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เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
ประจําปีการศึกษา 2554 ในบทน้ีจะได้นําเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ปณิธาน 
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  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดต้ังขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 
15 กันยายน 2547 และเริ่มดําเนินงานต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 
2548 เป็นต้นมา ในช่วงเวลาปี 2547-2551 สถาบันมีฐานะเป็น
หน่วยงานอิสระเทียบเท่าระดับคณะ มีการบริหารงานเป็นไป
ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบัน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 และฉบับปรับปรุงปี 2550 ต่อมาในปี 
2552 สถาบันได้โอนย้ายมาสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานพ่ึงพาตนเองและเป็นอิสระจาก
ราชการ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบัน
สถาบันมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการประจําสถาบัน จํานวน 
10 คน ซึ่งประกอบ ด้วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน 
มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และผู้อํานวยการ
เ ป็นกรรมการและเลขา นุการ   หั วหน้าหน่วยงาน  คือ 
ผู้อํานวยการสถาบัน ทําหน้าที่บริหารจัดการเพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2548  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
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1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และวัตถุประสงค ์  
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งเชิงนโยบายและภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กอปรกับในฐานะท่ีสถาบัน เป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นโดยมี
เจตนารมย์สําคัญในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ เพ่ือการนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศอย่างเหมาะสม ในเดือนกันยายน ปี 2553 จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดและ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และบุคลากรสถาบัน เพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ์สําหรับกรอบทิศ
ทางการดําเนินงานระหว่างปี 2554-2559  ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถ
บริหารงานเป็นไปอย่างสัมฤทธ์ิผล และได้นําแผนกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการประจําสถาบัน ตลอดจนการ
ถ่ายทอดแผน กลยุทธ์ไปสู่บุคลากรเพ่ือนําไปขับเคลื่อนภารกิจสว.สก.ต่อไป ดังน้ี 

 

 

 



 

 - 3 - 

1.3 เอกลักษณ์ของสถาบนั 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนํา
คุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน (CAI’s intentions are to develop innovation inorder to 
introduce co-operative values beneficial for sustainable development) 
 

1.4 แผนท่ีกลยุทธ ์
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการขับเคลื่อนพันธกิจภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรเพ่ือการ

บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนด สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ เพ่ือให้เห็นความ
เช่ือมโยงของกระบวนการทํางานที่ช้ีให้เห็นมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน มุมมองด้านลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมุมมองด้านคุณค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการดําเนินงาน
ของสว.สก. ดังรูปที่ 1.1 

 

 

 
 
 

รูปที่ 1.1 แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
 
การขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์จะเป็นไปด้วยกลไกของเสาหลกักลยุทธ์ 4 ประการ 

ดังน้ี  
เสาหลักกลยุทธ์ที่ 1: การขับเคลื่อนการวิจัยในทิศทางที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาไปสู่

ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
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1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1  เพ่ือให้มีการวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม 

1.2  เพ่ือเสาะหา สร้างและธํารงรักษา นักวิจัยที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 
1.3 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมที่นําไปเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาไปสู่ระบบ

คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 2.1 จํานวนผลงานวิจัย ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ์ 
กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ชุมชน ปีละ 2 เรื่อง 
 2.2 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ปีละ 1 เรื่อง 
 2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สร้างรูปแบบการ
บริหารจัดการใหม่/นวัตกรรม ปีละ 1 เรื่อง 
 

3) แนวทางดําเนินงาน 
3.1 การขับเคล่ือนการวิจัยภายใต้กรอบคิด การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ

และการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า ซึ่งเป็นชุดความรู้หลักของสถาบัน 
3.2 การวางระบบการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ เชิงประเด็น การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

(Inventing Research)  
3.3 การขับเคล่ือนการวิจัย PAR ร่วมกับผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย 

ชุมชน และหน่วยงานพันธมิตรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานเจ้าของทุน และการวิจัยที่ใช้ระบบ 
Matching Fund ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรพันธมิตร 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 2:  การสร้างกลไกเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการสร้างผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีจิตสํานึกสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม  

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.1 เพ่ือให้มกีารสะสมความรู้ และการสร้างคลังความรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูแ้ละการสร้าง

ผู้นําการเปลีย่นแปลงทีม่ีจิตสาํนึกสหกรณ์และการค้าทีเ่ป็นธรรม 
1.2 เพ่ือให้มีกลไกการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตสํานึกสหกรณ์

และการค้าที่เป็นธรรม  
 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 2.1 จํานวนเวทเีรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างผู้นําการเปลีย่นแปลง ปีละ 10 เวที 
 2.2 จํานวนผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีเรียนรู้ อย่างน้อย ปีละ 300 คน 
 2.3 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้นปีละ 30 คน และ
พัฒนาไปเป็นเครือข่ายฯ ของสถาบันและสังคมฐานความรู้ที่เห็นความสําคัญในประเด็นระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม 
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 2.4 มีคลังข้อมูลที่สะสมองค์ความรู้ในประเด็นระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพ่ือการ
เผยแพร่เพ่ิมขึ้นทุกปี ปีละ 10 รายการ 
 2.6 มีผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 300 ราย 
 2.7 มีสื่อ-สิ่งพิมพ์เก่ียวกับระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเผยแพร่ในนามสถาบัน อย่าง
น้อยปีละ 3 เรื่อง 
 

3) แนวทางการดําเนินงาน 
 3.1 การขับเคลื่อนเวทีเรียนรู้ภายใต้เสาหลักการเรียนรู้ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม: 
VN&F Platform ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเช่ือมั่น เพ่ือสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
ไปสู่สังคมฐานความรู้ ในทิศทางการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 3.2 ใช้กลไกของศูนย์สารสนเทศฯ วารสารฅนสหกรณ์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th ในการ
สะสมความรู้และการเผยแพร่ความรู้ 
 3.3 ใช้ฐานความรู้จากงานวิจัยและเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ สถาบัน เป็นแหล่งความรู้ 
 3.4 การสนับสนุนทุนในการเขียนตํารา/เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
 3.5 การแสวงหาทุนจากแหล่งสนับสนุนเพ่ือพัฒนา คลังข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
การเผยแพร่อย่างสมํ่าเสมอ 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 3: การยกระดับการนําคุณค่าในการพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ ์กลุ่ม/
องค์กร เครือข่าย และชุมชนในทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพ่ือยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร 
เครือข่าย และชุมชน ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 1.2 เพ่ือสนับสนุนการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกแก่ประชาคม และชุมชน ในการดํารงชีวิต
ที่ดี และได้รับความเป็นธรรม 
 1.3 เพ่ือรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพ่ึงพาและ
ร่วมมือกัน เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 2.1 จํานวนผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ปีละ 300 คน  
 2.2 มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประชาคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรมอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.4 มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 

3) แนวทางการดําเนินงาน 
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 3.1 การขับเคลื่อนกระบวนงาน Farmer Shop, Farmer Market และ การสร้างแบรนด์
เชิงคุณค่า (Valued Brand Building) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเห็นความสําคัญ 
 3.2 การขับเคลื่อน การสร้างตัวแบบ สหกรณ์/เครือข่าย/ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่าร่วมกับ
องค์กรที่ศรัทธาและเห็นความสําคัญ ในระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 

เสาหลักกลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทมีงานที่มคีวามสามารถ
ในการเป็นแกนนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่า และการค้า 
ที่เป็นธรรม 

 

1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพ่ือให้สถาบัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกลไกการจัดการความรู้ จากบทเรียนที่
สําเร็จและไม่สําเร็จมาพัฒนาเป็นชุดความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะแกนนําการพัฒนา สู่ระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 1.2 เพ่ือสร้างทีมงานที่มีความสามารถในฐานะแกนนําในการขับเคล่ือนระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม 
 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 2.1 สถาบัน ได้รับการยอมรับในการเป็นแกนนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 องค์กร 
 2.2 มีทีมงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกสู่สังคม อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
 2.3 บุคลากรของ สถาบัน ที่มีภารกิจเป็นพ่ีเลี้ยง Coaching แก่หน่วยงานพันธมิตร อย่าง
น้อย 2 องค์กร 
 2.4 บุคลากรสถาบันที่มีภารกิจเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรพันธมิตรอย่างน้อย 2 องค์กร 
 

3) แนวทางการดําเนินงาน 
 3.1 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ และเวทีถอดบทเรียน ทั้งจากประสบการณ์ที่สําเร็จและ
ไม่สําเร็จ เพ่ือตกผลึกความคิดในการพัฒนาเป็นชุดความรู้ใหม่ 
 3.2 การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม และการสร้างประสบการณ์แก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 
 3.3 การมอบหมายภารกิจตามความสนใจและความถนัดแก่บุคลากร 

 

1.5 แนวทางการกํากับดูแลกิจการของสถาบัน 
เพ่ือให้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สามารถนําปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่าเพ่ือการ

พัฒนาสหกรณ์” ไปใช้ขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และการนําประโยชน์สู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมการประจําสถาบัน จึงได้กําหนดนโยบายภายใต้การกํากับดูแลของผู้อํานวยการ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศของการมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ในการ
ดําเนินงานของสถาบันในบริบทของการเป็นหน่วยงานพ่ึงพาตนเองภายใต้ระเบียบสถาบัน (Institute 
Autonomy) และการมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  

ภายใต้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาในการขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ใน 8 ปีที่
ผ่านมาได้นํามาซึ่งการกําหนดค่านิยมร่วมของสถาบัน คือ 

 

“ทํางานอยา่งมีน้ําใจ ใส่ใจในวิสัยทศัน์ รบัผิดชอบ และมององค์รวม” 
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สถาบันได้กําหนดแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการสถาบัน ดังน้ี 
1)  บุคลากรทุกคนต้องทําความเข้าใจในปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแล 

และข้อแนะนําสําหรับแนวทางการปฏิบัติงาน 
2)  ทําความเข้าใจในเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทีมงาน และ สถาบัน 
3)  นําแนวทางปฏิบัติงานมาใช้ในวิถีการทํางาน โดยการเรียนรู้และพัฒนา 
4)  เมื่อมีข้อสงสัยในแนวทางปฏิบัติ ให้ขอคําแนะนําจากรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และ

ผู้อํานวยการ ได้ตลอดเวลา 
5)  ได้วางกลไกสําหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นและการติดตามการปฏิบัติงานไว้ในวาระการ

ประชุมประจําเดือนของสวสก. ทุกคร้ัง 
6)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน จะใช้ข้อแนะนําแนวทางการปฏิบัติงาน

เป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรตามค่านิยมร่วมของสถาบัน ได้แก่ 
1)  หมั่นศึกษาทําความเข้าใจในคุณค่าสหกรณ์จากวงเรียนรู้ของทีม สถาบัน เวทีเสวนาวิชาการ

