์และการ
แก้ปัญหาราคาสนิค้าเกษตรตกตํ่า
ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม 16 แห่ง 
- นวัตกรรมการพัฒนาระบบธุรกิจ
ข้าวหอมมะลิไทยภายใต้โซ่อุปทาน 

9 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ 
สหกรณ์ไทย 

สหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ี 5 จังหวัด
ในภาคอีสาน จาํนวน 16 แห่ง  

- ตัวแบบเครือข่ายเชิงธุรกิจ 
- แผนธุรกิจเครือข่ายในการสร้าง
อํานาจการต่อรองด้านการตลาด 

- แบรนด์ข้าวเกิดบุญ 
- ชุดความรู้การสร้างแบรนด์/
การตลาด/การบริหารความเสี่ยง 

- แผนการปกป้องภาพลักษณ์ข้าว
หอมมะลิไทยด้วยแบรนด์เกิดบุญ 

 
1.10.3 แผนงานด้านการพัฒนาองค์กร ภารกิจภายใต้แผนงานด้านการพัฒนาองค์กร 

ประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1.10 ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรของ สว.สก. ในรอบปีการศึกษา 2553 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนคน / งบประมาณ

สนับสนุน 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 

1 การเข้าร่วมศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 

  

 (1) การศึกษาดูงานลู่ทางการ
เชื่อมโยงโซ่อุปทานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย 
(วันท่ี 2-7 ส.ค. 53) 

1 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 
จํานวน 80,000 บาท 

- ได้ชุดความรู้การบริหารการบริหารจัดการโซ่
อุปทานของพืชผลเกษตรอินทรีย์ 

- ได้ข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้
สําหรบการวิจัย 

- มีแนวทางสําหรับโครงการความร่วมมือกับ 
University of Western Sydney 

 (2) การศึกษาดูงานขบวนการ
สหกรณ์ ประเทศเยอรมนี 
เนเธอร์แลนด์ เบลเย่ียม และ
ฝร่ังเศส 
(วันท่ี 10-17 ต.ค. 53) 

1 คน 
งบประมาณชสอ. 

จํานวน 79,000 บาท 

- ได้ติดตามความก้าวหน้าของของสถาบัน
การเงินระดับโลก 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นํา DGRV และ
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับผู้นํา 
DGRV 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนคน / งบประมาณ

สนับสนุน 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 

 (3) เจรจาธุรกิจและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับผูบ้ริหาร Co-
operative College ศึกษาดู
งาน UK Aware 2011 และ
หน่วยงาน Fairtraders Co-
operatives 
(วันท่ี18-27 มี.ค. 54) 

1 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 
จํานวน 129,000 บาท 

- ได้ความรู้และประสบการณ์วิจัย และการให้
การศึกษาอบรม ท่ีเน้นในเรื่องของแนว
ทางการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

- ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
สหกรณ์ในอังกฤษ ภายใต้ Campaign “Co-
operative Good for Everyone” ซ่ึงเป็นไปใน
แนวทางของการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่าง
บูรณาการ ซ่ึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ ในการ
วิจัยและการให้บริการวิชาการของสว.สก. 

- โครงการความร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกัน
แบบ Matching Fund ร่วมกับทาง Co-
operative College 

- ความรู้เกี่ยวกบัทิศทางอนาคตของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรกิารในกลุ่มธนาคาร อาหาร 
เสื้อผ้า ของใช้ อุปโภคบริโภค ท่ีให้ความสําคัญ
เร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน และแนวคดิเรื่องการ
ดําเนินงานของ Ethical Bank ท่ีจะนํามาใช้
ประโยชน์ในภารกิจงานวจิัย 

2 การนําเสนอผลงานวิชาการในเวที
ประชุมวิชาการ “ICA European 
Research Conference” 
ประเทศฝร่ังเศส 
(วันท่ี 1-6 ก.ย. 53) 

2 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 
จํานวน 186,051.90 บาท 

- ได้ผลงานการนําเสนอผลงานวิจัยในเวที ICA 
European Research Conference  รวมท้ังได้ 
ชุดความรู้ และประสบการณง์านวิจยัด้านสหกรณ์
จากนานาประเทศที่ได้มานําเสนอผลงานในเวท ี

- ได้ข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้
สําหรับการวิจัย ตลอดจนทิศทาง การพัฒนา
งานวิจัยด้านสหกรณ์ท่ีจะช่วยในการขับเคลื่อน
งานสหกรณ์ในประเทศไทยให้สามารถ
แกป้ัญหาต่าง ๆ ท่ีเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

3 การส่งบุคลากรเข้าร่วมเวทีวิจัย 
อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ       
(ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 2)  

10 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 

 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ 

4 การสัมมนาสว.สก. 10 คน 
งบประมาณเงินรายได้สว.สก. 

จํานวน 16,799 บาท 

- บุคลากรเข้าใจในกรอบทิศทางการทํางาน
ของสว.สก.ในช่วงเวลาของแผนกลยุทธ์ ฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ. 2554-2559) 

5 การอบรมประกันคุณภาพ 10 คน 
งบประมาณโครงการวิจัย 

จํานวน 500 บาท 

- บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการจัดทํา
ประกันคุณภาพ ปี 2554  

6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพ
ให้อยู่ในวิถีการทํางาน 

10 คน 
 

- บุคลากรสว.สก.มความเข้าใจและมีแผนการ
ดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถี
การทํางาน 

7 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับทุนวิจัย 
(1) หัวหน้าโครงการ 2 คน ได้แก่ 

น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร และ 

งบประมาณ 900,000 บาท - ได้รับทุนวิจัยในฐานะผู้ช่วยผู้ประสานงานชุด
โครงการประสานงาน หัวหน้าโครงการวิจัย
ร่วมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนคน / งบประมาณ

สนับสนุน 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 

นายสุพจน์  สุขสมงาม 
(2) นักวิจัย 4 คน ได้แก่ น.ส.ผุสดี 

กลิ่นเกษร  น.ส.ธนภรณ์  ผ่อง
ประทุม นายสนธยา สีแดง 
และนายธนวัฒน์  ธนะปลื้ม 

(3) ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 2 คน 
ได้แก่ น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร 
และน.ส.ธราภรณ์  ศรีงาม 

พราน นักวิจัยโครงการพัฒนาและดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer Shop นักวิจัยโครงการ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
และหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยโครงการ
นําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การตลาดข้าว 

8 โครงการ SMART เพ่ิมศักยภาพใน
การทํางานของบคุลากร 

10 คน 
 

- บุคลากรมีการทํางานท่ีเป็นระบบและมีแบบ
แผน มองเห็นเป้าหมายร่มในงานสว.สก. 

9 เวทีถอดบทเรียนในท่ีประชุมสว.สก. 10 คน - ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของคน สว.สก. “ทํางาน
อย่างมีน้ําใจ ภายใต้วิสัยทัศน์ มีความ
รับผิดชอบ และมององค์รวม” 

 
1.11 ผลงานท่ีได้รับรางวัล 
 

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากคณะเศรษฐศาสตร์ให้ส่งผล
งานโครงการ “การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงาน
บริการวิชาการ” เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ 
ประเภทแนวทางปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553 ของ
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผล
จากการส่งผลงานเข้าประกวดครั้งน้ี สว.สก.ได้รับรางวัล
คุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 รางวัล
ดีเย่ียม ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้าน 

ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
 
 
 

1.12 ผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา 2553  
 

(1) โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
 
 

สวนสามพราน ได้วางแผนธุรกิจที่จะดําเนินไปอย่าง
ก้าวหน้าและย่ังยืน โดยมีแนวคิดที่จะนําเสนอจุดแข็ง จาก
พ้ืนฐานทรัพยากรเก่าที่มีอยู่ในมือ คือ ธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่
ประกอบด้วย ต้นไม้ สายนํ้า และสวนสมุนไพร โดยพุ่งเป้าไปท่ี
ความเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย และ
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โรงแรม โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) 
 

การประชุมหารือระหว่างผอ.สว.สก.และผูบ้ริหารโรงแรม 

ธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์โดยมีศูนย์การเรียนรู้ สําหรับสอนการทําเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดภัยจากสารพิษ และ
มีสวนสมุนไพรเป็นเสมือนห้องเรียน เสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับวิถีไทย และสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายหลัก 

คือ 1. ตลาดครอบครัว ให้พ่อ แม่ ลูก ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 2. กลุ่มโรงเรียน ที่เป็น
ทางเลือกของการทัศนศึกษา 3. ตลาด
ลูกค้าสัมมนาคนไทย และ 4. ตลาด
ชาวต่างชาติ  นอกจากน้ี ยังมีโปรแกรม
ต่างๆ เก่ียวกับสุขภาพสําหรับนักท่องเที่ยว 
อาทิเช่น กิจกรรมการสอนทําลูกประคบ
สมุนไพร การดูแลตัวเองแบบไทยๆ การ
ทําอาหารไทย การเที่ยวชมสวนผัก ผลไม้

ออแกนิคที่ปลูกโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ โดยให้ชาวบ้านใน
พ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งพ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าวนอกจากจะใช้ในการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นศูนย์เรียนรู้
ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือรณรงค์การทําเกษตร
ในระดับปลอดภัย จนถึงระดับเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดโลกร้อน 
และรักษ์ธรรมชาติ 

 
ซึ่งจากจุดเร่ิมต้นดังกล่าว ในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 

จึงได้มีการหารือกันระหว่างผู้อํานวยการของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารของโรงแรมโรสการ์เด้น(สวนสามพราน) เก่ียวกับ
แนวทางการดําเนินธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อธุรกิจ และชุมชน ในรูปแบบของกลุ่มธุรกิจสหกรณ์
เชิงคุณค่าโดยมีสวนสามพรานเป็นแกนกลาง ซึ่งสวนสามพรานมีแผนงานที่จะให้พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าสวน 
เปิดเป็นตลาดสินค้าชุมชน ร้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ และภาคีสหกรณ์ อ่ืนๆ ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
เพ่ือที่จะนําต้นแบบธุรกิจดังกล่าวที่ได้ขยายแก่กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ต่างๆ โดยใช้ช่ืองานวิจัยน้ีว่า กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่า สามพราน   

 
จากการทําวิจัยฯ ในปีที่ 2 พบว่า มีเครือข่ายกลุ่ม

เกษตรกร และชาวบ้าน ที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการวิจัยเพ่ิมมาก
ขึ้น ถึงจํานวน 6  กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเกษตรย่ังยืน 2.กลุ่มโรงเรียน 
3. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. สามพราน 4. กลุ่มแม่บ้าน ต. สาม
พราน 5. กลุ่มแม่บ้าน และเกษตรกร ต. ไร่ขิง และ 6. กลุ่มปลูก
ข้าวเกษตรย่ังยืน ดังภาพ 
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เครือข่ายงานวิจัย กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน  

 
จากส่วนหน่ึงของงานวิจัยดังกล่าว ต่อมาจึงเกิดแนวความคิด การทําตลาด Farmer market   มี

ช่ือไทยๆ ว่า ตลาดสุขใจ สามพราน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยฯ เพ่ือใช้เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการรองรับ
สินค้าจากชุมชนในเครือข่าย มีระบบการค้าที่เป็นธรรม ผู้ซื้อและผู้ผลิตได้มีโอกาสพบปะกันโดยตรง โดยไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในตลาดมีสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น ผัก และผลไม้จากการทําเกษตรอินทรีย์ ในระดับ
ปลอดภัย จนถึงระดับปลอดสารพิษ  อาหาร เครื่องด่ืม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือสุขภาพ  ซึ่งนอกจากตลาด
แห่งน้ีจะเป็นเสมือนแหล่งโชว์สินค้าของชุมชนแล้ว ยังเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และนักท่องเที่ยว

ที่มาจับจ่ายใช้สอยอีกด้วย 
เน่ืองจาก จัดให้มีเวทีสัมมนา
ในหั ว ข้ อที่ น่ า สน ใ จ ต่ า งๆ 
เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ โดย
อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เช่ียวชาญจากเครือข่ายของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน และ
มีสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้
ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  
มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ
ครั น  เ ช่น  ห้อง นํ้ าสะอาด  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
จราจร  และที่ จอดรถเ ป็น

ระเบียบ โดย ตลาดสุขใจ สามพราน เปิดตลาด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 น้ี และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
เวลา 10.00-17.00 น. นับต้ังแต่ดําเนินการโครงการมีข่าวออกเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 26
รายการ 

 

ภาพบรรยายกาศตลาดสุขใจ สวนสามพราน 
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กระบวนการดําเนินงานโครงการ Farmer Shop 

เคร่ืองหมายบริการ Farmer Shop 
อนุมัติวันท่ี 28 มี.ค. 54 

 (2) โครงการพัฒนาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop 
 

โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ดําเนินการในลักษณะของโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยได้นํากระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
อย่างบูรณาการมาใช้เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ ระบบธุรกิจค้าปลีกทางเลือก ที่จะช่วยลดข้อจํากัดในเรื่องช่องทางการกระจายสินค้าที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคท่ีสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยกําลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการ
ยกระดับความสามารถของระบบธุรกิจค้าปลีก ไปในทิศทางของการค้าที่เป็นธรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาการ
ประกอบอาชีพของคนในสังคม และการพัฒนาที่ย่ังยืน  
  ผลการวิจัย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้นําไปสู่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ              