ด้านการวิจัย จนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
2)  ยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และนํามาประยุกต์ใช้ในวิถีการทํางานให้เป็นที่ประจักษ์ถึงคุณค่า

แห่งการช่วยเหลือตนเอง การรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค ความเป็น
เอกภาพ ความซื่อสัตย์ การเปิดใจกว้าง ความรับผิดชอบต่อสังคม และเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 

3)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบายของ สถาบัน อย่างเคร่งครัด และมอง
ประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสําคัญ 

4)  มุ่งมั่นทุ่มเทการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายและตัวช้ีวัด 
5)  ควรมีการบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามลําดับความสําคัญ เพ่ือไม่ให้เกิด

อุปสรรคในการเช่ือมโยงการทํางานในภาพรวมขององค์กร 
6)  หมั่นปรับปรุงการทํางานเพ่ือขจัดจุดอ่อนและอุปสรรคที่มีอยู่ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้บังคับบัญชา และเวทีตกผลึกความคิดในการประชุม 
7)  หมั่นคิดค้นวิธีการ และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน สําหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
8)  ไม่ใช้เวลางานในการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว หรือภารกิจที่มิใช่ของหน่วยงาน 
9)  การมีนํ้าใจในการสนับสนุนการทํางานของทีมงาน ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ความ

รับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย 
10)  ฝึกฝนพัฒนาตนให้มีการบริหารจัดการงานอย่างมืออาชีพต้ังแต่การวางแผน การ

ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทํางาน เพ่ือให้เกิดโซ่แห่งคุณค่าในระบบบริหารจัดการและการนําไปใช้
ประโยชน์ 
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คําอธบิายความหมาย 
 

ทํางานอย่างมีน้ําใจ  หมายความถึง  การทํางานร่วมกันด้วยใจรักงาน ด้วยความรู้สึกอยากให้ แบ่งปัน 
พ่ึงพาและร่วมมือกัน ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน 

ใส่ใจในวิสัยทศัน ์ หมายความถึง ทุกคนตระหนักถึงความเช่ือมโยงระหว่างงานที่ตนรับผิดชอบกับ
เป้าหมายของสถาบัน 

รับผิดชอบ หมายความถึง ความรับผิดชอบของตนในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อน
ภารกิจสถาบันสู่เป้าหมายร่วมกัน 

มององค์รวม หมายความถึง การพิจารณาสรรพสิ่งให้เห็นองค์ประกอบที่เช่ือมโยงกันอย่างครบ
วงจร เพ่ือความย่ังยืนและการเข้าถึงจิตวิญญาณ 

 

หากปฏิบัติได้ตามน้ี ทุกคนจะสะสมคุณงามความดี มีพลังในการทํางานและมีชีวิตท่ีสดใส มีชีวิตชีวา เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม 
 

รูปที่ 1.2 กรอบการปฏิบัติตามค่านิยมร่วมสูเ่อกลักษณ์ของสถาบัน 
 
1.6 การขับเคลื่อนกลยุทธส์ูก่ารปฏิบัติตามแผนงานของสถาบนั 
 

กระบวนการบริหารจัดการ จะเป็นไปภายใต้นโยบายของคณะกรรมการประจําสถาบัน และ
แผนปฏิบัติงานประจําปีที่เสนอโดยผู้อํานวยการสถาบัน ซึ่งมี 4 แผนงานหลัก ได้แก่  

1.6.1 แผนงานการวิจัย  
การขับเคลื่อนแผนงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่

และการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ประกอบด้วย กรอบงานวิจัย 2 ส่วน ส่วน
แรก เป็นกรอบงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
(รูปที่ 1.3) สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีกรอบวงเงินงบประมาณปีละ 6 
ล้านบาท ส่วนที่สองเป็นกรอบงานวิจัยที่พัฒนาข้อเสนอโครงการตามสาระความจําเป็นของสถานการณ์ใน
ช่วงเวลาน้ัน ซึ่งกําหนดเป้าหมายไว้ปีละ 1 โครงการ ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงานดังรายละเอียดรูปที่ 1.4  

 
 

 
 
 

รูปที่ 1.3  กรอบการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
 



 

 - 9 - 

 
 
 

รูปที่ 1.4  กระบวนการด้านการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

1.6.2 แผนงานการบริการวิชาการ 
การขับเคลื่อนแผนการให้บริการวิชาการ 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. โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังรายละเอียดในรูปที่ 1.5  

 

 

 
 
 

รูปที่ 1.5 กระบวนการด้านการให้บริการวิชาการ 
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1.6.3 แผนงานการเชื่อมโยงเครือข่าย 
แผนงานการเช่ือมโยงเครือข่ายมีวัตถุประสงค์สําคัญในการสร้างสังคมฐานความรู้ด้วย

เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักสหกรณ์ และผู้สนใจ ได้กําหนดเป้าหมายไว้ปีละ 10 
เวที กําหนดกลุ่มเป้าหมายปีละ 1,000 คน และใช้แหล่งทุนสนับสนุนจากสกว. และมก. โดยมีกระบวนการ
ดําเนินงานดังรายละเอียดในรูปที่ 1.6 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1.6 กระบวนการด้านการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 

1.6.4 แผนงานการพัฒนาสถาบัน 
แผนงานการพัฒนาสถาบันมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรและสถาบันสู่การเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเสรีภาพทางวิชาการ เป็นองค์การพึ่งพาตนเองโดยใช้กระบวนการ
ทํางานภายใต้กรอบภารกิจของแผนกลยุทธ์เพ่ือการหล่อหลอมคนและองค์กร ก้าวสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ให้
เห็นเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสถาบัน รูปที่ 1.7 

 

 
 

 

รูปที่ 1.7 กรอบการปฏิบัติในการพัฒนาสถาบัน : บันได 4 ขั้น สู่การนําคุณค่าของสถาบัน 
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1.7 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.7.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ประจําสถาบัน จํานวน 10 คน ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย โดยมีผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และ
บุคลากรจํานวน 12 คน จําแนกเป็นฝ่ายบริหารงานและพัฒนาองค์กร ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ ฝ่ายศูนย์สารสนเทศสหกรณ์และเช่ือมโยงเครือข่าย ทําหน้าที่บริหารจัดการตามระเบียบของ
สถาบัน และมีทีมที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้คําปรึกษาและนํา
การขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือความสําเร็จตามปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถาบันด้วยบุคลากรทั้งสิ้น 

 

 

 
 
 

รูปที่ 1.8 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

1.7.2 คณะกรรมการประจําสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ ์
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1  รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน  ประธานกรรมการ 
2  ผศ.ดร.ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ์  กรรมการ  
3  รศ.ดร.ธงชัย   สุวรรณสิชณน ์  กรรมการ  
4  ดร.ปรีชา   สิทธิกรณ์ไกร  กรรมการ  
5  รศ.สมพร   อิศวิลานนท์  กรรมการ  
6  คุณลดาวัลย์    คําภา  กรรมการ  
7  คุณกฤษฎา   อุทยานิน  กรรมการ  
8  คุณเอ็นนู   ซ่ือสุวรรณ  กรรมการ  
9  คุณไพโรจน์   สุจินดา  กรรมการ  
10  รศ.จฑุาทิพย์   ภัทราวาท  กรรมการและเลขานุการ  
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1.7.3 ที่ปรึกษาประจําสถาบนั 
 

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

 
1.7.4 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 

 
1.7.5 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 รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อํานวยการฝ่าย 2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
12 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อํานวยการฝ่าย 5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
13 รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสด์ิ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ์
14 คุณสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 
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1.7.6 ผู้ทรงคณุวุฒิการพัฒนาหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 อ.เชิญ บํารุงวงศ ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2541 
2 อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ นักสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2545 
3 คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง อดีตข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4 อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ ์ อาจารย์ประจําภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
5 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ประจําภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
6 คุณจุฑามาศ   ลิปิการถกล นักวิชาการตรวจบัญชีชาํนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
7 คุสุจิตรา   พันธุมะบํารุง ผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

1.7.7 คณะกรรมการดําเนนิงานประกันคณุภาพ 
สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของสํานัก

ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 ดังน้ี 
 

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

  

คณะกรรมการดําเนินงานดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพของสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2554 ดังรูปที่ 1.9 และมีแผนการดําเนินงานดังรายละเอียดตารางที่ 1.1 

 

 

 
 
 

รูปที่ 1.9 การมอบหมายความรับผิดชอบและการมีส่วนรว่มในการดําเนินงานประเมินคุณภาพ 
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ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2554 
 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

1 การประชุมเพ่ือรับฟังผลสรุปการประเมิน 
คุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2553 
และวางกลไกการประกันคุณภาพให้อยู่ใน
วิถีการทํางานของบุคลากร เม่ือคราว
ประชุมประจําเดือนสถาบัน คร้ังท่ี 8/54 

3 ก.ค. 54 บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการดําเนินงาน 
ของหน่วยงาน และเพ่ือนําคําแนะนําของคณะ 
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการ
ทํางานและการจดัทําประกันคุณภาพให้ดีย่ิงข้ึน 
ภายใต้กรอบการประกันคุณภาพ PDCA 

2 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เข้าตรวจเย่ียมสถาบัน 

28 ก.ค. 54 ตรวจเย่ียม และศึกษาดูงานสถาบัน 

3 การประชุมทําความเข้าใจเร่ืองการ
ขับเคล่ือนภารกิจบุคลากรเจ้าหนา้ท่ี 

การประชุม
ประจําเดือน 

เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจการจดัทําประกันคุณภาพเปน็
ส่วนหนึ่งของวิถีการทํางานในภารกิจ 

4 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
คร้ังท่ี 6/2554 

14 ก.ย. 54 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

5 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสถาบัน 

2 ส.ค. 54 เพ่ือให้การดําเนินงานประกนัคณุภาพของสถาบัน
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

6 การร่วมรับฟังการนําเสนอผลการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ 

20 ก.ย. 54 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการนํามาปรับใช้ ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน 

7 การนําเสนอรายงานการประเมินคุณภาพ
ภาย ในของสถาบันในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ คร้ังท่ี 1/54 

4 ต.ค. 54 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถาบันให้
คณะกรรมการประจําสถาบันรับทราบและขอ
คําแนะนําการดําเนินงานในปีต่อไป 

8 เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานโครงการ
รางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คร้ังท่ี 5 

23 ธ.ค. 54 เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันระบบคุณภาพ
ทางการศึกษาให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีร่วมกัน
ของทุกหน่วยงาน 

9 การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบนั  
คร้ังท่ี 2/54  

17 ม.ค. 55 นําเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงการประเมินคุณภาพ
ภายใน และรับฟังข้อแนะนําจากคณะกรรมการ 

10 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  
คร้ังท่ี 1/2555 

7 ก.พ. 55 เพ่ือรับทราบและเข้าใจแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน ประจําการศึกษา 
2554 

11 การร่วมประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  
คร้ังท่ี 1/2555 

23 มี.ค. 55 เพ่ือรับทราบ (ร่าง)รายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําการศึกษา 2554 

12 การประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายใน และแนวปฏิบัติในการ
เตรียมเอกสารหลักฐาน 

29 มี.ค. 55 เพ่ือรับทราบเก่ียวกับการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานการประกันคุณภาพ 

13 การประกาศช่วงเวลาแห่งการประเมิน
คุณภาพของสถาบัน 

1 เม.ย. – 30 
พ.ค. 55 

บุคลากรทราบกรอบเวลาของการประเมิน
คุณภาพและเตรียมการสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายในควบคู่กับภารกิจหลัก 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
14 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การ

ดําเนินการประกันคุณภาพ คณะ
เศรษฐศาสตร์” 

3 เม.ย. 55 สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 
2554 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังทําความ
เข้าใจในตัวบ่งชี้ท่ีเพ่ิมเติม สร้างความเข้าใจในการ
กรอกข้อมูลและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม และสร้างความ
เข้าในกระบวนการจัดทํา SAR และสามารถ
ตีความหมายของดัชนี ท่ีสถาบันรับการตรวจ
ประเมินสําหรับการตรวจประเมินในปีการศึกษา 
2554 

15 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 
2554  

10 พ.ค. 54 การประเมินคณุภาพภายในประจําปีการศึกษา 
2554 ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  

16 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาํปีการศึกษา 2554 จากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพฯ 

17 พ.ค. 54 สถาบันได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปีการศึกษา 2554 เพ่ือการวาง
แผนการปรับปรุงผลการดําเนินงานต่อไป 

 
1.7.8 บุคลากร 

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด จํานวน 10 คน สามารถจําแนกตามสถานภาพได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานเงิน
งบประมาณ  พนักงานเงินรายได้  เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย ดังตารางที่ 1.2 และ 1.3 

 
ตารางที่ 1.2 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่งงานและสถานภาพ ในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2554 
 

ตําแหน่งงาน 

สถานภาพของบุคลากร 

รวม 
ข้าราชการ 

บุคลากรจัดจ้างตามแผน
อัตรากําลังของสถาบัน 

บุคลากรจัดจ้าง
ตามแผนการวิจัย 

พนักงานเงิน
งบประมาณ 

พนักงาน
เงินรายได้ 

เจ้าหน้าท่ี
โครงการวิจัย 

ผู้อํานวยการสถาบัน 1    1 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 1    1 
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  1   1 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  1 1  2 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย   1  1 
นักวิชาการเงินและบัญชี   -  - 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์    3 3 
เจ้าหน้าท่ีโครงการวิจัย    3 3 

รวม 2 2 2 6 12 
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ตารางที่ 1.3 จํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ง คุณวุฒิ และเพศ ในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2554 
 

ตําแหน่ง 
จํานวนบุคลากร (คน) รวม 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ผู้อํานวยการสถาบัน    1      1 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 1        1  
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    1      1 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย     1    1  
นักวิชาการเงินและบัญชี    -      - 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป    2      2 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์   1 1  1   1 2 
เจ้าหน้าท่ีโครงการวิจัย     1  1 1 2 1 

รวม 1 - 1 5 2 1 1 1 5 7 
 
1.7.9 งบประมาณดําเนินการ ระหว่างปี 2554-2556 ดังรายละเอียด 

 

แผนงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แหล่งทุน
สนับสนุน 

วงเงิน
งบประมาณ/ปี 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนงานวิจัย  จํานวนโครงการวิจัย 
 รายงานวิจัย 
 นักวิจัย 
 ชุดความรู้ใหม่ 

สกว./มก./อ่ืน ๆ 6 ล้านบาท ผอ. 

2. แผนการให้บริการวิชาการ  จํานวนโครงการ 
 จํานวนผู้เข้ารับบริการ 

สกว./สถาบัน/ 
ผู้ลงทะเบียน 

5 แสนบาท ผอ./รองผอ. 

3. แผนงานการเชื่อมโยง
เครือข่าย 

 จํานวนผู้เข้ามามีส่วนร่วม 
 เวทีเรียนรู้ของภาคี 

สกว./มก./
หน่วยงานภาคี 

2 แสนบาท ผอ. 
 

3. แผนงานการพัฒนาองค์กร  จํานวนคนได้รับการอบรม 
 จํานวนบทความท่ีเผยแพร่/

ตีพิมพ์ 
 บุคลากรท่ีได้รับการประเมิน

ในเกณฑ์ดี 
 รางวัล 

สถาบัน/สกว. 3 แสนบาท ผอ. 

 
1.7.10 การเงนิและงบประมาณ 

 

 รายรับ 
 

ในปีงบประมาณ 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 11,021,587 บาท แยกเป็นรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดิน (ค่าจ้างพนักงานมก.จํานวน 2 ตําแหน่ง) จํานวน 359,709 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 
รายรับจากงบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ(ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตําแหน่ง) จํานวน 
275,278 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 และรายรับจากชุดโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม-สัมมนา จํานวน 
10,386,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 ดังรายละเอียดในภาพ 
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รวมทั้งสิน้ 11,021,587 บาท (100%) 
 
 
 

   รายจ่าย 
 

 ในปีงบประมาณ 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ใช้งบประมาณดําเนินงาน 11,021,587 บาท โดยแบ่งเป็นค่าจ้างบุคลากร 634,987 บาท คิด
เป็นร้อยละ 6% ค่าใช้จ่ายดําเนินงานโครงการวิจัย 9,731,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 88% ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 6% ดังรายละเอียดในภาพ 

 

 
 

รวมทั้งสิน้ 11,021,587 บาท (100%) 
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ตาราง 1.4 รายรับ ประจําปงีบประมาณ 2554 
 

รายรับ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
เงินรายได้ชุด
โครงการวิจัย/
บริการวิชาการ 

รวม 

 สถาบัน 

1.งบประมาณแผ่นดิน     
- ค่าจา้งพนกังานมหาวิทยาลัย  2  อัตรา 359,709   359,709 
2.งบประมาณเงินรายได ้     
- ค่าจา้งพนักงานเงินรายได้ 2  อัตรา  275,278  275,278 
3.งบประมาณเงินรายได้ชุดโครงการวิจัย     
-โครงการประสานงานชุดโครงการวจิัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเปน็ธรรมระยะท่ี 4   2,449,800 2,449,800 

-โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ปีท่ี 3   1,196,000 1,196,000 
-โครงการพัฒนาและดําเนินการตวัแบบ Farmer Shop   2,981,000 2,981,000 
-โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะท่ี 2   385,000 385,000 
-โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่ายางพารา ระยะท่ี 2   553,300 553,300 
-โครงการวิจัยกลุม่ธุรกจิเชิงคุณค่าสามพราน ปีท่ี 2   563,200 563,200 
-โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ี
เกื้อหนุนพึง่พาตนเองและรว่มมือกันระหว่างสหกรณ ์   390,500 390,500 

-โครงการนํารอ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการตลาด 
ข้าวหอมมะล ิ   150,000 150,000 

-โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
ระยะท่ี 2   506,000 506,000 

-โครงการวิจัยการพัฒนาและดาํเนินการตวัแบบสหกรณ์
เชิงคุณค่า: กรณี สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด   100,000 100,000 

-โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.   198,000 198,000 

-โครงการอบรมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 8     306,600 306,600 

-โครงการอบรมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นท่ี 9   607,200 607,200 

รวมรายรับ 359,709 275,278 10,386,600 11,021,587 
หมายเหตุ  : ข้อมูลด้านงบประมาณปีงบประมาณ 2554 เป็นข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค.53 – 30 ก.ย.54 
 

ตาราง 1.5 รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2554 
 

รายจ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
เงินรายได้ชุด
โครงการวิจัย/
บริการวิชาการ 

รวม 

 สถาบันฯ 

1.ค่าจา้งบุคลากร 359,709 275,278  634,987 
2.ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานบรกิารวิชาการ   654,620 654,620 
3.ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานโครงการวจิัย   9,731,980 9,731,980 

รวมรายรับ 359,709 275,278 10,386,600 11,021,578 
หมายเหตุ  : ข้อมูลด้านงบประมาณปีงบประมาณ 2554 เป็นข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค.53 – 30 ก.ย.54 
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1.7.11 งบการเงนิประจําปงีบประมาณ 2554 ผ่านการตรวจสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตตามระเบียบสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
ในฐานะหน่วยงานพ่ึงพาตนเองตามระเบียบสถาบันฯ คณะกรรมการประจําสถาบันได้

อนุมัติเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ให้จัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้า
ดําเนินการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองงบการเงินประจําปีงบประมาณ 2554 ซึ่งสถาบันฯ
มีสินทรัยพ์รวม 4,3990,070.34 บาท ดังรายละเอียดตามงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 
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1.8 ความภาคภูมิใจของสถาบันในรอบปีการศกึษา 2554 
 

1.8.1 การจัดต้ังและดําเนนิงานโครงการรา้น Farmer Shop 
เพ่ือพัฒนาตัวแบบธุรกิจของร้านค้าชุมชน ภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยาก

ให้เป็นลูกค้าประจํา” วิสัยทัศน์ “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็น
เจ้าของร่วมกัน” ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดําเนินการโครงการ 2 ปี 
ระหว่าง “ตุลาคม 2554-กันยายน 2556) เพ่ือนําไปใช้ขยายผลใน
ชุมชน สหกรณ์ และผู้สนใจทั่วไป 

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop จะเป็นนวัตกรรม
ใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหา/ข้อจํากัดของร้านสหกรณ์ ร้านค้าชุมชน และ
ผู้ประกอบการ SMEs และโอทอป ที่เผชิญหน้ากับระบบธุรกิจห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทําให้มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการตลาดสูง นอกจากน้ัน โครงการร้าน Farmer Shop ยังได้สร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าเพ่ิม
หลายประการ ได้แก่ 

1)  การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs โอทอป สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ 184 ราย มี
สินค้าผ่านการคัดเลือก 382 รายการ เข้ามาเป็นเครือข่าย Supplier ที่มีเวทีเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค ภายใต้กลไกโครงการร้าน Farmer Shop  

2) การสร้างเครือข่ายผู้บริโภค โดยใช้กลไกการจัด Events อาหารเพ่ือสุขภาพ 
โครงการซื้อข้าวจากชาวนาในสหกรณ์ การรวมซื้อเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเช่ือมั่นไว้วางใจในโครงการร้าน 
Farmer Shop และมีโอกาสซื้อข้าวสารมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาระบบการค้าที่
เป็นธรรม (Fair trade) ในอนาคต ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคจํานวน 512 ราย 