“Farmer Shop” เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของร้านค้าปลีกทางเลือกภายใต้สโลแกน 
“ไม่ได้หวังที่กําไร แต่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” โดยผลการจัดกิจกรรมเปิดตัว
ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งหน่วยราชการ และภาคเอกชน ได้รับความสนใจจาก
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี สินค้าที่จัดจําหน่าย ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ หมวด
อาหาร สินค้าอุปโภค เครื่องใช้และของใช้ในครัวเรือน โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรแปรรูปที่ผ่านการคัดสรรสินค้าและเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการฯ 106 
ราย มีสินค้าที่ผ่านการคัดสรรแล้วกว่า 300 รายการ โดยมีเป้าหมายที่จะคัดเลือก
สินค้าให้ได้ 1,000 รายการ 

  แผนการดําเนินการในส่วนของการจัดต้ังและดําเนินการตัวแบบ ร้าน Farmer Shop                   
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน
ได้รับอนุมัติสถานที่สําหรับจัดต้ังและดําเนินการเรียบร้อยแล้วโดย
มีพ้ืนที่ดําเนินการประมาณ 40 ตรม. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร้านค้า
ปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” โดยคาดหวังว่า
โครงการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop ดังกล่าวจะเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนในสังคม ชุมชน สถาบันเกษตรกร ภาค
วิชาการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มี
จิตสํานึกการพ่ึงพาและร่วมมือกัน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม (Social Economy 
Enterprise) ทั้งน้ีแผนการดําเนินการที่สําคัญประการหน่ึงคือการ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรที่มีนโยบายด้านความรับผิดชอบ
องค์กรต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และ 

Global Corporate Citizenship สําหรับเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาตัวแบบในระยะ 
2 ปีแรก ประมาณการว่าจะใช้เงินทุนค่าก่อสร้างและตกแต่งร้านต้นแบบ จํานวน 1 ล้านบาท เงินทุน
หมุนเวียนสําหรับสินค้าจําหน่าย จํานวน 2 ล้านบาท โดยคาดว่าการบ่มเพาะธุรกิจร้าน Farmer Shop 
ในช่วงเวลา 2 ปี จะได้ทุนความรู้ ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการขยายผลนําไปจัดต้ังใน
ชุมชน ร้านสหกรณ์ หรือในหน่วยงานที่สนใจในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ  ธุรกิจค้าปลีกทางเลือกของ
คนในสังคมที่ให้ความสําคัญกับการค้าที่เป็นธรรมต่อไป 
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Road Show Farmer Shop  

ในงานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณฯ 
ประจําปี 2553 

Road Show Farmer Shop 
ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน 

จ.นครปฐม 

Road Show Farmer Shop 
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
   

 

 
 
 

การจัดกิจกรรม Road show โครงการ
ร้าน Farmer Shop ร่วมกับภาคี 

Road Show Farmer Shop 
ณ กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี 

ประจําปี 2553 

 Road Show Farmer Shop 
ในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปี 2554 
 

(3) โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี พ.ศ. 2553 
 

โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีจัดขึ้นเป็นปีที่สอง ซึ่งเป็นไป
ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 2 ในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาผู้นํา
ให้ มี ศั กยภาพและความพร้ อมที่ จะ เ ป็นผู้ นํ าการ
เปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ในทิศทางของการ
พ่ึงพาตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อยกย่องผู้เป็น

แบบอย่างที่ ดีในการยึดม่ันในคุณค่าสหกรณ์ และ
ปฏิบัติตนจนก่อให้เกิดคุณค่ากับสหกรณ์อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัว ในการยกระดับ
ขีดความสามารถของผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 
ซ่ึงจะนําไปสู่การขับเคลื่อนสหกรณ์บนอัตลักษณ์การ
เป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง และเป็นการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
“มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่ มีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ช้ีวัด 4 มิติ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า  
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การประกาศเกียรติคุณในปี พ.ศ. 2553 มีผู้นํา
สหกรณ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
จํานวน 3 ท่าน คือ คุณผ่องศรี    สิมะวัฒนา ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรบางนํ้าเปรี้ยว จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คุณพิมลพักตร์ มหาขันธ์  กรรมการผู้จัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จํากัด และคุณเกียงเฮง แซ่ต้ัง 
อดีตประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิต  ยู
เน่ียน จํากัด ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดุงสามัคคี จํากัด ส่วนรางวัลประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่ามี 2 รางวัล 
ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 
ธ.ก.ส. สุรินทร์ จํากัด 

สว.สก. ได้จัดทําหอประวัติรายนามนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีเผยแพร่แก่
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 

 

(4) วารสารฅนสหกรณ์ 
วารสาร “ฅนสหกรณ์” ดําเนินการภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา

สหกรณ์ เผยแพร่ในลักษณะของวารสารรายไตรมาส โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประมวลความรู้และนวัตกรรมที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์ เพ่ือการเผยแพร่อย่างมีแบบแผนและช่วยรณรงค์ให้เกิดสังคมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้นําสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถีแห่งการพ่ึงพาและร่วมมือกัน โดย
มีนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยหนุนเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม ทางปัญญา เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ไทย ซึ่งได้สร้างสรรค์บทความที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจแก่ผู้นําสหกรณ์และ
ผู้เก่ียวข้อง ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในงาน ปัจจุบันได้ดําเนินการมาเข้าสู่ปีที่ 4 จัดพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว 11 
ฉบับ มีสมาชิกที่ให้การสนับสนุนจํานวนทั้งสิ้น 384 คน/องค์กร ก่อเกิดเป็นเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ไทยโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแกนนํา 

วารสาร “ฅนสหกรณ์” ได้นําเสนอบทความที่มีเน้ือหาสาระที่น่าสนใจ ทันต่อภาวะการณ์
ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ในงานสหกรณ์ จําแนกเป็น 6 คอลัมน์ ประกอบด้วยคอลัมน์ในแวดวงคน
สหกรณ์  มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์  และนานาสาระ  
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(4.) เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
 

สว.สก. จดทะเบียนเว็บไซต์ภายใต้โดเมน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ku.ac.th) ในช่ือ URL 
“www.cai.ku.ac.th” ที่ได้มีการนําเสนอข้อมูลบนเมนู
หลัก 11 รายการ โดยมุ่งเน้นไปที่การนําชุดความรู้ และ
กิจกรรมการดําเนินงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ และ
บทความที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่แก่
ผู้สนใจอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อข้อมูลและการเปลี่ยนแปลง
บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 

สว.สก. ได้ใช้ความสามารถของเทคโนโลยีบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสร้างสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook ที่
กําลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันเป็นกลไกในการพัฒนาสู่
สังคมฐานความรู้ให้กับเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
เครือข่ายนักวิจัย และเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ ได้เข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
พั ฒ น า ร ะ บ บ

สารสนเทศเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น มีสมาชิกเครือข่าย 
facebook จํานวน 434 ราย จําแนกเป็น เครือข่ายผู้ตรวจสอบฯ 
จํานวน 112 ราย เครือข่ายนักวิจัย จํานวน 48 ราย เครือข่าย
วารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 79 ราย เครือข่าย Farmer Shop 
จํานวน 195 ราย 

การจัดทําคลังความรู้บนเว็บไซต์ ประกอบด้วยชุด
ความรู้ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ข่าวความเคลื่อนไหวของสินค้า
เกษตรท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ อาทิเช่น ข้าว
หอมมะลิ  ผลไม้ กาแฟ และยางพารา  

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้ชุดความรู้ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานสหกรณ์จาก ผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ มีจํานวนทั้งสิ้น  158 ราย 
 
 
1.13 ระบบการประกันคุณภาพของสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ ์

สว.สก. ในฐานะหน่วยงานอิสระ จากระบบราชการสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ได้สานต่อ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยโดยการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ โดยการขับเคล่ือนระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ที่เริ่มต้นจาก การนําชุดความรู้ / 
นวัตกรรมมาใช้ในการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินและการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือ

www.cai.ku.ac.th 

Facebook เครือขา่ยสว.สก. 

เว็บบอร์ดสว.สก. 
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การยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของสว.สก. ภายใต้อัตลักษณ์ “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ 
รับผิดชอบ และมององค์รวม” โดยระบบประกันคุณภาพจะเร่ิมจากการนําคุณค่า (อัตลักษณ์ของบุคลากร
และปณิธานขององค์กร) เข้าสู่กระบวนการทํางานที่มีกรอบคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ คุณค่าสหกรณ์ (Co-
operative Value) การบริหารจัดการที่ดี (Good Management) และการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development) ซึ่งได้นําไปใช้ในกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ภายใต้การมีส่วนร่วม การจัดทําแผนที่        
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ และได้นําเสนอสู่คณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพ่ือกําหนดเป็นนโยบายและ
ผู้อํานวยการทําหน้าที่บริหารจัดการภายใต้แนวทางการกํากับดูและกิจการที่บุคลากรทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติตามกรอบหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินงานตามเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด และ
ภายหลังจากการประเมินผลแล้ว ก็จะนําข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนําไปพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของ 
สว.สก. ที่วางเรื่องระบบประกันคุณภาพไว้ในวิถีการทํางาน   

 

 

 
 
 
รูปที่ 1.10  ระบบการประกันคุณภาพฯ ของสว.สก. 



 
 
 
 
 
 
 
 ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) น้ัน สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ  (จํานวน 15 ตัวบ่งช้ี จาก 17 ตัวบ่งช้ี)  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับหน่วยงานสนับสนุนสําหรับ
สํานัก สถาบัน ที่สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต  การประเมินคุณภาพภายใน มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยภาพรวมของการประเมินจะเป็น
ค่าเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบ่งช้ีทั้งหมด รายละเอียดการแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองค์ประกอบ
สรุปได้ดังน้ี 
 

คะแนน ความหมายของคะแนน 
คะแนน 0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

 ในรอบปีการศึกษา 2553  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการรายงานข้อมูลเป้าหมายและการ
รายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สามารถบริหารจัดการได้ตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานที่
กําหนดไว้ และมีแนวโน้มในพัฒนาการของผลการดําเนินงานในปีที่ถูกประเมินเทียบกับผลการดําเนินงานใน
ปีที่ถูกประเมินครั้งที่ผ่านมา  
 

ตารางสรุปการประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานทุกองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 
ในรอบปีการศึกษา 2552-2553 

  
องค์ประกอบ คะแนนประเมิน  

ปี 2552 
คะแนนประเมิน 

ปี 2553 
ความหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 3.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 2.54 4.81 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 2.57 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบ ประมาณ 3.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 3.00 5.00 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย รวม 6 องค์ประกอบ 2.67 4.93 ดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

 
 มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ ในส่วนของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ที่
หน่วยงานกําหนดไว้ ที่สอดรับของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด โดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 5 คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.1 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
เป้า 

หมาย 
2553 

เป้า 
หมาย 
2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 บรรลุ/ไม่บรรลุ มี/ไม่มี 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน      

ตัวบ่งชี้ 1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

- - 8 8 8 - - 5 บรรลุ มี 

  
จากตารางที่ 2.1 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  (ทําเครื่องหมาย ในข้อท่ีมีการดําเนินการ เหมือนกันในทุกตัวบ่งชี้) 

ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ 
ดังน้ี   

ข้อ 1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําสถาบันฯ เมื่อคราว
การประชุม ครั้งที่ 2/53 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 โดยเป็นแผนฯที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่ง สว.สก. โดยคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ ได้มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไป
อย่างสัมฤทธ์ิผลตามปณิธานที่ต้ังไว้ ดังรายละเอียดในสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ สว.สก. 
ฉบับที่ 2 (1.1.1.1) จนกระทั่งได้(ร่าง)แผนกลยุทธ์ สว.สก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) และได้จัดทําเล่มแผน
กลยุทธ์ สว.สก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) (1.1.1.2) เพ่ือการเผยแพร่ และได้นําแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 2 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (1.1.1.3) รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี 2554 (1.1.1.4) 
และวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 11 (1.1.1.5) โดยผู้อํานวยการได้นํา(ร่าง)แผนกลยุทธ์ สว.สก. ฉบับที่ 2 ที่ได้
จากเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมร่วมกับบุคลากรสว.สก.เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความ
เป็นอัตลักษณ์ของสว.สก. จนได้เป็นข้อสรุปของแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 ที่มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ดังรายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์สว.สก.ร่วมกับบุคลากร (1.1.1.6) และได้นํา(ร่าง)แผนกล
ยุทธ์ ฉบับที่ 2 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 2/53 (1.1.1.7)  

ข้อ 2. สว.สก.มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรในองค์กรโดยการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แผนกลยุทธ์สว.สก. 
ฉบับที่ 2 ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด (1.1.2.1) 
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ข้อ 3. สว.สก.มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ และมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ตามกระบวนการของ Balance scorecard และมีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการของภารกิจ 4 ภารกิจ (1.1.3.1) ทั้งน้ีเน่ืองจากสว.สก.ได้
เริ่มดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงได้มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์
ตามภารกิจเฉพาะในรอบ 6 เดือนเท่าน้ัน 

ข้อ 4. สว.สก.มีการจัดทําตัวบ่งช้ี และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1.4.1) 

ข้อ 5. สว.สก.มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทั้ง 4 ภารกิจ สําหรับเป็น
แนวทางการดําเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (1.1.5.1) 

ข้อ 6. สว.สก.มีระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารทุก 6 เดือน (1.1.6.1) 