3) กิจกรรมเรียนรู้ 
3.1 โครงการเปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน 

สร้างสรรค์สังคม 
มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 240 คน 

มีผลประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 

3.2 โครงการสัปดาห์อาหารสุขภาพ 
ได้รับผลตอบรับจากประชาคม มก.ดีมาก 

ผลจากการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100 ยินดีมา
อุดหนุนและอยากให้จัดอาหารเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 

 
3.3 เวทียกระดับความรูสู้ผู่ป้ระกอบการ 

มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมเวที หัวข้อ 
“ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัยสําหรับผู้ประกอบการ” 
จํานวน 54 ราย  
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ศูนย์เรียนรู้ตลาดสขุใจ 

การประชาสัมพันธ์ในรายการครอบจกัรวาล 

การประชาสัมพันธ์ในรายการเจ๊ียบอ้อม 

1.8.2 ตลาดสขุใจ 
 

ตลาดสุขใจเป็นผลลัพธ์งานวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานโดยมีโรงแรมสวนสาม
พรานเป็นแกนนํา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะให้เป็นศูนย์รวมของ
เกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค นักวิชาการและผู้ประกอบการ ที่จะ
มาร่วมกันสร้างตลาดสุขใจให้เป็นแหล่งรวบรวมและเป็นช่อง
ทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย มา
จําหน่ายถึงมือผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรมบนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 
โดยหวังว่าจะเป็นตลาดทางเลือกสําหรับคนรักสุขภาพและรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเป็นตัวแบบสังคมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากสินค้า
เกษตรท่ัวไปเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักเห็นคุณค่าของการผลิต
สินค้าปลอดภัยและนําไปสู่การปลอดสารเคมีในอนาคต ภายใต้
ปณิธานร่วม 

 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ต่างมีปณิธานร่วม “มุ่งให้ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตร
อินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้และ
ปัญญา  ไปสู่ความกินดีอยู่ ดี  มีความสุขถ้วนหน้า” ที่ จะ
ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่นําไปสู่การผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์  โดยจะใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้สวนสามพรานเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงความรู้ โดยมีวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ทั้งในด้านการผลิต  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การถนอม
อาหาร การตลาด และความรู้ต่างๆ ที่จําเป็น แวะเวียนมาให้
ความ รู้ กับเกษตรกรผู้ ผลิต  ผู้ประกอบการในตลาดสุขใจ 
นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังยังมีบริการ
ด้านการตรวจเช็คมาตรฐานคุณภาพสินค้า โดยใช้เครื่องวัด
มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มาให้บริการ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้าง
ความไว้วางใจแก่ผู้บริโภคแล้วยังจะช่วยเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่เกษตรกรที่นําสินค้ามาจําหน่ายอีกด้วย 

 

ปัจจุบันมีผู้ผลิตในเครือข่ายเข้ามาร่วมจําหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยในตลาดสุข
ใจจํานวน 45 ราย มีลูกค้าและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอุดหนุนสินค้าอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ยวันละ 500 ราย มี
ยอดการจําหน่ายสินค้าเฉล่ียเดือนละ 628,226.50 บาท ตลาดสุขใจเปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 
10.00 – 17.00 น.) 
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ชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม” 

1.8.3 ชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” 
ชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” เป็นนวัตกรรมความคิดที่

พัฒนามาจาก ชุดความรู้ “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” และ “4 มิติในการพัฒนาผู้นําเชิงคุณค่า” ซึ่งมี
ฐานคิดมาจาก ชุดความรู้ “การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรพ่ึงพาตนเอง” หลักและวิธีการสหกรณ์ 
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งจะช่วยจรรโลงสังคม โดยใช้กลไกของ
สถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งช่วยในการสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชน ในการถึงแหล่งทุน 
เข้าถึงตลาด และสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้
เหลือถึงอนุชนรุ่นหลัง ตามแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

องค์ประกอบของชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F 
Platform)” จะประกอบด้วยเสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่  
  1) เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาในการสร้างผู้นําเชิงคุณค่า ซึ่งจะประกอบด้วย
กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ เวทีถอดบทเรียนและการศึกษาดูงานสําหรับแนวปฏิบัติที่ดี 
ภายใต้ทีมพ่ีเลี้ยง (Coaching) และนักวิจัย เพ่ือหล่อหลอมความรู้ความเข้าใจ ไปสู่การปรับทัศนคติ และวิถี
คิด วิถีการทํางานของผู้นําสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และมี
คณุสมบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งย่ังยืน 
 2) เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา ในการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร
ภายใต้ชุดความรู้ “การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร” ซึ่งจะประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้
และการถ่ายโอนความรู้ ในส่วนของ
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม การ
จัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้
การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่คํานึงถึง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
และการเป็นองค์กรพ่ึงพาตนเอง ซึ่ง
มุ่งเน้นที่การทําหน้าที่เป็นทางเลือกแก่
สมาชิกและชุมชน ในการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน 
 3)  เ ส าหลั กก า ร
เรียนรู้และพัฒนาด้วยชุดความรู้ “การ

เช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” และการ
บริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณา
การเพื่อความยั่ง ยืนของสถาบัน
เกษตรกร ภายใต้กระบวนการการเติมองค์ความรู้ใหม่ของทีมที่เลี้ยงควบคู่กับการจัดเวทีถอดบทเรียนและ
การตกผลึกทางความคิดที่จะนําไปสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร โดยใช้กลยุทธ์ความ
ร่วมมือ (Cooperative Strategy) หรือที่รู้จักกันในนาม “การผูกเสี่ยว สร้างเกลอ” ที่จะนํามาซึ่ง
ความสามารถในการแข่งขันและความย่ังยืนของสถาบันเกษตรกร การพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรมเพ่ือ
ประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน 
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1.8.4 กลไกขับเคลื่อนความรู้...สูส่ังคมข้อมูลข่าวสาร : การจัดเวทเีสวนาวิชาการ 
 

การจัดเวทีเสวนาวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจําทุกวันที่ 15 กันยายนของทุกปี (วันครบรอบ
สถาปนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) มีเป้าหมาย
เพ่ือนําชุดความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยมา
เผยแพร่ โดยคาดหวังที่จะเปิดโอกาสแก่ผู้เก่ียวข้อง
ได้เข้าถึงข้อมูล ความรู้และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการ
เรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่ดีของงานวิจัยเก่ียวกับ
การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่ เป็นธรรม 
เพ่ือให้นักวิจัย นักสหกรณ์ นักวิชาการ ผู้นํากลุ่ม/
องค์กร นักพัฒนา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้
ร่วมกันเก่ียวกับ รูปแบบ แนวทาง และวิธีการ
ยกระดับการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
ไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

 

นอกจากน้ีแล้วยังได้มีการนําเสนอบู๊ทผล
ผลิตงานวิจัย ต่าง  ๆ  ภายใ ต้ ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม อาทิ โครงการร้าน Farmer Shop ให้
ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เย่ียมชมและเลือกซื้อสินค้าดีมี
คุณภาพอีกด้วย 

ผลการประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วม
เสวนา จํานวน 286 คน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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1.8.5 กลไกขบัเคลื่อนความรู้...สูส่ังคมข้อมูลขา่วสาร : การจัดทาํวารสารฅนสหกรณ์ 
 

 

วารสารฅนสหกรณ์เป็นวารสารรายไตรมาส ภายใต้โครงการวิจัย
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ทุก ๆ 3 เดือน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประมวลความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการ
สหกรณ์เพ่ือเผยแพร่อย่างมีแบบแผน และช่วยรณรงค์ให้เกิดสังคมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้นําสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาบนวิถี
แห่งการพ่ึงพาและร่วมมือกันก่อเกิดเป็นสังคมแห่งปัญญาเพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาสหกรณ์ไทย โดยรวบรวมเอาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ 
ข้อสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ  ข้อสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย 
ผลลัพธ์งานวิจัย และข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่ผู้นําสหกรณ์และผู้ที่
เก่ียวข้องจําเป็นต้องเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาให้เท่าทันต่อภาวะการณ์ปัจจุบัน 
จําแนกเป็น 6 คอลัมน์ที่น่าสนใจ คือ ในแวดวงคนสหกรณ์  มุมมองจากคน
แดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย  ติดตามความเคลื่อนไหวใน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ  

ในรอบปี 2554 วารสารฅนสหกรณ์พิมพ์เผยแพร่จํานวน 
4 ฉบับ มีบทความนําเสนอทั้งหมด 60 บทความ จําแนกเป็น 6 คอลัมน์ 
ได้แก่ คอลัมน์ในแวดวงคนสหกรณ์ มีบทความนําเสนอทั้งหมด 6 บทความ 
อาทิ สหกรณ์.....นวัตกรรมความคิดที่งดงามข้ามศตวรรษ คอลัมน์มุมมองจาก
คนแดนไกลมีความนําเสนอทั้งหมด 10 บทความ อาทิ รูปแบบที่เปลี่ยนไป
ของสหกรณ์ ควันหลงจากการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส ตามไปดู  
The  Fair  traders  Co-operatives และมองเยาวชนคนในอนาคตของการ
สหกรณ์ คอลัมน์เติมความรู้มีบทความนําเสนอท้ังหมด 17 บทความ อาทิ 
การเปิดตลาดสินค้าข้าวอาเซียน...อย่าประมาทเวียดนามที่จะก้าวขึ้นเป็น
ศูนย์กลางการค้าข้าวโลก มรดกที่มีคุณค่าและ CSR ที่หายไปจากธนาคาร
สหกรณ์ และทุนเสรีกับการค้าปลีกที่เราได้เรียนรู้ คอลัมน์เล่าสู่กันฟังจาก
งานวิจัยมีบทความนําเสนอทั้งหมด 11 บทความ อาทิ Farmer Shop 
ทางเลือกของคนในสังคม  ตลาดสุขใจให้อะไรกับเกษตรกร กรอบแนวทาง
การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและ
ร่วมมือกัน และขบวนการนําคุณค่า สู่ทางเลือกเพ่ือการกินดี อยู่ดี ของคนใน
ชาติ คอลัมน์ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ์มีบทความ
นําเสนอทั้งหมด 5 บทความ อาทิ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่าง
สหกรณ์ของชสอ. และแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุน
การพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ และคอลัมน์นานาสาระมี
บทความนําเสนอทั้งหมด 11 บทความ อาทิ เขาว่าอย่างง้ัน  ผมว่าอย่างง้ี 
คุณว่ายังไง ข้อคิดสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยในมาตรฐานสากล และ
คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภาพ 
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1.8.6 กลไกขบัเคลื่อนความรู้...สูส่ังคมข้อมูลขา่วสาร : การเผยแพร่ขอ้มูลทางเว็บไซต์สถาบนั 
(www.cai.ku.ac.th) 
สถาบันจัดทําเว็บไซต์เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ชุดความรู้ สื่อ

สิ่งพิมพ์กิจกรรมการดําเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ และบทความที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ  
เว็บไซต์สถาบันจะมีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายคุณค่าภายใต้ชุดโครงการ อาทิ เครือข่าย

นักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ และเครือข่าย Farmer shop เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบัน รวมทั้งการ update ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ โดยทางสถาบันได้
ดําเนินการทั้งในรูปแบบของการส่งข้อมูล ข่าวสารผ่านทาง Email และผ่านทางสังคมออนไลน์ Facebook 
ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก Facebook ในเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 2,037 ราย จําแนกเป็นเครือข่ายผู้
ตรวจสอบฯ จํานวน 432 ราย เครือข่ายนักวิจัย จํานวน 92 ราย เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 550 
ราย เครือข่าย Farmer Shop จํานวน 820 ราย และเครือข่ายตลาดสุขใจ 79 ราย  
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1.8.7 กลไกขบัเคลื่อนความรู้...สูส่ังคมข้อมูลขา่วสาร : การจัดหลักสตูรฝึกอบรมผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์อย่างชาํนาญการ 

 
หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม

ทรัพย์อย่างชํานาญการเป็นหลักสูตรอบรมหน่ึงของสถาบัน
ฯที่ นําชุดความรู้ใหม่ที่ ได้จากการวิจัยมาเผยแพร่ผ่าน
โครงการฝึกอบรมโดยนํามายกร่างตัวแบบหลักสูตรบริการ
วิชาการ และการจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม และ
การจัดทําโครงการฝึกอบรม ภายใต้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ เ ป็นคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร เ พ่ือให้ได้ตัวแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมท่ีสามารถยกระดับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะ
เข้าไปขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์ ในทิศทางของการนํา
คุณค่า (ประโยชน์) สู่สมาชิกและชุมชน และการเป็น
องค์กรพ่ึงพาตนเอง (Autonomous) ซึ่งสถาบันฯจะสร้าง
กลไกให้เกิดเป็นเครือข่ายผู้นําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
ไปสู่สังคมฐานความรู้ในอนาคตที่จะเป็นเสาหลักทาง
ความคิดแก่สังคมต่อไป 

โดยหลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์สําคัญที่จะเพิ่มพูน วิสัยทัศน์ 
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรม 
สามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ 
และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ เทคนิคด้านการ
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการ
จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ การใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือการ
ถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ ระหว่างผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม และวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง อันจะทําให้ผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม ได้ทั้งความรู้ และความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะ
นําไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต 

หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบฯจัดให้มีการอบรมปีละ 
2 ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากขบวนการสหกรณ์เป็นอย่างดี 
มีการอบรมมาแล้วทั้งสิ้น 9 รุ่น มีสมาชิกเครือข่ายจํานวน 
426 คน 
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1.8.8 โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ 
 เป็นโครงการความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ที่สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ได้ต่อยอดนําทุนทางสังคมที่เกิดจากการวิจัย คือ ภาคีเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะภาคีผู้รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ 

 เ ค รื อ ข่ า ย ส า ร  
สนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ เพ่ือ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสําหรับ
การจัดเก็บฐานข้อมูลการตลาดข้าว
หอมมะลิในพ้ืนที่นําร่องที่เป็นแหล่ง
ผลิตสําคัญ  เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านตลาดข้าวหอมมะลิของ
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และเพ่ือ
ศึกษากรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการตลาดข้าวหอมมะลิเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

 ผลการดําเนินการก่อให้เกิดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีภาคีเป็นสหกรณ์การเกษตรใน

พ้ืนที่ 5 สหกรณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2553 
จนถึงปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ในเว็บไซต์และการนําไปใช้
ประโยชน์ นอกจากน้ัน ยังมีข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การรณรงค์และส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย (สายสุดา ศรีอุไร 
และสนธยา  สีแดง, 2554)  
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1.8.9 โครงการลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการ
เรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ในการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ลูกชาวนา เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทํา
การเกษตรในเชิงธุรกิจที่ย่ังยืน เพ่ือคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัยและนําไปสู่การขยายผลในพ้ืนที่ต่าง ๆ การยกระดับสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกรและ
เยาวชนที่สนใจในการประกอบอาชีพการเกษตรในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และกระบวนทัศน์การ
ทําการเกษตรในเชิงธุรกิจ  และเกิดการปรับตัวของเกษตรกรและการดําเนินธุรกิจในภาคการเกษตรไทยใน
อนาคตท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน และยังคงรักษาภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยไว้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 
ภายใต้กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร โดยคาดหวังจะได้ผลลัพธ์จาก
การวิจัยเป็นชาวนาที่เป็นเมล็ดพันธ์ุแห่งความหวัง หลักสูตรเรียนรู้ลูกชาวนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแก่ลกูเกษตรกร 
 

1.8.10 การขานรับปีสากลแห่งการสหกรณ์ด้วยการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2554 

 โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีจัดขึ้นเป็นปีที่
สาม ซึ่งเป็นไปภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ในยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการพัฒนาผู้ นําให้มีศักยภาพและ
ความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ในการขับเคล่ือนสหกรณ์ในทิศทางของ
การพ่ึงพาตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือยกย่องผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึด
มั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปฏิบัติตนจน
ก่อให้เกิดคุณค่ากับสหกรณ์อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือ กระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัว ใน
การยกระ ดับขี ดความสามารถของ
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สหกรณ์ในทิศทางของการดําเนินงานบนหลักการพ่ึงพาตนเอง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน
ตามอัตลักษณ์อย่างแท้จริง และเป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
“มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมีกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าเป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัด 4 มิติ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
 

 การประกาศเกียรติคุณในปี พ.ศ. 2554 มีผู้นําสหกรณ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า จํานวน 4 ท่าน คือ คุณบุญเกิด  ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 
จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด คุณปราณี  รัตนสุวรรณ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จํากัด คุณอําพัน  
เจริญรูป รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีหฤทัยขลุง จํากัด และรองประธาน
กรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํากัด และคุณสานิตร์  เชษฐศาสน์ ผู้จัดการ
สหกรณ์ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จํากัด และรางวัลประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่ามี 3 รางวัล ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด จังหวัดจันทบุรี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จํากัด จังหวัด
เพชรบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเจียเม้ง จํากัด กรุงเทพฯ 
 

 ทั้งน้ีรางวัลประกาศเกียรติคุณประจําปีของแต่ละปี สถาบันได้รวบรวมจัดทําเป็นหอ
ประวัติรายนามนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีสําหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนบนเว็บไซต์ 
www.cai.ku.ac.th 
 

1.8.11 การจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารวิชาการ “ทําไม ระบบสหกรณ์จํานวนมากจึง
สําเร็จหรือล้มเหลว? บทวิเคราะห์การสหกรณ์เชิงระบบ”   

เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ซึ่งได้ประมวลความรู้ ความคิดพ้ืนฐานทางวิชาการ ที่ช้ีให้เห็นผลกระทบจาก
อํานาจทางศีลธรรมและวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัว อันเน่ืองมาจากการบริหารและการจัดการ
กระบวนการเคล่ือนตัวของระบบสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ การก่อเกิดระบบ
สหกรณ์อย่างเป็นทางการในโลก หลักการสําคัญของระบบสหกรณ์ที่ประเทศ
ต่างๆ ให้การยอมรับ ความแตกต่างระหว่างสหกรณ์ระบบทุนนิยม สหกรณ์
ระบบสังคมนิยมและสหกรณ์ระบอบคอมมิวนิสต์ ประวัติศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือ
ความเข้าใจระบบสหกรณ์ของประเทศลาว เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ และการ
วิเคราะห์เชิงระบบในความสําเร็จและความล้มเหลวของระบบสหกรณ์ 

ปัจจุบันได้วางจําหน่าย ณ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
1.8.12 การเผยแพร่บทความ “Value Chain Management in Agricultural Co-

operatives, Thailand: Innovation for competitiveness and fair-trade approaches” ใน.
วารสาร LES CAHIERS DE L’ECONOMIE SOCIALE ENTREPRENDREAUTREMENT No.7 ประเทศ
ฝรั่งเศส 
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1.9 การดําเนินงานระบบการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานพ่ึงพาตนเอง สถาบันจึงมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคล่ือน ปณิธาน พันธกิจ 
เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ ในการยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน การนําประโยชน์สู่สังคม
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
บรรยากาศของการมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถาบัน (Institute Autonomous) และการมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  

ระบบประกันคุณภาพของสถาบันจึงเริ่มต้นด้วยการนําปณิธานและค่านิยมร่วมในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน ภายใต้แผนกลยุทธ์ที่คํานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง และครอบคลุม
ใน 4 มิติของการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ น้ัน ได้นําไปสู่การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี 
ซึ่งเป็นไปภายใต้นโยบายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และการกํากับดูแลของ
ผู้อํานวยการและการขับเคลื่อนของบุคลากรสถาบัน 

กรอบการปฏิบัติงานของบุคลากรน้ัน ใช้กลไกการสอนงาน (Coaching) และโครงการ SMART 
ในการติดตามงานอย่างใกล้ชิด โดยมีเจตนารมณ์ที่จะหล่อหลอมให้บุคลากรได้นําค่านิยมร่วม “ทํางานอย่าง
มีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” เข้าไปสู่กระบวนการทํางานและยกระดับไปเป็นวิถี
การทํางานที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันในอนาคต ดังน้ัน ในขั้นตอนของการประเมินผล สถาบันจึงมีการ
ประเมินทั้งคุณค่าที่ปรากฏในตัวบุคคลและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี และหลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมินตามระบบประกันคุณภาพแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการ
ปรับปรุงแก้ไขตามกลไกของระบบประกันคุณภาพสถาบัน (รูปที่ 1.5)  

 

 

 

รูปที่ 1.10 ระบบประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 



 
 
 
 
 
 
 
2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานของสถาบันในรอบปี 2554 เป็นไปภายใต้แผนงาน 4 แผนงาน ได้แก่ การ
วิจัย การบริการวิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1.1 แผนงานด้านการวิจัย 
แผนงานด้านการวิจัยของสถาบัน เป็นไปตามระบบการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การประสานงานเพ่ือการวิจัยด้านสหกรณ์” โดยใน
ปี 2554 มีชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4” เป็น
ตัวขับเคล่ือนโครงการวิจัยทั้งสิ้น 10 โครงการ มีนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ 80 คน และมีผู้เข้ามามีส่วนร่วม
ในงานวิจัยทั้งสิ้น 6,266 คน ได้แก่ 
 

ลําดับ โครงการวิจัย ระยะเวลาดําเนนิงาน งบประมาณ 
จํานวน
นักวิจัย 

จํานวน 
ผู้เข้ามา 

มีส่วนร่วม 
1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4 
1 ก.ค.53-30 มิ.ย.54 2,449,800 11 2,110 

2 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3 15 ส.ค.53-14 ส.ค.54 1,196,000 15 1,241 
3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 1 มี.ค.53-28 ก.พ.54 385,000 5 165 
4 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 2 15 ก.ค.53-14 ก.ค.54 553,300 5 83 
5 โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 2 15 ก.ย.53-14 ก.ย.54 563,200 11 1,314 
6 โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ farmer Shop 15 ส.ค.53-14 ส.ค.54 2,981,000 12 1,308 
7 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่

เก้ือหนุนพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 
15 ต.ค.53-14 ก.ค.54 390,500 6 134 

8 โครงการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาด
ข้าวหอมมะลิ 

1 มิ.ย.53-30 พ.ค.54 150,000 3 16 

9 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยระยะที่ 2 15 พ.ค.53-14 พ.ค.54 506,000 5 122 
10 โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบสหกรณ์เชิง

คุณค่า: กรณี สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด 1 ต.ค. 53-30ก.ย. 54 
100,000 

*ใช้งบประมาณ
เครอืข่าย 

3 55 

11 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการส่งเสริมบทบาทสหกรณ์
พนักงาน สสท. 