ข้อ 7. สว.สก.มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยเปรียบเทียบกับผลของตัวบ่งช้ี
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย เพ่ือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ปีละ 2 
ครั้ง (1.1.7.1, 1.1.7.2) 

ข้อ 8. หลังจากที่ สว.สก.ได้นําผลการประเมินการดําเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯเพ่ือพิจารณา และได้นําข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสถาบันฯไปทบทวน
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะและจัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการท่ี
ได้รับการปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการประจําสถาบันฯ (1.1.8.1) 
 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไมม่)ี 

8 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
  

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 1.1.1.1 - สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ สว.สก. ฉบับท่ี 2 

1.1.1.2 - แผนกลยุทธ์ สว.สก. ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2554-2559)  
1.1.1.3 - เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
1.1.1.4 - รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี 2554  
1.1.1.5 - วารสารฅนสหกรณ์ ฉบับท่ี 11 
1.1.1.6 - รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์สว.สก.ร่วมกับบุคลากร 
1.1.1.7 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ คร้ังท่ี 2/53 

2 1.1.2.1 - สรุปเวทีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากร 
3 1.1.3.1 - รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการของ

ภารกิจ 4 ภารกิจ 
4 1.1.4.1 - แผนกลยุทธ์ สว.สก. ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2554-2559) 
5 1.1.5.1 - ปฏิทินการดําเนินงาน 



 

 - 39 -

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
6 1.1.6.1 - รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
7 1.1.7.1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯคร้ังท่ี 1/53  

1.1.7.2 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯคร้ังท่ี 2/53 
8 1.1.8.1 - แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจําสถาบนัฯ 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

 
มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ในส่วนของตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตาม
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ และงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สอดรับของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากงานบริการวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานท่ีหน่วยงานกําหนด โดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ
ประเมิน  จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 5 คะแนน  อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เป้า 
หมาย 
2553 

เป้า 
หมาย 
2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 บรรลุ/ไม่บรรลุ มี/ไม่มี 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก      

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละของ
กิจกรรม/โครงการบริการทาง
วิชาการ และวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติต่อจํานวน
บุคลากร 

140% 62.50% 112.5% 50% 60% 5 5 5 บรรลุ มี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

4.15 4.08 3.88 3.5 3.6 5 5 3.85 บรรลุ มี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับ
ความสําเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 บรรลุ มี 

สําหรับสถาบันฯ           
2.4 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

6 6 7 6 7 5 5 5 บรรลุ มี 

2.5 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

- 4 6 4 6 3 3 5 บรรลุ มี 

2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

7,622,480 3,072,400 1,659,960 250,000 500,000 5 5 5 บรรลุ มี 
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องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เป้า 
หมาย 
2553 

เป้า 
หมาย 
2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 บรรลุ/ไม่บรรลุ มี/ไม่มี 
นักวิจัยประจํา  
2.7 ร้อยละของนักวิจัยที่ทํา
หน้าที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ไม่ต้องประเมิน 

หมายเหตุ: 2.1-2.3  สําหรับ สํานักงานเลขานุการคณะฯ ศูนย์วิจัยฯ และศูนย์บัณฑิตฯ   2.1-2.7 สําหรับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 
จากตารางที่ 2.2  พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ

หลัก ตามรายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความตอ้งการ
พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจํานวน
บุคลากร (มก.) 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป   

 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการทาง

วิชาการ จํานวน 9 กิจกรรม/โครงการ  จํานวนบุคลากรประจํา จํานวน 8 คน  มีรายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมงานสหกรณ์ 
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเน่ียน 
3. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 8 
4. โครงการเสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และการประกาศ

เกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553” 
5. นิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัยในงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ปี 

2554 
6. นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานวันธุรกิจการเกษตร ประจําปีการศึกษา 

2553 
7. นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานฉลองครบรอบ 30 ปี  ร้านสหกรณ์ 

กฟผ. จก. 
8. การจัดบู๊ทจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน   

เกษตรแฟร์ ประจําปี 2554  
9. ร่วมกับโรงแรมสวนสามพรานเปิดตลาดสุขใจและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทุกเสาร์-อาทิตย์ 

ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นประจําทุกสัปดาห์ 
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สูตรในการคํานวณ 
 

1. คํานวณร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 
=                   จาํนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ 

จํานวนบุคลากร (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
  = 
 
   

=             112.5 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได้       =  

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 
X 5 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ  

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
  
  = 
 
  =                18.75 

 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

ร้อยละ 112.5  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
2.1.1.1 - รายงานประจําปี 2553 
2.1.1.2 - รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คํานวณค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดย
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด  จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีม่กีารประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม 

ประกอบด้วย 

9 
X 100 

8 

112.5 
X 5 30 

100 
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1. โครงการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมงานสหกรณ์ มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 89 คน  
(ร้อยละ 74.17) มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉล่ีย 3.86) 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเน่ียน มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
34 คน  (ร้อยละ 82.92) มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉล่ีย 4.00)  

3. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 8 มีจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 79 คน  (ร้อยละ 89.77) มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี 
(คะแนนเฉล่ีย 3.88)  

4. โครงการเสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และการประกาศ
เกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553” มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 223 
คน  (ร้อยละ 50.56) มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉล่ีย 3.74) 

5.  นิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัยในงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ปี 
2554 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 103 คน  (ร้อยละ 20.76) มีผลการประเมินความคิดเห็น
อยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉล่ีย 3.80)  

6. นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานวันธุรกิจการเกษตร ประจําปีการศึกษา 
2553 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน  (ร้อยละ 62.50) มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่
ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉล่ีย 4.17)  

7. นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานฉลองครบรอบ 30 ปี  ร้านสหกรณ์ 
กฟผ. จก. มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 31 คน  (ร้อยละ 12.40) มีผลการประเมินความ
คิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 5.00)  

8. นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2554 มีจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 150 คน  (ร้อยละ 100) มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี 
(คะแนนเฉล่ีย 3.80)  

9. ร่วมกับโรงแรมสวนสามพรานเปิดตลาดสุขใจและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 36 คน (ร้อยละ 80) มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉล่ีย 
3.99) 

 
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจ  = 
(3.86×89)+(4×34)+(3.88×79)+(3.74×223)+(3.8×103)+(4.17x50)+(5x31)+(3.8x150)+(3.99x36) 

89+34+79+223+103+50+31+150+36 
       =   3.89    

             คะแนนท่ีได้   =   3.89  คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

ร้อยละ 4.03 4.03 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
2.2.1.1 - รายงานสรุปโครงการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมงานสหกรณ์ 
2.2.1.2 - รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเนี่ยน 
2.2.1.3 - รายงานสรุปโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 8 
2.2.1.4 - รายงานสรุปโครงการเสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม และ

การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2553” 
2.2.1.5 - รายงานสรุปนิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัยในงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มก.” ปี 2554 
2.2.1.6 - รายงานสรุปการเผยแพร่ผลลัพธ์งานวิจัย(ข้าวเกิดบุญ, ข้าวคุณธรรม) ในงานนิทรรศการ 

“Health Food and Ingredient Thailand (HFIT 2011) 
2.2.1.7 - รายงานสรุปนิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานวันธุรกิจการเกษตร 

ประจําปีการศึกษา 2553 
2.2.1.8 - รายงานสรุปนิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานฉลองครบรอบ 30 ป ี 

ร้านสหกรณ์ กฟผ. จก. 
2.2.1.9 - รายงานสรุปนิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2554 
2.2.1.10 - รายงานสรุปโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน : ตลาดสุขใจ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
 2. มีการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกําหนด 
 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ การทําแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

โดยสว.สก. มีการทําแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ในเวทีเสวนาประจําปีของสว.สก.
(2.3.1.1) ทําแบบสํารวจจากผู้เข้ารับการอบรม (2.3.1.2)   www.cai.ku.ac.th (2.3.1.3) และการจัดเวที
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น (2.3.1.4) 
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ข้อ 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ การประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลุยทธ์ (2.3.2.1) การประชุมคณะทํางานยกร่างหลักสูตร (2.3.2.2) เวที
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (2.3.2.3) 

ข้อ 3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (2.3.3.1)  
ข้อ 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ แบบประเมินผลการฝกึอบรม 

(2.3.4.1)  
ข้อ 5. มีการจัดเวทีถอดบทเรียนการดําเนินงานในที่ประชุมสว.สก.และการประชุมเฉพาะกิจทุกครั้ง 

เพ่ือนํามาใช้พัฒนาการให้บริการภายใต้อัตลักษณ์ “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และ
มององค์รวม” 

ข้อ 6. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปี ได้แก่ 
การปรับปรุงเอกสารการฝึกอบรม (2.3.5.1) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (2.3.5.2) 
 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 2.3.1.1 

 
- การทําแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในเวทีเสวนาประจําปี
ของสว.สก. 

2.3.1.2 - ทําแบบสํารวจจากผู้เข้ารับการอบรม  
2.3.1.3 - www.cai.ku.ac.th (แบบประเมินออนไลน์/ Blog รับฟังความคดิเห็นทางเว็บไซต์) 
2.3.1.4 - สรุปเวทีรับฟังความคิดเห็น 

2 2.3.2.1 - รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์ 

2.3.2.2 - รายงานการประชุมคณะทํางานยกร่างหลักสูตร 
2.3.2.3 - รายงานการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 2.3.3.1 - การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
4 2.3.4.1 - แบบประเมินผลการฝึกอบรม  
5 2.3.5.1 - รายงานการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริการวิชาการ 

2.3.5.2 - รายละเอียดหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเนี่ยน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการบริการทางวิชาการ 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย

ประจํา 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 ประเด็น

ต่อไปน้ี 
  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้

มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มผีลการดําเนินงานครบทั้ง 7 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1. สว.สก.มีการวางระบบงานวิจัยไว้อย่างชัดเจนต้ังแต่ปี 2543 จนถึงปี 2559 (2.4.1.1) สําหรับ

เป็นกรอบแนวทางการวิจัยในการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนของหน่วยงาน (2.4.1.2) และสอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ของชาติ จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและหน่วยงานพันธมิตรในขบวนการสหกรณ์ โดยมี
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ การวิจัยดังสัญญาโครงการวิจัย (2.4.1.3)  

ข้อ 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยสว.สก.มีการบูรณาการ
การนําชุดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการ ผ่านกระบวนการการถ่ายโอนความรู้จากการ
วิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ ซึ่งสว.สก.ได้รับรางวัลดีเย่ียม รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553 ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้านต่าง ๆ (2.4.2.1) 

ข้อ 3. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมเวทีวิจัยต่างๆ 
ของหน่วยงาน และการประชุมวิชาการ ดังรายละเอียดในตารางเข้าร่วมเวทีวิจัยของบุคลากร (2.4.3.1) 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมทํางานวิจัยในลักษณะของการเข้าร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการ และ
หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมภายใต้การให้คําปรึกษาและคําแนะนําของผู้อํานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ (2.4.3.2) 
และมีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเตรียมตัวเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ (2.4.3.3) และมีการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย 
มีการจัดแสดงผลงานวิจัยในงานบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.4.3.4) การจัดงาน
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2553 (2.4.3.5) 
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ข้อ 4. มีการจัดสรรงบประมาณวิจัยโครงการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าว
หอมมะลิและโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานให้บุคลากรวิจัย จํานวน 186,000 บาท (2.4.4.1) 
การกําหนดรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีการเขียนบทความวิชาการ (2.4.4.2) และกําหนดค่าตอบแทนการ
เขียนบทความลงวารสารฅนสหกรณ์ (2.4.4.3) ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประกวด
เครื่องหมายบริการ Farmer  Shop (2.4.4.4)  

ข้อ 5. มีการจัดสรรทรัพยากรท้ังงบประมาณสนับสนุนการวิจัย แหล่งค้นคว้า และระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวิจัย ทั้งในรูปของศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  (2.4.5.1) ที่มีรายงานวิจัย เอกสาร และวารสารวิชาการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์เรียนรู้ภายใต้ชุดโครงการวิจัย (2.4.5.2) ตลอดจนสนับสนุนให้ร่วมทํางานวิจัยกับ
หน่วยงานศูนย์ภายใน มก. (2.4.5.3) 

ข้อ 6. มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการวิจัยทุก 6 เดือน และ 12 เดือน (2.4.6.1) 
ข้อ 7. มีการนําผลการประเมนิเพ่ือปรับปรุงงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (2.4.7.1) 
 

ผลการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 
ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 2.4.1.1 - ระบบงานวิจัย สว.สก. 

2.4.1.2 - แผนกลยุทธ์ สว.สก. ฉบับท่ี 2  
2.4.1.3 - สัญญาโครงการวิจัย 

2 2.4.2.1 - รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 ประจาํปี 2553 ประเภท
รางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมด้านต่าง ๆ 

3 2.4.3.1 - ตารางเข้าร่วมเวทีวิจัยของบุคลากร 
2.4.3.2 - สัญญาโครงการวิจัย 
2.4.3.3 - แผนพัฒนาบุคลากรวิจัย 
2.4.3.4 - การจัดแสดงผลงานวิจัยในงานบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4.3.5 - การจัดงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ประจําปี 2553 

4 2.4.4.1 - สัญญาโครงการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิและ
สัญญาโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

2.4.4.2 - รายงานการประชุมประจําเดือนสว.สก. 
2.4.4.3 - รายงานการประชุมประจําเดือนสว.สก. 
2.4.4.4 - โครงการประกวดเคร่ืองหมายบริการ Farmer  Shop 

5 2.4.5.1 - ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
2.4.5.2 - ศูนย์เรียนรู้ภายใต้ชุดโครงการวิจัย อาทิ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ศก.พ.

สวนสามพราน  
6 2.4.6.1 - รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการวิจัยทุก 6 เดือน และ 12 เดือน 
7 2.4.7.1 - สรุปประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

 4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ 

ท่ัวไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 6 ขั้นตอน ดังน้ี   
ข้อ 1. สว.สก.มีการจัดทําแผนงานและกลไกการพัฒนาบุคลากร สําหรับการนําเสนอบทความ

วิชาการและผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ (2.5.1.1), (2.5.1.2) โดยมีผู้อํานวยการคอยให้คําแนะนําสําหรับ
การเขียนบทความวิชาการและรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ข้อ 2. มีการสังเคราะห์งานวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ภายใต้เวทีการประเมินผลงานวิจัยที่มี
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย เป็นรายงานวิจัยและชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัย เพ่ือนําไปขับเคลื่อนงาน
บริการวิชาการของสว.สก. และเผยแพร่ให้กับขบวนการสหกรณ์และผู้สนใจได้นําไปใช้ในการพัฒนาในรูป
ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (2.5.2.1) เผยแพร่บนเว็บไซต์ (2.5.2.2) วารสารฅนสหกรณ์ (2.5.2.3) และสื่อ
ทางหนังสือพิมพ์ (2.5.2.4) 

ข้อ 3. สว.สก.นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจัดเวทีสรุปงานวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่
เก่ียวข้องในหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย เพ่ือนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการขยายผล เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ หรือถ่ายทอดงานวิจัยเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ (2.5.3.1) และได้มีนําเสนอบทความวิจัย 
Value Chain Management in Agricultural Co-operatives, Thailand : Innovation for 
competitiveness and fair-trade approaches ในเวที ICA European Research Conference  ณ 
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University Lumiere Lyon2  เมือง Lyon ประเทศฝร่ังเศส (2.5.3.2)  โครงการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
การส่งเสริมงานสหกรณ์ (2.5.3.3) และการเผยแพร่งานวิจัย “ข้าวคุณธรรม: การสร้างสรรค์คุณค่าสู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2.5.3.4) 

ข้อ 4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นํา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการจัดทําและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์แผนงานวิจัยและพัฒนา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทั่วประเทศ (2.5.4.1) การนําเสนอผลงานวิจัยใน
งาน Health Food and Ingredient Thailand (HFIT 2011) (2.5.4.2) การนําเสนอผลงานวิจัยร่วมกับ
สกว.ในงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม” 
(2.5.4.3) 

ข้อ 5. มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ตามระเบียบ
การวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และลขิสิทธ์ิทางปัญญา (2.5.5.1) 

ข้อ 6. มีแผนการวิจัยในการย่ืนขอจดเครื่องหมายการค้าข้าวเกิดบุญ (2.5.6.1) และดําเนินการย่ืน
ขอจดเครื่องหมายบริการ Farmer Shop ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer 
Shop (2.5.6.2) 
 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 2.5.1.1 - รายงานประจําปี  

2.5.1.2 - สัญญาชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม 
2 2.5.2.1 - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

2.5.2.2 - เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
2.5.2.3 - วารสารฅนสหกรณ์ 
2.5.2.4 - สื่อหนังสือพิมพ์ 

3 2.5.3.1 - รายงานการประชุมเพ่ือสรุปงานวิจัย 
2.5.3.2 - บทความวิจัย Value Chain Management in Agricultural Co-operatives 
2.5.3.3 - โครงการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมงานสหกรณ์ 
2.5.3.4 - หนังสือโอกาสและทางเลือกของเกษตรกร บนเส้นทางสายโซ่อุปทาน 

4 2.5.4.1 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัตการแบบมีส่วนร่วม 
2.5.4.2 - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
2.5.4.3 - ข่าวประชาสัมพันธ์ 

5 2.5.5.1 - ระเบียบวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย / ลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
6 2.5.6.1 - เอกสารหลักฐานการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าข้าวเกิดบุญ 

2.5.6.2 - เอกสารหลักฐานการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ Farmer Shop 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน   

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนนักวิจัยประจําที่กําหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 80,000 บาท/คน  
 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีจํานวนนักวิจัยประจํา จํานวน 6 คน ได้รับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเงินทั้งสิ้น 8,299,800 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

เงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2553 
1.) นิทรรศการโครงการ Farmer Shop “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ปี 2554” 

เป็นเงิน 16,000 บาท 
2.) โครงการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ เป็นเงิน 150,000 บาท 
 
เงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2553 
1.) โครงการวิจัยการขับเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4 เป็นเงิน 

2,449,800 บาท 
2.) โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการสหกรณ์ ปีที่ 3 เป็นเงิน 1,196,000 บาท 
3.) โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 2 เป็นเงิน 553,300 บาท 
4.) โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ระยะที่ 2 เป็นเงิน 563,200 บาท 
5.) โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop เป็นเงิน 2,981,000 บาท 
6.) โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน

ระหว่างสหกรณ์ เป็นเงิน 390,500 บาท 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
 
 
 

= 

 

=               1,383,300           บาท/คน 

 
 แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ =  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
=  
 
 
=                86.46      คะแนน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

8,299,800 
6 

1,383,300 
X 5 

80,000 
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ดังน้ัน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อ
จํานวนนักวิจัยประจํา เท่ากับ 1,383,300 บาท/คน 
 

ผลการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 
ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

1,659,960 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
2.6.1.1 - สัญญาโครงการวิจัย 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ร้อยละของนกัวิจัยที่ทําหนา้ที่สนับสนนุการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด (มก.) 
 

                           ไม่ต้องประเมิน 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ร้อยละของกิจกรรม/โครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการท่ีมีการนาํชุดความรู/้
นวัตกรรมไปใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบคุณคา่และการค้าทีเ่ป็นธรรม 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการที่มีการนําชุดความรู้/นวัตกรรมไปใช้

ในการขับเคลือ่นและพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
ขึ้นไป   
 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นําชุดความรู้การพัฒนาระบบคุณค่าและ

การค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) ไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการวิจัย/โครงการบริการ
วิชาการ และมีหน่วยงานพันธมิตรที่ได้นําชุดความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการขับเคล่ือนงานภายใต้ภารกิจจํานวน
12 กิจกรรม/โครงการ 

10. โครงการการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.)  

11. โครงการอบรมหลักสูตร Mini Master for Degree on Credit Union Management 
สําหรับผู้นําสหกรณ์ในเอเชีย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
(สว.สก.) และ Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU) 
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12. โครงการอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเน่ียน เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างสว.สก.และ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

13. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมงานสหกรณ์  เป็นโครงการภายใต้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
14. โครงการเครือข่ายผู้ผลิตพืช ผัก ผลไม้คุณภาพ ตลาดกลางสี่มุมเมือง เป็นโครงการภายใต้

บริษัทดอนเมืองพัฒนา จํากัด 
15. โครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน  ภายใต้สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน 
16. การจัดทํารายวิชาการจัดการโซ่อุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ใน

ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
17. โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน  เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ 
18. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย  เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ 
19. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ 
20. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ 
21. โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุด

โครงการฯ 
 
สูตรในการคํานวณ 
 

1. คํานวณร้อยละของชุดความรู้ 
=                    จํานวนกิจกรรม/โครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการ 

     จํานวนชุดความรู ้
  = 
 
   

=             1,200 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได้       =  

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการ 
X 5 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการ 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
  
  = 
 
  =                60 

 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

ร้อยละ 1,200 5 คะแนน บรรล ุ มี 
 
 
 

12 
X 100 

1 

1,200 
X 5 100 

100 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

2.8.1.1 - โครงการการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะท่ี 2 
2.8.1.2 - โครงการอบรมหลักสูตร Mini Master for Degree on Credit Union 

Management สําหรับผู้นําสหกรณ์ในเอเชีย 
2.8.1.3 - โครงการอบรมหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเนี่ยน 
2.8.1.4 - โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมงานสหกรณ์ 
2.8.1.5 - โครงการเครือข่ายผู้ผลิตพืช ผัก ผลไม้คุณภาพ ตลาดกลางสี่มุมเมือง 
2.8.1.6 - รายงานการประชุมเวทีสรุปงานวิจัยและโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 

Farmer Shop  
2.8.1.7 - การจัดทํารายวิชาการจัดการโซ่อุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ์ 
2.8.1.8 - รายงานวิจัยโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณคา่สามพราน 
2.8.1.9 - รายงานวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
2.8.1.10 - รายงานวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
2.8.1.11 - รายงานวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา 
2.8.1.12 - รายงานวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการในส่วนของ
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงระบอบการบริหารจัดการที่มี
ธรรมภิบาลและภาวะผู้นํา กระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล การมีส่วนร่วมของ
บุคคลภายนอก การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล การนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาของหน่วยงาน และการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านต่างๆ ตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ และสอดรับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็น
ถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด โดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มี
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบ
ที่ 3 เท่ากับ 5 คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.3 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 
 

องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เป้า 
หมาย 
2553 

เป้า 
หมาย 
2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 บรรลุ/ไม่บรรลุ มี/ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

- - 7 7 7 - - 5 บรรลุ มี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

6 6 5 5 5 - - 5 บรรลุ มี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหาร ไม่ประเมินแต่ให้รายงานข้อมูล 
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องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เป้า 
หมาย 
2553 

เป้า 
หมาย 
2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 บรรลุ/ไม่บรรลุ มี/ไม่มี 
ความเส่ียง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

- - 7 7 7 - - 7 บรรลุ มี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  

100% 100% 100% 80% 80% 3 3 5 บรรลุ มี 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ประเมินในระดับคณะ แต่ให้หน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล 
 

 จากตารางที่ 2.3 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 3 การ
บริหารและจัดการ ตามรายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผูบ้รหิารทุกระดับของหน่วยงาน 

ประเภทของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า  
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังหน่วยงาน อย่างน้อย 2 คร้ังต่อ
ปีการศึกษา 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มผีลการดําเนินงานครบทั้ง 7 ข้อ ดังน้ี   
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ข้อ 1. คณะกรรมการประจําสถาบันฯ บริหารงานภายใต้ระเบียบบริหารว่าด้วยการบริหารสถาบันฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548, ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  กําหนดกรอบ
ทิศทางการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในโลกปัจจุบัน (3.1.1.1), มีการประชุมเพ่ือสรุปผล
และวางแผนการดําเนินงานปีละ 2 ครั้ง (3.1.1.2) 

ข้อ 2. ผู้บริหารและคณะกรรมการสถาบันฯมีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่
การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน (3.1.2.1) โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีทั้งในด้านมิติการพัฒนาองค์กร ที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (3.1.2.2)  มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุง
กระบวนหลักของหน่วยงาน ที่มุ่งการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และ
การนําชุดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการ (3.1.2.3) และมิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน (3.1.2.4)  

ข้อ 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ ปีละ 2 ครั้ง (3.1.3.1) เพ่ือทบทวนเป้าหมาย และปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคลอ้งกับ
สภาพการณ์ย่ิงขึ้น และมีระบบกลไกในการสื่อสารทําความเข้าใจแผนการดําเนินงานให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
(3.1.3.2) 

ขอ้ 4. ผู้อํานวยการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านเวทีการประชุมประจํา 
เดือนของสว.สก. เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และนําข้อมูลไปปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง (3.1.4.1)  และมีการจัดโครงการรางวัลคุณภาพสําหรับบุคลากรเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (3.1.4.2) 

ข้อ 5. ผู้อํานวยการใช้เวทีการจัดการความรู้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ถอดบทเรียนในการ
แก้ปัญหา และการสอนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร (3.1.5.1), (3.1.5.2) โดยจัดทํา
แนวทางการกํากับดูแลกิจการ และคู่มือการปฏิบัติงาน (3.1.5.3) 

ข้อ 6. ผู้อํานวยการมีกระบวนการบริหารจัดการเป็นไปตามกรอบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ-
บาล เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 4 ด้าน ของสว.สก.ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง รวมทั้งได้จัดทําแนวทางการกํากับดูแลกิจการ (3.1.6.1) รายงานการประเมินตนเอง 
(3.1.6.2) รายงานประจําปี (3.1.6.3) และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(3.1.6.4) เพ่ือเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ  

ข้อ 7. คณะกรรมการประจําสถาบันฯได้ให้นโยบายและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนแนวทาง
การบริหารจัดการ (3.1.7.1) เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯทราบในคราวการประชุมครั้งต่อไป (3.1.7.2) 
 
ผลการประเมิน    

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 3.1.1.1 - ระเบียบบริหารว่าด้วยการบริหารสถาบันฯ พ.ศ. 2548, ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 

และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 
3.1.1.2 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

2 3.1.2.1 - แผนกลยุทธ์ 
3.1.2.2 - แผนพัฒนาบุคลากร 
3.1.2.3 - ผลงานการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในงานบริการวิชาการ 
3.1.2.4 - สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

3 3.1.3.1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
3.1.3.2 - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การประชุมประจําเดือน 