15 มิย.54-14 ก.พ.54 198,000 4 85 

รวม   9,472,800 80 6,266 
 

2.1.2 แผนงานด้านการบริการวิชาการ 
ผลการให้บริการวิชาการในรอบปี 2554 ภายใต้โครงการความร่วมมือของเครือข่าย         

มีจํานวนผู้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งสิ้น 2,699 คน ได้แก่ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวนผู้เข้า 
มามีส่วนร่วม 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

เอกสารเผยแพร ่

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําการเปล่ียนแปลงใน 
เครดิตยูเนี่ยน (23 เมษายน 2554) 

45 - คู่มืออบรมผู้นําการ
เปล่ียนแปลงใน ช.ส.ค.  

1 ชุด 
2 โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 8  (14-19 มีนาคม 2554) 
88 306,600 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชํานาญการ 1 ชดุ 

3 โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 9 (25-30 กรกฎาคม 2554) 

44 607,200 คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง

ผู้ชํานาญการ 1 ชดุ 
4 โครงการเสวนาวิชาการ “ขบวนการนําคุณค่าสหกรณ์            

สู่ทางเลือก เพ่ือการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ ปี 2554” 
(15 กันยายน 2554) 

473 232,500 เอกสารประกอบการ
เสวนา 1 ชุด 

5 นิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัยในงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ปี 2554 
(28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554) 

496 16,000 เอกสารประชาสัมพันธ์
งานวิจัย 

6 ร่วมนําผลลัพธ์งานวิจัย(ข้าวเกิดบุญ, ข้าวคุณธรรม) เผยแพร่
และจําหน่ายในงานนิทรรศการ “Health Food and 
Ingredient Thailand (HFIT 2011) 
(2-6 มีนาคม, 2554) 

200 2,000 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์งานวิจัย 

7 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานวัน
ธุรกิจการเกษตร ประจําปีการศึกษา 2553  
(1-2 ธันวาคม 2553) 

200 1,280 โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการประชา 
สัมพันธ์และจําหน่าย 

8 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานฉลอง
ครบรอบ 30 ปี  ร้านสหกรณ์ กฟผ. จก. 
(5-7 มกราคม 2554) 

360 24,175.20 โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการปชส.และ

จําหน่าย 
9 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานเกษตร

แฟร์ ประจาํปี 2554 
(28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554) 

270 92,500 โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์และ
จําหน่าย 

10 นิทรรศการอาหารปลอดภัย ณ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 
(17-23 มีนาคม 2554) 

300 - โบชัวร์/สินค้า Farmer 
Shop เพ่ือการปชส.และ

จําหน่าย 
11 โครงการนักขายมืออาชีพ สไตล์สหกรณ์ 

(5-6 กรกฎาคม 2554) 
23 22,649 เอกสารประกอบ 

การอบรม 
12 โครงการ Knowledge Sharing ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer 

Shop 
(17 สิงหาคม 2554) 

50 5,823 โบชัวร์ 
 Farmer Shop เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ 
13 โครงการประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop ผ่านการจัด

นิทรรศการในงาน “มูลค่าเพ่ิมสร้างสร้างได้...สไตล์ Green 
Economy” (25 สิงหาคม 2554) 

50 5,495 โบชัวร์ 
 Farmer Shop เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ 
 รวม 2,699 1,316,222.20  

 
2.1.3 แผนงานด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย 

แผนงานด้านการเช่ือมโยงเครือข่ายของสถาบัน เป็นไปภายใต้ชุดความรู้ “การเช่ือมโยง
เครือข่ายคุณค่า” มีผลลัพธ์จากการดําเนินการทั้งสิ้น 10 เครือข่าย มีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้น 10,402 คน ได้แก่ 
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ลําดับ กิจกรรมการเช่ือมโยงเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
1 เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่

เข้าร่วมโครงการอบรม  
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

- มีผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมใน
เครือข่าย จํานวน 382 คน 

- มีสมาชิก facebook 112 คน 
2 เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า นักวิจัยภายใต้ชุดความรู้                  

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

3 เครือข่ายคลังสมอง ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 118 คน 
4 เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า ผู้นําสหกรณ์ภายใต้ชุดความรู้ “การ

เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” 
- ผู้นํา จํานวน 283 คน 

5 เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ ผู้นําสหกรณ์และผู้สนใจ - สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 
384 คน 

- มีสมาชิก facebook 79 คน 
6 เครือข่าย Farmer Shop ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนสหกรณ์ 

และผู้สนใจ 
- ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งส้ิน  
  1,320 คน 
- มีภาคีและหน่วยงานเข้ามามีส่วน 
  ร่วมในโครงการทั้งส้ิน 117 ภาคี/ 
  หน่วยงาน 
- จํานวนสินค้าทั้งส้ิน 452 รายการ 

7 เครือข่ายเว็บไซต์  
(เครือข่ายสังคมข้อมูลข่าวสาร) 

ผู้นําสหกรณ์ / สมาชิก social 
network / ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูล / ผู้ที่
มีความสนใจ 

- ผู้สืบค้นข้อมูล จํานวน 6,330 คน 
- มีสมาชิก facebook 406 คน 

8 
 

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ชาวนาคุณธรรม ผู้ประกอบการ บริษัท
ส่งออก และปณท. 

- ชาวนาท่ีเข้าร่วมเครือข่ายจํานวน 259 คน 
- มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเครือข่าย 
จํานวน 14 แห่ง 

- แบรนด์ข้าวคุณธรรม 
- ชุดความรู้การสร้างแบรนด์และการ
แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําภายใต้
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

- ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม 16 แห่ง 
- นวัตกรรมการพัฒนาระบบธุรกิจข้าวหอม
มะลิไทยภายใต้โซ่อุปทาน 

9 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย สหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ 5 จังหวัดในภาค
อีสาน จํานวน 16 แห่ง  

- ตัวแบบเครือข่ายเชิงธุรกิจ 
- แผนธุรกิจเครือข่ายในการสร้างอํานาจ
การต่อรองด้านการตลาด 

- แบรนด์ข้าวเกิดบุญ 
- ชุดความรู้การสร้างแบรนด์/การตลาด/
การบริหารความเส่ียง 

- แผนการปกป้องภาพลักษณ์ข้าวหอม
มะลิไทยด้วยแบรนด์เกิดบุญ 

10 เครือข่ายตลาดสุขใจ ผู้ประกอบการ / ผู้เยีย่มชมตลาดสุขใจ  - ชุดความรู้การตลาด 
- การบริหารความเส่ียง 
- การสร้างเครือข่าย 
- การต่อรองด้านการตลาด 

    

2.1.4 แผนงานด้านการพัฒนาองค์กร 
แผนงานด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันได้ดําเนินภารกิจ ดังน้ี 
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ลําดบั โครงการ/กิจกรรม ผลลพัธท่ี์ได ้
1 เจรจาธุรกจิและแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้บริหาร  

Co-operative College ศึกษาดงูาน UK Aware 2011 
 และหน่วยงาน Fairtraders Co-operatives 
(วันท่ี18-27 มี.ค. 54) 

- ได้ความรู้และประสบการณ์วิจัย และการให้การศึกษาอบรม ท่ีเน้น
ในเรื่องของแนวทางการบริหารจดัการโซ่อุปทาน 

- ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัการพัฒนาธุรกจิของกลุ่มธุรกจิสหกรณ์ในอังกฤษ 
ภายใต้ Campaign “Co-operative Good for Everyone” ซ่ึงเป็นไป
ในแนวทางของการบริหารจดัการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ซ่ึงสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ ในการวจิัยและการให้บริการวิชาการของสว.สก. 