4 3.1.4.1 - รายงานการประชุมประจําเดือนสว.สก. 
3.1.4.2 - โครงการรางวัลคุณภาพ 

5 3.1.5.1 - รายงานการประชุมประจําเดือนสว.สก. 
3.1.5.2 - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
3.1.5.3 - แนวทางการกํากับดูแลกิจการและคู่มือการปฏิบัติงาน 

6 3.1.6.1 - แนวทางการกํากับดูแลกจิการ 
3.1.6.2 - รายงานการประเมินตนเอง 
3.1.6.3 - รายงานประจําปี 
3.1.6.4 - งบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

7 3.1.7.1 - แผนการบริหารงาน 
3.1.7.2 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้
ประเภทของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
กําหนด 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มผีลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1. สว.สก.มีการกําหนดแผนที่กลยุทธ์ภายใต้วิสัยทัศน์ของสว.สก.  ซึ่งประกอบด้วย 1.เสาหลัก

กลยุทธ์การขับเคล่ือนระบบการวิจัย 2. เสาหลักกลยุทธ์การขับเคล่ือนกลไกการเรียนรู้ 3. เสาหลักกลยุทธ์
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เช่ือมั่นและศรัทธา และ 4. เสาหลักกลยุทธ์การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (3.2.1.1) โดยมีผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการเป็นผู้กํากับ ดูแล และประเมินผล โดยสว.สก.ใช้เวที
การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนงาน ปรับปรุงการทํางาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของสว.สก.ในภารกิจทั้ง 4 ด้าน (3.2.1.2), (3.2.1.3) 

ข้อ 2. มีกลไกและกระบวนการจัดการความรู้สําหรับบุคลากร เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (3.2.2.1) 

ข้อ 3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเวทีการจัดการความรู้ในภารกิจวิจัย และบริการวิชาการภายใต้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ในลักษณะของ Learning by Doing (3.2.3.1) รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวทีการจัดการความรู้ภายในเพ่ือการถ่ายโอนความรู้ และการฝึกเป็นนักแก้ปัญหา 
อย่างต่อเน่ือง โดยมีผู้อํานวยการเป็นผู้กํากับ ดูแล และให้คําแนะนํา พร้อมทั้งสนับสนุนสถานที่ห้องศูนย์
สารสนเทศสหกรณ์ พร้อมทั้งงบประมาณสําหรับการจัดการความรู้ร่วมกันของบุคลากร  

ข้อ 4. มีการจัดทําสรุปรายงานการจัดการความรู้ในแต่ละประเด็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ทํางาน การแก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการงานมากข้ึน (3.2.4.1)  

ข้อ 5. บุคลากรมีการนําแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ขับเคล่ือนการทํางาน และ
รายงานในที่ประชุมสว.สก.สําหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการนําไปปฏิบัติ โดยมีผู้อํานวยการเป็นผู้ติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือนําไปกําหนดเป็นกลยุทธ์ของสว.สก.ต่อไป (3.2.5.1) และจัดทํากรอบการปฏิบัติสู่การ
สร้างอัตลักษณ์ฅนสว.สก. “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ และมององค์รวม” และ
มอบหมายให้บุคลากรถือปฏิบัติตามคําสั่ง (3.2.5.2), 3.2.5.3 
 
ผลการประเมิน 

 ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 3.2.1.1 - แผนกลยุทธ์ สว.สก. ฉบับท่ี 2 

3.2.1.2 - รายงานการประชุมสว.สก. 
3.2.1.3 - รายงานการประชุมย่อยสว.สก. 

2 3.2.2.1 - วาระการประชุมประจําเดือนสว.สก.และข่าวปชส.เกี่ยวกับการสร้างทีมงาน 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
3 3.2.3.1 - รายละเอียดการเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ของบุคลากร 
4 3.2.4.1 - สรุปเวทีการจัดการความรู้ 
5 3.2.5.1 - ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

3.2.5.2 - กรอบการปฏิบัติสู่การสร้างอัตลักษณ์คนสว.สก 
3.2.5.3 - คําสั่งแนวทางกํากับดูแลกิจการสว.สก. 4/2554 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
- 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ 

จากตัวอย่างต่อไปน้ี 
     -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
 -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
 -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 

 -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
- 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
- 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
- 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ไม่มีการประเมิน แต่มกีารดําเนินงาน ดังน้ี   
ข้อ 1. มีการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3.3.1.1) ที่มีหน้าที่จัดทําแนวทาง

บริหารความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สรุปผล กําหนดแนวทางในอนาคต และจัดทํา
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รายงานสรุปผลเพ่ือเสนอผู้อํานวยการพิจารณา และนําเสนอในที่ประชุมประจําเดือน สว.สก. เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ (3.3.1.1) 

ข้อ 2. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และจุดคุ้มทุนทุกคร้ังในการดําเนินการโครงการ 
ข้อ 3. มีการประชุมก่อน ระหว่าง และหลังการดําเนินการทุกโครงการเพ่ือสรุปบทเรียนสําหรับ

นําไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน 
ข้อ 4. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ภายใต้อัตลักษณ์ “ทาํงานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจใน

วิสัยทัศน์ รับผดิชอบ และมององค์รวม”  
ข้อ 5. มีการจัดเวทีถอดบทเรียนทุกครั้งที่มีการปฏิบัติการท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายในที่ประชุม

ประจําเดือน 
ข้อ 6. – 
 

ผลการประเมิน  ประเมินในระดับคณะ แต่ให้หน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล 
 

 ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

......-.... ข้อ …-….. คะแนน …-…..เป้าหมาย …-…..พัฒนาการ 
 
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 3.3.1.1 - แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มผีลการดําเนินงานครบทั้ง 7 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1. มีการวางแผนอัตรากําลังตามภารกิจในฐานะหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางภายใต้กรอบ

ระยะเวลา 5 ปี เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสว.สก. (3.4.1.1) 
ข้อ 2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง การสนับสนุน
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสร้าง
ขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ (3.4.2.1) มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานทุก 6 เดือน เพ่ือปรับเปลี่ยนภาระงานให้สอดคล้องกับความสามารถ และความถนัด 
(3.4.2.2) ,(3.4.2.3) สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ทั้งจากภายในสว.สก. ภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (3.4.2.4) เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
ประสบการณ์ในการทํางาน ส่งเสริมบุคลากรที่สนใจพัฒนาตนเองสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพในด้านที่ตน
ถนัด หรือในสายงานของตน โดยมีผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการเป็นผู้ติดตาม สนับสนุนเป็นรายบุคคล
เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง อาทิ การสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม (3.4.2.5) 

ข้อ 3. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมี
ความสุข ภายใต้หลัก 5 ส  มีการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจําปี 
(3.4.3.1) การประกันกลุ่มให้กับพนักงานเงินงบประมาณ (โดยมหาวิทยาลัย) และพนักงานเงินรายได้ 
(โดยสว.สก.) (3.4.3.2) การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับลูกจ้างโครงการวิจัย (3.4.3.3) และมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อยาสามัญประจําสํานักงาน (3.4.3.4)  โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับบุคลากรที่มีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (3.4.3.5) และให้คําชมเชยในที่ประชุม
ประจําเดือนสว.สก.สําหรับบุคลากรที่มีผลงานในเชิงประจักษ์ (3.4.3.6) 

ข้อ 4. มีระบบการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม สมัมนามาใช้ในการปรับปรุง
เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานโดยใช้กลไกการประชุมประจําเดือนสว.สก. (3.4.4.1) 

ข้อ 5. มีการให้ความรู้และปลูกฝังด้านจรรยาบรรณควบคู่กับการนําคุณค่าสหกรณ์มาใช้ในวิถีการ
ทํางานของบุคลากร โดยการประกาศคุณค่าสหกรณ์และจรรยาบรรณไว้ในหน้าเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
(3.4.5.1) ในคู่มือการปฏิบัติงาน (3.4.5.2) และประกาศไว้ในสํานักงาน (3.4.5.3) มีมาตรการเร่ืองการลง
เวลาปฏิบัติราชการ (3.4.5.4) 

ข้อ 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในแผนผ่าน
กลไกการประชุมประจําเดือน และนําผลการประเมินจัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรในปีถัดไป เสนอในที่ประชุมประจําเดือน (3.4.6.1) และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
(3.4.6.2) 

ข้อ 7. ใช้แบบประเมินและนําไปในไปใช้ในเวทีสัมมนาประจําปี เพ่ือให้บุคลากรวิเคราะห์ตนเอง
และกําหนดแผนปรับปรุงตนเอง (3.4.7.1) 

 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 



 

 - 60 -

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 3.4.1.1 - แผนงบประมาณเงินรายได้ 
2 3.4.2.1 - ประกาศรับสมัครงาน 

3.4.2.2 - ผลการประเมินการทํางานทุก 6 เดือน 
3.4.2.3 - Mind map การปรับงานให้สอดคล้องกับความสามารถหลัก 
3.4.2.4 - ประวัติการเข้าร่วมเวทีอบรม สัมมนา ของบุคลากร 
3.4.2.5 - สัญญาโครงการวิจัย 

3 3.4.3.1 - การตรวจสุขภาพประจําปี   
3.4.3.2 - การประกันกลุ่มให้กับพนักงานเงินงบประมาณ (โดยมหาวิทยาลัย) และพนักงาน

เงินรายได้ (โดยสว.สก.) 
3.4.3.3 - การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับลูกจ้างโครงการวิจัย  
3.4.3.4 - ตู้ยาสามัญประจําสํานักงาน 
3.4.3.5 - โครงการรางวัลคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน 
3.4.3.6 - รายงานการประชุมประจําเดือน 

4 3.4.4.1 - รายงานการประชุมประจําเดือน 
5 3.4.5.1 - www.cai.ku.ac.th 

3.4.5.2 - คู่มือการปฏิบัติงาน 
3.4.5.3 - ประกาศจรรยาบรรณและคุณค่าสหกรณ์ 
3.4.5.4 - สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 

6 3.4.6.1 - รายงานการประชุมประจําเดือน  
3.4.6.2 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ  

7 3.4.7.1 - รายงานสัมมนาประจําป ี
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ (มก.) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน   

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีจํานวนบุคลากร จํานวน 8 คน มีบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพภายในประเทศ จํานวน 8 คน เป็นจํานวนเงิน 292,740.91 
บาท และมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ จํานวน 2 คน เป็นจํานวนเงิน 
474,051.90 บาท 

 
1. คํานวณร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ 

จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯ 
จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

100 
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= 
 
=               100            

 
2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้    =  
ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯ 

X 5 
ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
=  
 
 

=             6.25    คะแนน 

=  5 คะแนน 

 
ดังน้ันร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชพีทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รอ้ยละ100 
 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

ร้อยละ 100  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
3.5.1.1 - ประวัติการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

 
 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ในส่วน
ของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของ
หน่วยงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ และสอดรับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็น
ถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด โดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5 คะแนน  อยู่
ในเกณฑ์ระดับดีมาก สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังน้ี 
 
 
 

8 
X 100 

8 

100 
X 5 

80 
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ตารางที่ 2.4 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เป้า 
หมาย 
2553 

เป้า 
หมาย 
2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ 2550 2552 2553 2550 2552 2553 บรรลุ/ไม่บรรลุ มี/ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ      

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 7 7 7 7 5 5 5 บรรลุ มี 

  

จากตารางที่ 2.4 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 4 การเงิน
และงบประมาณ รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ

บุคลากร 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่างน้อย

ปีละ 2 คร้ัง 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคง

ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการ มีผลการดําเนินงานดังน้ี   
 ข้อ 1 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายไว้ใน งบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2553 (4.1.1.1) แผน
ที่กลยุทธ์สถาบันฯ(4.1.1.2) 
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 ข้อ 2 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ดังงบประมาณการวิจัยภายใต้
ชุดโครงการประจําปี 2553 (4.1.2.1) รายงานงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2553 (4.1.2.2) 
รายงานงบการเงินประจําปี 2553 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (4.1.2.3) และรายงาน
ประจําปี 2553 (4.1.2.4)  
 ข้อ 3 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการจัดทําฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ใน
การตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ดังรายงานงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2553 
(4.1.3.1) รายงานประจําปี 2553 (4.1.3.2) และปฎิทินแผนงานประจําปี 2553 (4.1.3.3) 
 ข้อ 4 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงาน
ผู้บริหารประจําสถาบันฯ ดังรายงานงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2553 (4.1.4.1) และ
รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ 2553 (4.1.4.2) รายงานการประชุมประจํา
สถาบันฯ (4.1.4.3) 
 ข้อ 5 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง ดังรายงานงบการเงินประจําปี 
2553 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (4.1.5.1) งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
2553 (4.1.5.2) และรายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (4.1.5.3) 
 ข้อ 6 สถาบันวิชาการด้านมีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังรายงานงบการเงินประจําปี 2553 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(4.1.6.2)  
 ข้อ 7 ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ดังรายงานงบการเงิน
ประจําปี 2553 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (4.1.7.1) และรายงานประจําปี 2553 
(4.1.7.2)  
 

ผลการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 
ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 4.1.1.1 

4.1.1.2 
- งบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2553  
- แผนท่ีกลยุทธ์สว.สก. 

2 4.1.2.1 
4.1.2.2 
4.1.2.3 
4.1.2.4 

- งบประมาณการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ ประจําปี 2553 
- รายงานงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2553  
- รายงานงบการเงินประจําปี 2553 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
- รายงานประจําปี 2553  

3 4.1.3.1 
4.1.3.2 
4.1.3.3 

- รายงานงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2553  
- รายงานประจําปี 2553  
- ปฎิทินแผนงานประจําปี 2553  
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
4 4.1.4.1 

4.1.4.2 
4.1.4.3 

- รายงานงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2553  
- รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ 2553  
- รายงานการประชุมประจําสถาบันฯ  

5 4.1.5.1 
 

4.1.5.2 
4.1.5.3 

- รายงานงบการเงินประจําปี 2553 ผ่านการสอบบัญชี 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

- งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2553  
- รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

6 4.1.6.2 - รายงานงบการเงินประจําปี 2553 ผ่านการสอบบัญชี 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

7 4.1.7.1 
4.1.7.2 

- รายงานงบการเงินประจําปี 2553 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
- รายงานประจําปี 2553  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (มก.) 

 

ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน :       
 ในปีงบประมาณ 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ดําเนินงานภายใต้แผนงานการให้บริการ
วิชาการ จํานวน 4 โครงการ คือ  

1. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างชํานาญการรุ่นที่ 6  
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
3. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างชํานาญการรุ่นที่ 7 
4. โครงการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมงานสหกรณ์  

 ซึ่งโครงการมีการประเมินวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย - ผลตอบแทนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
เปรียบเทียบกับโครงการที่เกิดขึ้น เพ่ือผ่านการอนุมัติจากผู้อํานวยการสถาบันฯจากน้ันจึงเป็นกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซด์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานพันธมิตรเพ่ือให้ได้
กลุ่มเป้าหมายการให้บริการตามแผนที่วางไว้ 
 ภายใต้กระบวนการให้บริการการฝึกอบรม จะมีการสรุปแบบประเมินผลโครงการและมีการจัด
ประชุมเพ่ือระดมความคิดของเจ้าหน้าที่ เพ่ือการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

วิธีการคํานวณ 
  1.คํานวณร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
 

      สูตรการคํานวณ = 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุน 
 x 100 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีให้บริการท้ังหมด 



 

 - 65 -

การประเมินตามสูตร = 4  x 100 4 
  ดังน้ันร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของกิจกรรมการให้บริการที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 100 
  

  2.แปลงร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

การประเมินตามสูตร = 
100 

 x 5 
100 

  ดังน้ันร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 ผลการประเมิน:  
 - ในปีงบประมาณ 2553 สถาบันฯ มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณฑ์

การประเมิน 
5 คะแนน 

 - สว.สก. สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ร้อยละ 100  
 - สว.สก. มีการพัฒนาเน่ืองจากสถาบันฯมีผลการดําเนินงานเท่ากับปีงบประมาณ 2552  
 

รายการหลักฐาน :  
 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 4.2.1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ในส่วนของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการ
ดําเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในคณะ ภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเสนอ โดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี และมีผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 5 คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดีมาก  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.5 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 
เป้า 

หมาย 
2553 

เป้า 
หมาย 
2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 บรรลุ/ไม่บรรลุ มี/ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- 7 7 6 6 - 3 5 บรรลุ มี 

      คะแนนที่ได้ = 
 

ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
 x 5 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
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จากตารางที่ 2.5 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 5  ระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ

หน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี

กิจกรรมร่วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชกาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี   
ข้อ 1. มีการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของ

คณะเศรษฐศาสตร์  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ขับเคลื่อนโดย PDCA ที่มีการนําชุดความรู้ / 
นวัตกรรมมาใช้ในการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินและการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือ
การยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของสถาบันฯ ภายใต้ ปณิธาน และวิสัยทัศน์แผนฯ 1 “มุ่งพัฒนา
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นวัตกรรมความคิด และสร้างเครือข่ายพันธมิตร ในการพัฒนาสหกรณ์และสังคมไทยให้ย่ังยืน” และแผนฯ 2 
“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ที่
เป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ (5.1.1.1) โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพท่ีมีบุคลากรของสว.สก.เข้ามามีส่วนร่วมทุกคนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพในวิถีการทํางาน (5.1.1.2) 

ข้อ 2. มีการกําหนดนโยบายและแผนการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จากการ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1.2.1) มีการดําเนินการประกันคุณภาพ
ตามคู่มือประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน ปี 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1.2.2) 

ข้อ 3. สว.สก.มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ที่มีเกณฑ์การประเมิน
และแนวปฏิบัติของตัวบ่งช้ี ครบทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต(ผลลัพธ์) (5.1.3.1) 

ข้อ 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา โดยสว.สก. ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
การดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (5.1.4.1) เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
และตรวจสอบคุณภาพภายในของหน่วยงานและจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงและนําผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  และการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ (5.1.4.2) ผ่านกลไก PDCA ที่สว.สก.มีการประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงาน
ประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 ภารกิจของสว.สก. (5.1.4.3) จัดทํารายงานประจําปี (5.1.4.4) 
และรายงานการประเมินตนเอง (5.1.4.5) เสนอต่อคณะกรรมการประจําสถาบันฯ และจัดส่งให้กับทางคณะ
เศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อ 5. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) และจัดส่งเแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการประเมินให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ โดยกําหนดผู้รับผิดชอบดูแลให้เป็นไปตามแผน และ
รายงานให้กับผู้บริหารทราบ (5.1.5.1)  

ข้อ 6. สว.สก. มีระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลสําหรับงานประกันคุณภาพครบทั้ง 6 
องค์ประกอบไว้ในรูปของเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (5.1.6.1)  และในระบบฐานข้อมูล (5.1.6.2) และใช้
ระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1.6.3) เพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูลประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7. ผู้บริหาร สว.สก.มีนโยบายให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ เพ่ือปลูกฝัง
การทํางานประกันคุณภาพในวิถีการทํางานประจํา (5.1.7.1), (5.1.7.2) และได้จัดเวทีให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับงานสว.สก.ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลป้อนกลับในกระบวนการประกันคุณภาพ
ตามวงจร PDCA ของสว.สก. (5.1.7.3) 

ข้อ 8. สว.สก.เข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับคณะ
เศรษฐศาสตร์ (5.1.8.1) และเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ความ รู้จากการ ร่วมฟังการนํา เสนอของระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง  ๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานประกันสว.สก. (5.1.8.2)  

ข้อ 9. การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับของหน่วยงานอ่ืนๆ โดยสถาบันฯ มี
แนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ การประชุมประจําเดือน เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน ปัญหา และ
อุปสรรคตลอดจนแผนงานในเดือนต่อไป เพ่ือให้บุคลากรวางแผนการดําเนินงานของตนเองให้สอดคล้องกับ
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ภารกิจของสถาบันฯ  โดยมีรองผู้อํานวยการและผู้อํานวยการเป็นผู้เสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน 
ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข (5.1.9.1)  มีการใช้คุณค่าสหกรณ์ (5.1.9.2) และโครงการ SMART (5.1.9.3) 
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร และได้จัดทําเป็นคู่มือ (5.1.9.4) เพ่ือการเผยแพร่สําหรับ
หน่วยงานอ่ืนที่สนใจนําไปปรับใช้ในหน่วยงาน ตลอดจนรายงานการถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในงาน
บริการวิชาการ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 รางวัลดีเย่ียม ประเภท
รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้านต่าง ๆ  
 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

9 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 5.1.1.1 - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

5.1.1.2 - คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 
2 5.1.2.1 - คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 

5.1.2.2 - คู่มือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 5.1.3.1 - ตัวบ่งชี้ชุดความรู้ นวัตกรรมการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการ

วิชาการ การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้าง 
อัตลักษณ์ฅนสว.สก. 

4 5.1.4.1 - คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 
5.1.4.2 - แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
5.1.4.3 - กลไกการประกันคุณภาพของสว.สก. 
5.1.4.4 - รายงานประจําปี 
5.1.4.5 - รายงานการประเมินตนเอง 

5 5.1.5.1 - สปค.01 
6 5.1.6.1 - www.cai.ku.ac.th   

5.1.6.2 - ระบบฐานข้อมูลสว.สก. 
5.1.6.3 - ระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์  

7 5.1.7.1 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
5.1.7.2 - รายงานการประชุมประจําเดือน สว.สก. 
5.1.7.3 - รายงานการประเมินตนเอง 

8 5.1.8.1 - เข้าร่วมเวทีเรียนรู้การประกันคุณภาพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 
5.1.8.2 - โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 

9 5.1.9.1 - รายงานการประชุมประจําเดือน 
5.1.9.2 - คุณค่าสหกรณ์ 
5.1.9.3 - โครงการ SMART 
5.1.9.4 - คู่มือแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพท่ีดี 
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องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรบัปรุงระบบดําเนนิงาน  
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน ในส่วนของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงให้
หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสําคัญที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
รวมท้ังนําไปสู่การบรรลุพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย โดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีมีผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 5 คะแนน  อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.6 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เป้า 
หมาย 
2553 

เป้า 
หมาย 
2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 บรรลุ/ไม่บรรลุ มี/ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน      

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

5 5 9 5 5 3 3 5 บรรลุ มี 

  

จากตารางที่ 2.6 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน รายตัวบ่งช้ี สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน (ก.พ.ร.) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ีสําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการหลักท่ีสําคัญจากความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 
ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจเพื่อให้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มผีลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ี ดังน้ี   
ข้อ 1. สว.สก.มีการจัดทํากระบวนการหลักที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย

กระบวนการวิจัย กระบวนการบริการวิชาการ กระบวนการเช่ือมโยงเครือข่าย และกระบวนการพัฒนา
องค์กร (6.1.1.1), (6.1.1.2) 

ข้อ 2. มีการจัดทําข้อกําหนดของกระบวนการหลักที่สําคัญ (6.1.2.1) การกําหนดปฏิญญาการ
ทํางาน (6.1.2.2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานให้มากขึ้น การจัดทําแบบประเมิน
โครงการอบรม/การวิจัย(6.1.2.3) แบบประเมินนักวิจัย(6.1.2.4)  และแบบประเมินผู้ใช้บริการสว.สก.
(6.1.2.5)  และนําผลประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนกรอบการปฏิบัติสู่การสร้าง         
อัตลักษณ์ฅนสว.สก. 

ข้อ 3. มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (6.1.3.1) เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของสว.สก. และได้นําคุณค่า
สหกรณ์ (6.1.3.2) และโครงการ SMART (6.1.3.3) มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน โดยได้นําเข้าเป็นวาระของการประชุมประจําเดือนของสว.สก.(6.1.3.4)  และการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงของสถาบันฯ: สปค.01 (6.1.3.5)   

ข้อ 4. มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สว.สก. ฉบับที่ 2 
(6.1.4.1), (6.1.4.2) 

ข้อ 5. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานฉบับปรับปรุงและนําเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะสําหรับเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะใช้ในการดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 6.1.1.1 - รายงานประจําปี  

6.1.1.2 - รายงานการประเมินตนเอง 
2 6.1.2.1 - รายงานประจําปี / รายงานการประเมินตนเอง 

6.1.2.2 - ปฏิญญาการทํางาน     
6.1.2.3 - แบบประเมินโครงการอบรม/การวิจัย 
6.1.2.4 - แบบประเมินนักวิจัย 
6.1.2.5 - แบบประเมินผู้ใช้บริการสว.สก. 

3 6.1.3.1 - คู่มือการปฏิบัติงาน  
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
6.1.3.2 - คุณค่าสหกรณ์  
6.1.3.3 - โครงการ SMART 
6.1.3.4 - รายงานการประชุมประจําเดือน สว.สก. : วาระการรายงานปัญหาอุปสรรค 
6.1.3.5 - แผนพัฒนาปรับปรุงของสว.สก. (สปค.01)  

4 6.1.4.1 - คู่มือการปฏิบัติงานฉบับปรับปรุง 
6.1.4.2 - คําสั่งมอบหมายให้ดําเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและติดตาม

ความก้าวหน้า 
5 6.1.5.1 - รายงานผลการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ในปีการศึกษา 2553 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้มีการวิเคราะห์ตนเองจากผลการ
ประเมินตนเองตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ โดยมีผลการวิเคราะห์ตนเองดังน้ี 
 

จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา แนวทางเสริม/ 
แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1. มีแผนงานและกระบวนการจัดทํากลยุทธ์ ที่
สอดคล้ อง กั บ พันธ กิ จ  วิ สั ยทั ศ น์  และ
ตอบสนองนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย 
และระดับชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และ
มีการจัดทํ าแผนที่ กลยุทธ์ เพ่ือใช้ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจสู่วิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมทั้งมิติ
ของการเรียนรู้และพัฒนา กระบวนการภายใน 
การเงินและกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการดํารง
สถานภาพการเป็น หน่วยงานพ่ึงพาตนเอง 

- การสร้างความเข้าใจแก่
ประชาคมคณะ
เศรษฐศาสตรแ์ละ
ประชาคมท่ีเก่ียวข้องใน
บริบทของหน่วยงานเพ่ือ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจสว.สก.
และให้การสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม 

- การเข้าไปมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมของคณะ
เศรษฐศาสตรใ์ห้มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 2 : ภารกิจหลัก 
1. มีระบบวิจัยที่ชัดเจนที่มุ่งสู่การพัฒนาระบบ
คุ ณ ค่ า แ ล ะ ก า ร ค้ า ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม  ผ่ า น
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ภายใต้การสนับสนุนทุนอย่างต่อเน่ือง
โดยใช้ชุดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาเช่ือมโยง
บูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งภารกิจบริการวิชาการ การ
เช่ีอมโยงเครือข่ายและการพัฒนาองค์กร 
(สว.สก.) โดยมีองค์ความรู้จากการวิจัยที่เป็น
เอกลักษณ์ ได้แก่ “การเช่ือมโยงเครือข่าย
คุณค่า การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า และการ
พัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ 
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม”  

2. มีการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ใน
งานบริการวิชาการ  

- ฝึกฝนนัก วิจั ยที่ มี ความ
เ ช่ี ย ว ช าญ ใ น ง า น วิ จั ย
รูปแบบการวิจัยวิจัยเชิง
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม  

- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่
ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ร ะ ดั บ
น า น า ช า ติ ต่ อ จํ า น ว น
นักวิจัยยังมีน้อย 

 

- การวางตัวบุคลากรและ
กําหนดแผนงานพัฒนา
ทักษะความชํานาญใน
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และมอบ 
หมายผู้ติดตามประเมิน 
ผลอย่างต่อเน่ือง 

- การวางตัวบุคลากรและ
กํ าหนดแผนง านกา ร
เขียนบทความวิชาการ
และการเผยแพร่ผลงาน
สร้ า งส ร รค์ อ ย่ า ง เ ป็น
กระบวนการ และมอบ 
หมายผู้ติดตามประเมิน 
ผลอย่างต่อเน่ือง 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา แนวทางเสริม/ 
แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริหารและจัดการ 
1. สว.สก.มีการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วน
ร่วมของประชาคมทั้งภายในและภายนอก
บนหลักธรรมาภิบาล 

2. ส ว . ส ก . มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ เ น้ น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร 
(KM) ที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

3. มีกระบวนการวางแผนการทํางานที่คํานึงถึง
ความเสี่ยงและมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

4. มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนว
ทางการ กํา กับ ดูแล กิจการสว .สก . ไปสู ่ 
อัตลักษณ์ “ทํางานอย่างมี นํ้าใจ ใส่ใจใน
วิสัยทัศน์ รับผิดชอบและมององค์รวม” 

- มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ทํางาน
แบบมององค์รวมให้มากขึ้น 

- ใช้แนวทางการกํากับดูแล
กิจการ เ พ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
อัตลักษณ์ สว.สก.“ทํางาน 
อย่างมี นํ้ า ใจ  ใส่ ใ จ ใน
วิสั ยทั ศ น์  รั บผิ ดชอบ 
และมององค์รวม”  

องค์ประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
1. สว.สก.มีความสามารถในการสรรหาเงินทุน
จากแหล่งทุนภายนอกมาใช้ในภารกิจอย่างมี
แบบแผน มีระเบียบปฏิบัติด้านการเงินใน
ฐานะองค์กรพ่ึงพาตนเอง ที่มีการจัดทํางบ
การเงินผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตภายใต้การกํ ากับดูแลของคณะ 
กรรมการประจําสถาบันฯ 

2. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์สว.สก. 

- การสร้างความเข้าใจกับ
ประชาคมที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง
สําหรับระบบและระเบียบ
ปฏิ บั ติ ด้ านการเงินและ
งบประมาณ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สถาบันฯและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสําหรับหน่วย 
งานที่มีการบริหารงานเป็น
องค์กรพ่ึงพาตนเอง 

- การประชุมกลุ่มย่อยกับ
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือช้ีแจงทํา
ความเข้าใจในระเบียบ
และระบบการปฏิบัติงาน
ของสว .สก .ที่ สามารถ
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ
การเงินและงบประมาณ
ของหน่วยงานระดับคณะ
อย่างถูกต้องและเอ้ือต่อ
สถ านภาพ /แผนกา ร
ปฏิบัติงานของสว.สก. 

องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. สถาบันฯได้นําระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ขับเคลื่อนภารกิจภายใต้
ระบบPDCAให้อยู่ในวิถีการทํางานของบุคลากร 

2. มุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถี
การทํางานภายใต้กรอบ “การบริหารจัดการ
ที่ดี” สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

 

- มุ่งพัฒนาการเช่ือมโยง
ระหว่างระบบประกัน
คุณภาพกับระบบงาน        
สว.สก. 

- สร้างความเขา้ใจให้
ตรงกันกับบุคลากร
เก่ียวกับระบบงาน
ประกันคุณภาพและ
ระบบงานสว.สก. 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา แนวทางเสริม/ 
แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 6 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
1. มีการทบทวนกระบวนการทํางานเป็นประจํา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการดําเนินงาน  

2. มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ที่จะนําไปสู่  
อัตลักษณ์ของบุคลากรสว.สก. “ทํางานอย่างมี
นํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมอง
องค์รวม” 

3. มีกระบวนการเรียนรู้สําหรับบุคลากรและภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในการสร้างสมรรถนะ
ของทีมงานสู่การให้บริการแก่ประชาคมและ
สังคม โดยมีผู้บริหารให้คําแนะนําในรูปแบบ
ของทีมงาน และรายบุคคล 

4. มีการปรับแผนการดําเนินงานภายใต้ภารกิจ
แผนงานวิจัย  แผนงานบริการวิชาการ 
แผนงานการเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือความ
เหมาะสม 

5. มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ํ า เสมอเ พ่ือปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

- การพัฒนาทมีงาน 
- การขับเคลื่อนวิถีการ
ทํางานของบุคลากร
ตามอัตลักษณ์ 

- ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพ่ือ
สร้างเสริมประสบการณ์
และปรับกระบวนทัศน์ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 จากการที่ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2553 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2552 น้ัน 
คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาแล้ว พบว่า มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในท้ัง 6 องค์ประกอบ 27 ตัวบ่งช้ี ตามที่กําหนด คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปรับปรุง จํานวน 5 ข้อน้ัน โดย สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามแบบ สปค. 01 (ดังตารางที่ 4.1)  เสนอต่อคณะ
เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง จํานวน 5 แนวทาง  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ดําเนินงาน
แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 80 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่อยู่
ระหว่างดําเนินการซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20 คือ โครงการอบรมการ
เขียนบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการฝึกการเขียนบทความวิชาการและ
เขียน(ร่าง)รายงานวิจัย ที่มีผู้อํานวยการเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้คําแนะนํา และคําปรึกษา โดยได้นําเสนอการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนรายละเอียด (ดังตารางที่ 4.2)  



ตารางที่ 4.1      แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  โดยคณะกรรมการประเมนิฯ 

 
รายงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553 
ปรับปรุงครั้งที่  1    
 

1. จุดอ่อน 2.
ข้อเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)์ 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอ้ง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2553-2554 7. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

8. ผู้รับผิดชอบ 

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 ผู้กํากับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
- - - - - - -             - - - 

องค์ประกอบที่ 2 : ภารกิจหลัก 
1.การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ ยัง
สามารถพฒันา
ศักยภาพให้สูงขึ้น
ได้อีก 

- การวางตัว
บุคลากรและ
กําหนดแผนงาน
พัฒนาทักษะ
ความชํานาญ
ในการจัดทํา
บทความและ
การเผยแพร่
ผลงานสรา้ง 
สรรคอ์ยา่งเป็น
กระบวนการ 

- - การจัดทํา
แผนงานและ
กําหนด
งบประมาณ
ตลอดจนการ
กําหนดตัว
บุคคล 

- โครงการอบรม
การเขียนบทความ
วิชาการ/ผลงานวิจัย 

- การวาง
กรอบ
งบประมาณ
สําหรับการ
สร้างสรรค์
และนําเสนอ
บทความ
วิชาการ 

- มีบทความ
วิชาการ/
ผลงานวิจัย อย่าง
น้อย 1 บทความ/
ผลงาน 

         

   5,000 ผอ. ผอ./นักวิจัย 

2. สถาบันฯ
สามารถพฒันา
ศักยภาพของ
นักวิจัย โดยการส่ง
เข้าร่วมประชุม
วิชาการและ/หรือ
นําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

- ควร
สนับสนุน
ส่งเสริมให้
นักวิจัยเข้ารว่ม
ประชุม
วิชาการและ/
หรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยทัง้
ในและ
ต่างประเทศ 

- - การจัดทํา
แผนงานและ
กําหนด
งบประมาณ
เพื่อสนับสนุน
ให้นักวิจัย เข้า
ร่วมประชุม
วิชาการ/
นําเสนอผลงาน 
วิจัยทั้งใน-ต่าง 
ประเทศ 

- โครงการพฒันา
ศักยภาพนักวิจัย 

- - นักวิจัยมีกิจกรรม
การเข้าร่วมประชุม
วิชาการและ/หรือ
นําเสนอผลงานวิจัย
ในประเทศหรอื
ต่างประเทศอย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

         

   50,000 ผอ. นักวิจัย 



 

 

1. จุดอ่อน 2.
ข้อเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)์ 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอ้ง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2553-2554 7. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

8. ผู้รับผิดชอบ 

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 ผู้กํากับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริหารและจัดการ 
1.แนวทางการ
บริหารจัดการ
ระหว่างคณะ
และสว.สก. ยังขาด
การสื่อสารที่เข้าถึง
ประชาคมของคณะ 

- ควรมแีน
วางในการ
สื่อสารกับ
ประชาคม
ของคณะฯ 
เพื่อให้
ประชาคมที่
เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
ขับเคลื่อน
ภารกิจ
ของสว.สก.
และคณะฯ 

- - ใช้กลไก
โครงการวิจัย
สร้าง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมกับ
ประชาคมคณะ 
 

- โครงการต้นแบบ 
Farmer Shop 

- - ประชาคมคณะ
เศรษฐศาสตรม์ี
ความเข้าใจใน
บริบทการ
ดําเนินงานของ   
สว.สก. 
- ประชาคมให้การ
สนับสนุนอย่าง
เหมาะสม 
- ประชาคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในภารกิจ
สว.สก. มากขึ้น 
 

 

           

5,000 ผอ. บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
- - ควรนําเสนอ

การใช้ข้อมูล
ทางการเงินไป
ใช้ในการ
วิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์
สถานะทาง
การเงินที่เป็น
รูปธรรมใน
การประชุม
สว.สก. 
 
 
 
 
 
 

- - กําหนดให้มี
การรายงาน
สถานะทางการ
เงินในที่ประชุม
สว.สก.
ประจําเดือน 

- การรายงาน
สถานะการเงิน         
สว.สก.ในที่ประชุม
ประจําเดือน สว.สก. 

- - สถาบันฯมีสรุป
การวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
ในที่ประชุมสว.สก.
ประจําเดือน 
 

            - ผอ. บุคลากร
สถาบันฯ 



 

 

1. จุดอ่อน 2.
ข้อเสนอแนะ 

3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)์ 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอ้ง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2553-2554 7. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

8. ผู้รับผิดชอบ 

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 ผู้กํากับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.มีการกําหนดตัว
บ่งชี้ที่สะทอ้นถึง 
ภารกิจหลักของ
สถาบันฯ แต่ยัง
ขาดการ
ประเมินผลตัวบ่งชี้
ที่กําหนดในรอบปี
ปัจจุบัน 

- ควรมีการ
ประเมินผล
การดําเนิน 
งานตามตัว
บ่งชี้ที่กําหนด
ในรอบปี
การศึกษา
ต่อไป 

- - กําหนดตัว
บุคลากรให้
รับผิดชอบ
จัดทําและ
ติดตามตัวบ่งชี้ 

- โครงการจัดทํา
ฐานข้อมลูกลางด้าน
การประกันคณุภาพ 

- - มีการจัดเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมลู
กลางเพือ่การใช้
งาน/การตรวจสอบ
ติดตามตัวบ่งชี้ 

            

5,000 ผอ. บุคลากร
สถาบันฯ 

องค์ประกอบที่ 6 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
- - - - - - -             - - - 



ตารางที่ 4.2  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ 

 
หน่วยงาน : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 
    

1 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6.ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

7.ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ 

8.
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

9.ผู้รับผิดชอบ 10.หมายเหตุ 11.ผลของ
ตัวชี้วัดฯ (KPI) 

12. ระยะ 
เวลาดําเนิน 
งานจริง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

9.1 
ผู้กํากับดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 2: ภารกิจหลัก 
1.การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ ยัง
สามารถพฒันา
ศักยภาพให้
สูงขึ้นได้อีก 

การวางตัว
บุคลากรและ
กําหนดแผนงาน
พัฒนาทักษะ
ความชํานาญใน
การจัดทํา
บทความและ
การเผยแพร่
ผลงาน
สรา้งสรรคอ์ยา่ง
เป็น
กระบวนการ 

การจัดทําแผนงานและ
กําหนดงบประมาณ
ตลอดจนการกําหนดตัว
บุคคล 

โครงการอบรมการ
เขียนบทความ
วิชาการ/ผลงานวิจัย 

การวางกรอบงบประมาณ
สําหรับการสร้างสรรค์และ
นําเสนอบทความวิชาการ 

มีบทความวิชาการ/
ผลงานวิจัย อย่างน้อย 
1 บทความ/ผลงาน 

นักวิจัยสว.สก.มีการ
นําเสนอผลงานวิชาการ 
ในระดับนานาชาติ 1 
ผลงาน โดยได้นําเสนอ
ผลงานเรื่อง “Value 
Chain Management 
in Agricultural            
Co-operatives, 
Thailand : 
Innovation for 
competitiveness 
and fair-trade 
approaches.” ในที่
ประชุมวิชาการ “ICA 
European Research 
Conference” 
ประเทศฝรั่งเศส เมือ่
วันที่ 1-6 ก.ย. 53 

100 93,025.95 ผอ. นักวิจัย - - นักวิจัยมี 
การนําเสนอ
ผลงาน
วิชาการ 1 
ผลงาน 

1 มิ.ย. 53-
31 พ.ค. 
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2. สถาบันฯ
สามารถพฒันา
ศักยภาพของ
นักวิจัย โดย
การส่งเข้าร่วม
ประชุม
วิชาการและ/

ควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้
นักวิจัยเข้ารว่ม
ประชุมวิชาการ
และ/หรอื
นําเสนอ
ผลงานวิจัยทัง้ใน

การจัดทําแผนงานและ
กําหนดงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนให้นักวิจัย 
เข้าร่วมประชุม
วิชาการ/นําเสนอ
ผลงาน วิจัยทั้งใน-
ต่างประเทศ 

โครงการพฒันา
ศักยภาพนักวิจัย 

- นักวิจัยมีกิจกรรมการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการและ/
หรือนําเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
อย่างน้อย 1กิจกรรม 

นักวิจัยได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย ดัง
รายละเอียดในเอกสาร
แนบ 1 

100 งปม.
โครงการ 

วิจัย 

ผอ. นักวิจัย  - นักวิจัย สว.
สก. เข้ารว่ม
ประชุม
วิชาการ 
จํานวน 8 คน 
- นักวิจัยได้
ร่วมนําเสนอ

1 มิ.ย. 53-
31 พ.ค. 

54 



 

 

1 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6.ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

7.ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ 

8.
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

9.ผู้รับผิดชอบ 10.หมายเหตุ 11.ผลของ
ตัวชี้วัดฯ (KPI) 

12. ระยะ 
เวลาดําเนิน 
งานจริง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

9.1 
ผู้กํากับดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

หรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้ง
ในประเทศ
และ
ต่างประเทศ 

และต่างประเทศ ผลงานวิจัย
ต่างประเทศ 
1 คน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
แนวทางการ
บริหารจัดการ
ระหว่างคณะ
และสถาบันฯ 
ยังขาดการ
สื่อสารที่เข้าถึง
ประชาคมของ
คณะ 

ควรมแีนวทาง
ในการสื่อสาร
กับประชาคม
ของคณะฯ 
เพื่อให้
ประชาคมที่
เกี่ยวข้องได้เข้า
มามสี่วนร่วมใน
การขับเคลือ่น
ภารกิจของสว.
สก. และคณะฯ 

ใช้กลไกโครงการวิจัย 
สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับประชาคม
คณะ 
 

โครงการต้นแบบ 
Farmer Shop 

- ประชาคมคณะ
เศรษฐศาสตรม์ีความ
เข้าใจในบริบทการ
ดําเนินงานของสว.สก.  
- ประชาคมให้การ
สนับสนุนอย่าง
เหมาะสม 
- ประชาคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในภารกิจสว.สก. 
มากขึ้น 

เข้าร่วมในกิจกรรมของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 
เวทีการจัดทําแผนยุทธ- 
ศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์  
ร่วมประชุมคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ และการ
ร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการ 
โครงการร้าน Farmer 
Shop ในงานวันธุรกิจ
เกษตร ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร 

100 - ผอ. บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

- - ประชาคม
คณะเศรษฐ 
ศาสตร์มี
ความเข้าใจ
ในบริบทการ
ดําเนินงาน
ของ สว.สก. 
และเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
ภารกิจของ 
สว.สก.มาก
ขึ้น 

1 มิ.ย. 53-
31 พ.ค. 
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องค์ประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
- ควรนําเสนอการ

ใช้ข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินที่
เป็นรูปธรรมใน
การประชุม 
สว.สก. 
 
 
 
 
 

กําหนดให้มีการ
รายงานสถานะทางการ
เงินในที่ประชุมสว.สก.
ประจําเดือน 

- การรายงาน
สถานะการเงินสว.
สก.ในที่ประชุม
ประจําเดือน สว.สก 

- สว.สก.มสีรุปการ
วิเคราะห์สถานะทาง
การเงินในที่ประชุม  
สว.สก.ประจําเดือน 

สว.สก.มีการสรุป 
สถานะการเงินในที่
ประชุมประจําเดือนทุก
เดือนให้บุคลากร
รับทราบ 

100 - ผอ. บุคลากร 
สว.สก. 

- - มีการ
รายงานสรุป
สถานะ
การเงิน
ประจําเดือน
ในที่ประชุม 
สว.สก. ทุก
เดือน 

1 มิ.ย. 53-
31 พ.ค. 
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1 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

6.ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

7.ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ 

8.
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

9.ผู้รับผิดชอบ 10.หมายเหตุ 11.ผลของ
ตัวชี้วัดฯ (KPI) 

12. ระยะ 
เวลาดําเนิน 
งานจริง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

9.1 
ผู้กํากับดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

มีการกําหนด
ตัวบ่งชี้ที่
สะทอ้นถึง 
ภารกิจหลัก
ของสว.สก. แต่
ยังขาดการ
ประเมินผลตัว
บ่งชี้ที่กําหนด
ในรอบปี
ปัจจุบัน 

ควรมีการ
ประเมินผลการ
ดําเนิน งานตาม
ตัวบ่งชี้ที่กําหนด
ในรอบปี
การศึกษาต่อไป 

กําหนดตัวบุคลากรให้
รับผิดชอบจัดทําและ
ติดตามตัวบ่งชี้ 

โครงการจัดทํา
Activities Base 
files สําหรับการ
ประกันคุณภาพ 

- มีการจัดเก็บข้อมูลใน
Activities Base files
เพื่อการใช้งาน/การ
ตรวจสอบติดตามตัว
บ่งชี้ 

มีการดําเนินการจัดทํา
Activities Base files
สําหรับใช้ในการประกัน
คุณภาพ บนเว็บไซต์ 
www.cai.ku.ac.th  และใน
รูปแบบซีดี 

100 5,000 ผอ. บุคลากร
สว.สก. 

- - มีระบบ
ฐานข้อมลูที่
เอื้อต่อระบบ
ประกัน
คุณภาพ 

1 มิ.ย. 53-
31 พ.ค. 

54 

 



 -82-

 
 
 
 
 
 
สว.สก.ได้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้สําหรับการประเมินคุณภาพ ในปีการศึกษา 2553  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 5.1  
 

ตารางที่ 5.1 ตารางรายงานผลการดําเนินงานสําหรับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

  องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนงาน 

            

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปี 
งบประมาณ 

  7 8   

2 1.1 ข้อ 
3-5 

จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณทั้งหมด 

ตัว
บ่งชี ้

    21 22   

3       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต 

            

4       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการ
วิจัย 

      5 5   

5       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

      5 5   

6       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

      5 5   

7       - ตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาองค์กร       6 7   
8       - ตัวบ่งชี้อ่ืนๆ             
9   จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีที่บรรลุ

เป้าหมาย 
ตัว
บ่งชี ้

    21 22   

10       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต 

            

11       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการ
วิจัย 

      5 5   

12       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

      5 5   

13       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

      5 5   

14       - ตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาองค์กร       6 7   
15       - ตัวบ่งชี้อ่ืนๆ             
16 1.1  

ข้อ 8 
จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําหน่วยงานทั้งหมด 

ข้อ       5   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

17   จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําหน่วยงานที่นําไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิาร
ประจําปี 

        5   

18 สมศ. 
17 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ ปีการศึกษา     3   

  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก             

19 2.1 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพทั้งหมด 

โครงการ
/กิจกรรม 

ปีการศึกษา   5 10   

20 2.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มี
การสํารวจความพึงพอใจ 

โครงการ
/กิจกรร ปีการศึกษา     9   

21   ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละ
โครงการ คูณ กับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามใน
โครงการน้ันๆ 

ค่า
คะแนน
เฉล่ีย 

      3088.62   

22   ผลรวมของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน       795   

23 2.3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ  

ข้อ ปีการศึกษา   5 5   

24   จํานวนบุคลากรท่ีเป็นนักวิจัยทั้งหมด คน     2 6   
25   จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ คน       0   
26 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ ปีการศึกษา     7   

27 2.4  
ข้อ 3 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์

คน ปีการศึกษา   2 6   

28   จํานวนนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

        6   

29 2.5 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา     6   

30 2.5 จํานวนของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด ชื่อ
เร่ือง 

ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

    7   

31 2.5  
ข้อ 1 

จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ชื่อ
เร่ือง 

    1   

32 2.5  
ข้อ 4 

จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

ชื่อ
เร่ือง 

      7   

33 2.5  
ข้อ 6 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการจด
ทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร  

ชื่อ
เร่ือง 

          

34   จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อยู่
ระหว่างขอย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตร  

            

35   จํานวนผลงานท่ีจดทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์             
36 2.4 ข้อ 

4 และ 
2.6 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ บาท ปีงบประมาณ   2,883,775 2,615,800 0.00 

37      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย 

      45,000 166,000 0.00 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

38          * จากหน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศ มก.         150,000   

39          * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

      45,000 16,000   

40        - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

      2,838,775 2,449,800   

41   จํานวนนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและ/หรือ
ภายนอก (ไม่นับซ้ํา) 

คน ปีการศึกษา   2 6   

42 สมศ. 5 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ช้ินงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 11 0 

43        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

            

44        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

        1   

45        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล 
TCI 

            

46        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. รับรอง 

            

47        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกอ. 
รับรอง (ไม่รวม ISI) 

            

48        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI 

            

49 สมศ. 5 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 5 0 

50        - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับสถาบันหรือจงัหวัด 

      3   

51        - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

        2   

52        - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

            

53        - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

            

54        - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

55 สมศ. 6   จํานวนรวมของผลงานวิจัยทีน่ําไปใช้
ประโยชน์ภายนอกสถาบัน  

ช้ินงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

  4 11 0 

56         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการ 

      7   

57         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงสาธารณะ 

            

58         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ 

      1 2   

59         - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 

      3 2   

60 สมศ. 6 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้
ประโยชน์ภายนอกสถาบัน  

ช้ินงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

61         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

          

62         -  จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

          

63         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

          

64         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

          

65 สมศ. 7 จํานวนรวมของผลงานวิชาการ ช้ินงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

        

66         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความวิจัย) ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

          

67         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความวิจัย) ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

            

68         - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

        1   

69         - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพ สูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

            

70   จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูล 

เร่ือง     2 4   

71   จํานวนนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิชาการ 

คน ปีการศึกษา     3   

72         - ในประเทศ       2 1   

73         - ต่างประเทศ         2   

74   จํานวนนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

75   จํานวนบุคลากรประจําที่เป็นที่ปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

        1   

76 สมศ. 
18 

ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ด้านต่างๆ  

ข้อ ปีการศึกษา     1   

  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ             

77   จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน ปีการศึกษา   5 8   
78   จํานวนบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ             
79 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน

และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ ปีการศึกษา     7   

80         -  จํานวนคร้ังของการจัดประชุมบุคลากรทั้ง
หน่วยงาน 

คร้ัง       19   

81 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ ปีการศึกษา     5   

82 3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ ปีการศึกษา         
83 3.3 ข้อ 

2 
      -  จํานวนความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี) ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

เร่ือง           

84   -  จํานวนความเส่ียงด้านยุทธศาสตร ์หรือ
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

            

85         -  จํานวนความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

            

86         -  จํานวนความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน ที่
วิเคราะห์และระบุไว้ 

            

87         -  จํานวนความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

            

88         -  จํานวนความเส่ียงด้านอื่นๆ ตามบริบท
ของหนว่ยงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

            

89 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา     7   
90 3.5 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะวิชาชีพ 
คน ปีการศึกษา   5 10 0 

91         -  ในประเทศ       5 8   
92         -  ต่างประเทศ         2   
93   งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในและ

ต่างประเทศ 
บาท       766,792.81   

94 สมศ. 
13 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการประจําสถาบัน
แต่งต้ัง 
 
 
 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา         

  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ             
95 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ   7 7   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

96   รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท ปีงบประมาณ   7,210,578  9,936,387   
97         -  เงินงบประมาณ         387,738  359,929   
98         -  เงินรายได้       6,822,840   9,576,458   
99   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ       430,000  961,800   
100   งบดําเนินการทั้งหมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร 

สถานที่ และที่ดิน 
            

101   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน  

      7,039,524  9,936,387    

102   เงินเหลือจ่ายสุทธิ             
171,054  

    

103   สินทรัพย์ถาวร              

104 4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

โครงการ
/

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ   4 4   

105   จํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด     4 4   

  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             

106 5.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ ปีการศึกษา   6 9   

107 5.1 ข้อ 3 จํานวนตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ตัว
บ่งชี ้

ปีการศึกษา     1   

108 5.1 ข้อ 5 จํานวนโครงการปรับปรุงการดําเนินงานท่ีใช้
ผลจากการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

โครงการ ปีการศึกษา     5   

109   จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตัว
บ่งชี ้

      22   

110   จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
ที่มีผลการดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

ตัว
บ่งชี ้

      22   

111 5.1 ข้อ 9 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ
เร่ือง 

ปีการศึกษา     3   

112 สมศ. 15 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา     4.92   

  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน             

113 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ ปีการศึกษา   5 5   
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