- โครงการความร่วมมือในการทําวจิัยร่วมกันแบบ Matching Fund 
ร่วมกบัทาง Co-operative College 

- ความรู้เกีย่วกับทิศทางอนาคตของการพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิารใน
กลุม่ธนาคาร อาหาร เสื้อผา้ ของใช้ อุปโภคบริโภค ท่ีให้ความสาํคัญ
เรื่องการพัฒนาท่ีย่ังยืน และแนวคิดเรือ่งการดําเนินงานของ Ethical 
Bank ท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ในภารกจิงานวจิัย 

2 การส่งบุคลากรเข้าร่วมเวทีวจิัย อบรม สมัมนา  
ประชุมวิชาการ                    

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

3 การสัมมนาสว.สก. - บุคลากรเขา้ใจในกรอบทิศทางการทํางานของสว.สก.ในช่วงเวลา
ของแผนกลยุทธ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2554-2559) 

4 การอบรมประกันคุณภาพ - บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการจดัทําประกันคุณภาพ ป ี
2554  

5 เวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การดาํเนินการจัดทําประกันคุณภาพ
ให้อยู่ในวิถีการทํางาน 

- บุคลากรสว.สก.มความเข้าใจและมีแผนการดําเนินการจัดทํา
ประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถีการทํางาน 

6 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับทุนวจิัย 
(1) หัวหน้าโครงการ 2 คน ได้แก่ น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร และ 

นายสุพจน์  สุขสมงาม 
(2) นักวิจัย 4 คน ได้แก่ น.ส.ผสุดี กลิ่นเกษร  น.ส.วสินธรา  

ขวยเขนิ นายสนธยา สีแดง และนายธนวัฒน์   
ธนะปลื้ม 

(3) ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 2 คน ได้แก่ น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร 
และ น.ส.ธราภรณ ์ ศรีงาม 

- ได้รับทุนวิจัยในฐานะผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการประสานงาน 
หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมโครงการวจิัยกลุ่มธุรกจิเชิงคุณค่าสาม
พราน นักวิจัยโครงการพัฒนาและดาํเนินการตัวแบบ Farmer 
Shop นักวจิัยโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์
และหัวหน้าโครงการวจิัยและนักวิจัยโครงการนําร่องการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าว 

7 โครงการ SMART เพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากร - บุคลากรมกีารทํางานท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน มองเห็น
เป้าหมายรม่ในงานสถาบัน 

8 เวทีถอดบทเรียนในท่ีประชุมสว.สก. - ขับเคลื่อนค่านิยมร่วมของคนสถาบัน “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใสใ่จใน
วิสัยทัศน์ มีความรบัผิดชอบ และมององค์รวม” 

9 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจรจา 
ความร่วมมอืกบั Coop College ณ ประเทศองักฤษ 

- ทราบสถานการณ์ของการขับเคลือ่นการพัฒนาสหกรณ์และการค้า
ท่ีเป็นธรรม ของขบวนการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษ 

- หาแนวทางความร่วมมือระหว่าง Cooperative college และ
หน่วยงานอื่นเพ่ือการยกระดับการขับเคลื่อนการวจิัยของชุด
โครงการในอนาคต 

10 โครงการ IFOAM Organic World Congress ครั้งท่ี 17 - ทราบสถานการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน 
- ได้รับความรู้การพัฒนาด้านเกษตรในอนาคต 
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพสําหรับสถาบัน 
 

 ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน
ประจําปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) น้ัน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  
(จํานวน 20 ตัวบ่งช้ี จาก 24 ตัวบ่งช้ี)  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับหน่วยงานสนับสนุนสําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่
สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดย
ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 
5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่
บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่าน้ัน 
 สถาบันมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และ
มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย (จํานวน 20 ตัวบ่งช้ี จาก 24 ตัวบ่งช้ี)  โดย
มีผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉล่ีย 4.92 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย........ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.....
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 4.00 4.50 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.91 4.95 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 - 4.60 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  
- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.80 4.92  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

   

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตาม
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกําหนดไว้ และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด 

โดยในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการประเมินในภาพรวม ของ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย ...... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ..... รายละเอียดดังตารางที่ 2.2  

ตารางที ่2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ปี 2554 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

  2554 2555 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้   4.50   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00   
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน

ป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ข้อ 0 4 4 4.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  
โดยเป็นแผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของ

หน่วยงาน 
  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ในกระบวนการพัฒนาแผน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ยึดหลักการมีส่วนร่วมและระดมความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการประจําสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสถาบัน 
ร่วมกันกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงาน และร่วมมือกันดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด
ไว้ โดยในปีการศึกษา 2554 สถาบันประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงานครบ 8 ข้อ ดังน้ี 

1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 5 ปี เพ่ือกําหนด        
ทิศทางการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และมีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน ทุกปี โดยกําหนดให้บุคคลที่เก่ียวข้องในสถาบันได้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบัน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคที่พึงจะเกิดขึ้น (1.1-1-1) โดยเฉพาะในปัจจัย
แวดล้อมภายนอกน้ี ได้ประมวลรวมข้อมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งภาพ
อนาคตที่สถาบันมุ่งจะเป็น เพ่ือนํามาทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบัน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2559 (1.1-1-2) 
และนําเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน (1.1-1-3) 
เพ่ือจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เรียบร้อย
แล้ว ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในสถาบัน ผ่านการประชุมประจําเดือนของสถาบัน (1.1.2-1) รวมทั้ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบัน www.cai.ku.ac.th/plan2 (1.1-2-2) เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายใน
สถาบัน ได้รับทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์       
สู่แผนปฏิบัติการ 

3. บุคลากรสถาบันได้นําแผนกลยุทธ์ไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ได้แก่ แผนปฏิบัติการ
ด้านการวิจัย แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านการเช่ือมโยงเครือข่าย และ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์กร โดยกําหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (1.1-3-1) 

4. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพ่ือกํากับตรวจสอบดูความลุล่วงในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ และ2) ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพ่ือกํากับติดตาม
ความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ โดยมีการนําตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอด
ลงไปในแต่ละแผนด้วย เพ่ือให้การประกันคุณภาพได้ผสมผสานไปกับวิถีการทํางานปกติ (1.1-4-1) 
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5. มีการจัดทําปฏิทินแผนงานเพ่ือใช้ในการติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างเป็นระบบ 
(1.1-5-1) 

6. มอบหมายให้บุคลากรทําหน้าที่ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี และรายงานผู้อํานวยการเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปี 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขในการพิจารณาปรับแผนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการปฏิบัติงานจริง (1.1-6-1) และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน เข้าร่วมพิจารณาผล
การดําเนินงานของสถาบันพร้อมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา (1.1-6-2) 

7. นําเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของสถาบันเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน เพ่ือขอข้อคิดเห็นในการดําเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (1.1-7-1) 

8. ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และบุคลากรร่วมกันนําข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ ไปทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งนําเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน (1.1-8-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ  5.00  8 ข้อ  8 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-1 รายงานการประชุมทบทวนปรัชญา ปณิธาน ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
1.1-1-2 แผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2559 
1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1  

วันที่ 4 ตุลาคม 2554  

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 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-2-1 รายงานการประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 6/54 
1.1-2-2 เว็บไซต์สถาบัน www.cai.ku.ac.th 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจําปีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
1.1.4-1 ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายการปฏิบัติงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
1.1-5-1 นโยบายการกํากับติดตามการปฏิบัติงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
1.1-6-1 รายงานการติดตามการปฏิบัติงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
1.1-6-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั (สมศ. 

17) เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์การพิจารณา 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

  3.  ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 ดังน้ี 
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1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการกําหนดกรอบการปฏิบัติงานตามแนวทางเชิงกลยุทธ์ของ
แต่ละพันธกิจที่สอดคล้องและสะท้อนถึงความเป็นหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทาง ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน การสร้างกลไกเรียนรู้และคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างผู้นํา การยกระดับการนําคุณค่าในการพัฒนาผู้ประกอบการสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และชุมชน ใน
ทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีทีมงานที่มีค่านิยมร่วม 
“ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” ในการทําหน้าที่เป็นแกนนําขับเคล่ือน
การพัฒนาสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (1.2-1-1)  

2. สถาบันสร้างกลไกสําหรับเวทีประชุมนําเสนอแผนงาน เวทีประชุมเตรียมการและเวทีถอด
บทเรียนในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด สร้างความเข้าใจที่
ตรงกันสําหรับหน้าที่ความรับผิดชอบ เป้าหมายแห่งความสําเร็จเพ่ือให้และสามารถปฏิบัติงานภายใต้     
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1.2-2-1) 

3. สถาบันมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้านการวิจัย มีผลการประเมิน ดี
มาก ผู้ใช้บริการด้านภารกิจบริการวิชาการมีผลการประเมินระดับ ดีมาก ผู้ใช้บริการด้านศูนย์ข้อมูลมีระดับ
ผลการประเมินความคิดเห็นบุคลากรสถาบันอยู่ในระดับ ดีมาก (1.2-3-1) 

4. ในรอบปีการศึกษา 2554 สถาบันมีผลการดําเนินการเป็นไปตามแผนทั้ง 4 ด้าน สําหรับ
แผนการวิจัยที่มุ่งสร้างนวัตกรรมความคิดตามจุดเน้นของสถาบัน ซึ่งดําเนินการภายใต้ชุดโครงการ “การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ประกอบด้วยโครงการวิจัยจํานวน 8 โครงการ มี
ทุนวิจัยรวม 8.7 ล้านบาท มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 6,195 คน ก่อเกิดเป็นตัวแบบตลาดสุขใจในมิติ
ของตลาดทางเลือกอาหารปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคและเป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่สร้างรายได้เพ่ิมแก่สถาบันเกษตรกรในอําเภอสามพราน 
เฉลี่ยเดือนละ 660,000 บาท  และตัวแบบ Farmer Shop ที่ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการในนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกทางเลือกของคนไทยที่จะช่วยลดข้อจํากัดใน
เรื่องช่องทางการกระจายสินค้าแก่ผู้ประกอบการรายย่อย และการพัฒนาไปสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม ที่จะ
เป็นทางเลือกของผู้บริโภคในอนาคต  (1.2-4-1), (1.2-4-2) 
                    
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

1.2 4 ข้อ 4 คะแนน - บรรล ุ 4 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

1.2 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 
หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1-1 แผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
1.2-2-1 แผนปฏิบัติงานประจําปี 
1.2-3-1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
1.2-4-1 รายงานประจําปี 
1.2-4-2 รายงานการประเมินคุณภาพ 
1.2-5-1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี จาก 14 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.87 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 

2554 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
    ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.87   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
ข้อ  7  7 7 5.00   

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ  6 6   6 5.00   

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 500,000600,000  8,716,800 1,452,800 5.00   
6 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ   5 5 5.00   

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ   5 5 5.00   

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ       0 0.00 
ไม่ประเมิน 

    
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.6  3.7 3,289.98 4.29 4.29   

  767 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ   10 1.00 4.17 0.00   
  6.00 

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน    6    
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน       0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน       0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 
2554 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
    ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน       0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน       0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     3 0.38     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน     1 0.25     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน      0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน      0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน    1 1.00     

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ     17.00 283.33 5.00   
  6.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง     8     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง     8     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง     1     
  การใชป้ระโยชนท์างอ้อมของงานสร้างสรรค ์ เร่ือง     -     
2.10 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จาก

การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ     6 100.00 5.00   

    6.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 
2554 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
    ตัวหาร 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง    6     

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง    6     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง    6     

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด 

เร่ือง    6     

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ   5 5 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ     0.00 
ไม่ประเมิน 

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ    4 5.00  

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (ทาง
การเกษตร) 

ข้อ    4 5.00  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์(สกอ. 4.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มรีะบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่นักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน

ในประเด็นต่อไปนี้ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และขอ้ 5  อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. สถาบันมีการวางระบบงานวิจัยไว้อย่างชัดเจนต้ังแต่ปี 2543 จนถึงปี 2559 (2.1-1-1) 
สําหรับเป็นกรอบแนวทางการวิจัยในการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนของหน่วยงาน (2.1-1-2) และสอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและหน่วยงานพันธมิตรใน
ขบวนการสหกรณ์ โดยมีขั้นตอน หลักเกณฑ์ การวิจัยดังสัญญาโครงการวิจัย (2.1-1-3) โดยกําหนด
ผู้รับผิดชอบบริหารงานวิจัยภายใต้กระบวนการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงเพ่ือ
บรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัย (2.1-1-4)  

2. สถาบันมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจสหกรณ์ ระดับปริญญาโท วิชาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ระดับ
ปริญญาตรี วิชาการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับปริญญาตรี  และวิชาสหกรณ์ที่มิใช่สหกรณ์การเกษตร
ในประเทศไทย ระดับปริญญาตรี (2.1-2-1) โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

3. สถาบันมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่นักวิจัย โดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมเวทีวิจัย
ต่างๆ ทั้งของสถาบันเอง หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก สนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
(2.1-3-1) รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ร่วมทํางานวิจัยในลักษณะของการเข้าร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการ 
และหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมภายใต้การให้คําปรึกษาและคําแนะนําของผู้อํานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ (2.1-
3-2) โดยมีค่าตอบแทน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสําหรับให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้จัดเวทีเรียนรู้ และถ่ายโอน
ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีผู้อํานวยการ นักวิจัยอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คําแนะนํา ความรู้ทั้งในเรื่อง
งานวิจัยและความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย และสนับสนุนให้มีการจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน
บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจําทุกปี (2.1-3-3)   

4. สถาบันมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดทํางานวิจัยสถาบัน การจัดทําฐานข้อมูล 
การเขียนบทความวารสารฅนสหกรณ์ การเขียนบทความวิชาการ รวมท้ังการสนับสนุนให้เป็นนักวิจัยและ
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หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมในโครงการวิจัยของสถาบันโดยมีผู้อํานวยการเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานใน
การก้าวไปสู่นักวิจัยมืออาชีพต่อไป (2.1-4-1) 

5. สถาบันสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสนับสนุนการจัดทําโครงการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิชาการ บทความเพ่ือลง
วารสารฅนสหกรณ์ งบประมาณสนับสนุนอบรมการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนสถานที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย (2.1-5-1)  

6. สถาบันมีการติดตาม และจัดทําระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ใน
ที่ประชุมสถาบัน (2.1-6-1) และการใช้แบบประเมิน (2.1-6-2)  

7. สถาบันนําผลการประเมินจากการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มา
จัดทําแผนการปรับปรุง เพ่ือกําหนดกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
(2.1-7-1)  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 ... ข้อ ... ข้อ ... คะแนน ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 ระบบงานวิจัยสถาบัน 
2.1-1-2 แผนกลยุทธ์สถาบัน ฉบับที่ 2 
2.1-1-3 สัญญาโครงการวิจัย 
2.1-1-4 คําสั่งมอบหมายงาน 
2.1-2-1 แผนการสอน 
2.1-3-1 รายละเอียดการเข้าร่วมเวทีวิจัยของบุคลากร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-3-2 สัญญาโครงการวิจัย 
2.1-3-3 แผนพัฒนาบุคลากร 
2.1-4-1 รายงานการประชุมสถาบัน 
2.1-5-1 แผนพัฒนาบุคลากร 
2.1-6-1 รายงานการประชุมสถาบัน 
2.1-6-2 ผลการประเมนิความสําเร็จในการให้การสนับสนุนด้านการวิจัย 
2.1-7-1 แผนพัฒนาปรบัปรุง 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.2) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันมีการจัดทําแผนงานและกลไกการพัฒนาบุคลากร สําหรับการนําเสนอบทความ

วิชาการและผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ (2.2-1-1) เริ่มต้นจากการเขียนบทความลงวารสารฅนสหกรณ์ 
โดยมีผู้อํานวยการคอยให้คําแนะนํา เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานไปสู่การเขียนบทความวิชาการและรายงานการ
วิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
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2. สถาบันมีระบบและกลไกในการสังเคราะห์งานวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ภายใต้เวทีการ
ประเมินผลงานวิจัยที่มีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย เป็นรายงานวิจัยและชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
เพ่ือนําไปขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของสถาบัน และเผยแพร่ให้กับขบวนการสหกรณ์และผู้สนใจได้
นําไปใช้ในการพัฒนาในรูปของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (2.2-2-1) และมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบใน
การรวบรวมผลงานวิจัย และบทความวิชาการภายใต้ชุดโครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม เพ่ือจัดพิมพ์และเผยแพร่ (2.2-2-2)  

3. สถาบันมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ และผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน 
www.cai.ku.ac.th (2.2-3-1) ฝากลิงค์เว็บไซต์สถาบันกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด สันนิบาติสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้หน่วยงานในขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้นําไปใช้
ประโยชน์ (2.2-3-2) เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารฅนสหกรณ์ (2.2-3-3) วารสารประชาคมวิจัย 
(2.2-3-4) หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก (2.2-3-5) หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ (2.2-3-6) รวมทั้งมีแผนการนําเสนอ
บทความวิชาการในเวทีนานาชาติ 2 เรื่อง ได้แก่ บทความวิชาการ “The Farmer Shop as a business model 
for Sustainability” ในเวทีประชุมวิชาการ Co-operating for Change in the International Year of Co-
operatives ประเทศแคนาดา และบทความวิชาการ “A Strong Strategic Intent for Co-operatives 
Development in Thailand” ในเวทีประชุมวิชาการ Mainstreaming Co-operation : An Alternative 
for the 21st Century ประเทศอังกฤษ (2.2-3-7) 

4. มีหน่วยงานต่าง ๆ นําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นําผลงานวิจัยไปดําเนินการเปิดเป็นร้านค้าปลีกต้นแบบภายใต้ช่ือ 
“โครงการร้าน Farmer Shop” ณ คณะเศรษฐศาสตร์  Outlet โครงการร้าน Farmer Shop ณ ร้านไร่
สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นําผลงานวิจัยไปดําเนินการเปิด 
Outlet โครงการร้าน Farmer Shop ณ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ที่จะขอนําตัวแบบ Farmer 
Shop ไปเปิด Outlet ณ Thai PBS ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงาน และนําผลงานวิจัยแนวทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. จัดทําแผนกลยุทธ์
สําหรับใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด  สมาคมผู้เลี้ยงสุกร
แห่งชาติ นําชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ไปใช้ในการวางกรอบแนวทางเชิงกล
ยุทธ์ของสมาคม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  นําผลงานวิจัยแนวทางการพัฒนา
ระบบการเงินที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ไปขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด นําผลงานวิจัยไปใช้ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ ศูนย์ความเป็น
เลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ต่อยอดและขยายผลเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรไป
พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศข้าวหอมมะลิผ่านกลไกอินเตอร์เน็ท เครือข่ายคุณค่าผลไม้ เครือข่ายคุณค่า
ยางพารา เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม  กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน ผู้ประกอบการ SMEs และโอทอป จํานวน 184 ราย  ได้นําชุดความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการ
ขับเคล่ือนธุรกิจสหกรณ์ การพัฒนาเป็นเน้ือหารายวิชาในหลักสูตรระดับช้ันปริญญาตรี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ช่ือวิชา “การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์” ของภาควิชาสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.2-4-1)  
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5. มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ตาม
ระเบียบการวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และลิขสิทธ์ิทางปัญญา (2.2-5-1) 

6. สถาบันมีระบบกลไกในการย่ืนการขอจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 
ISBN และ ISSN โดยเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ แนะนํา ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือปกป้องและ
คุ้มครองสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นักวิจัย (2.2-6-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 ... ข้อ ... ข้อ ... คะแนน ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 แผนพัฒนาบุคลากร 
2.2-2-1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
2.2-2-2 รวมบทความวิชาการภายใต้ชุดโครงการวิจัย 
2.2-3-1 www.cai.ku.ac.th 
2.2-3-2 การเช่ือมโยงเว็บไซต์กับหน่วยงานพันธมิตร 
2.2-3-3 วารสารฅนสหกรณ์ 
2.2-3-4 วารสารประชาคมวิจัย 
2.2-3-5 หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก 
2.2-3-6 หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ 
2.2-3-7 บทความวิชาการนําเสนอในเวทีนานาชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป 

และครบถ้วนตามเกณฑ์ 
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-4-1 สรุปการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรอบปีการศึกษา 2554 
2.2-5-1 การคุ้มครองสทิธิของงานวิจัยตามระเบียบสกว.และลิขสทิธ์ิทางปัญญา 
2.2-6-1 กลไกการย่ืนขอจดสิทธิบัตรของสถาบัน ได้แก่ เครื่องหมายการค้าเกิดบุญ / เครือข่าย

คุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณไ์ทย เครื่องหมายบริการ Farmer Shop การย่ืนขอ
เครื่องหมาย ISBN (หนังสือ ทาํไมระบบสหกรณ์จํานวนมากจึงสําเร็จหรือลม้เหลว?บท
วิเคราะห์การสหกรณ์เชิงระบบ) และ ISSN (วารสารฅนสหกรณ์) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  500,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก จํานวน 
8,716,800 บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 8 คน ดังรายละเอียด 

เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2554 
1. โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4 เป็น

เงิน 2,449,800 บาท 
2. โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop เป็นเงิน 2,981,000 บาท 
3. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3 เป็นเงิน 1,196,000 บาท 
4. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 เป็นเงิน 385,000 บาท 
5. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 2 เป็นเงิน 553,300 บาท 
6. โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 2 เป็นเงิน 563,200 บาท 
7. โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนและพ่ึงพาตนเองและ

ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ เป็นเงิน 390,500 บาท 
8. โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

แก่ประชาคม ส.ส.ท. เป็นเงิน 198,000 บาท  
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      = 

8
800,716,8   =  1,089,600 บาท 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

1,089,600   =   30.26 = 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจํานวนนักวิจัยประจําที่กําหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2554 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
2.3 8,789,800 1,255,685.71 

บาท/คน 
8,716,800 1,089,600

บาท/คน 
5 คะแนน 5 คะแนน 500,000

บาท/คน 
บรรลุ 600,000 

บาท/คน 7 8 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.3  .... 
บาท/
คน 

 .... 
บาท/คน 

......คะแนน ......คะแนน ...บาท/
คน 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

... บาท/คน 
  

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 สัญญาโครงการวิจัย 
2.3-2 รายงานประจําปี 2554 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันมีการวางระบบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมครบทั้งการวางแผน ตรวจสอบ 

ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ และร่วมให้บริการแก่ชุมชน
ตามความถนัด (2.4-1-1) 

2. มีการนําประสบการณ์และความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนแก่นิสิต
ในช้ันเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้นิสิตเข้าถึงการเรียนรู้ และสามารถนําความรู้ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ได้แก่ วิชาการวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจสหกรณ์ ระดับปริญญาโท วิชาสหกรณ์ที่มิใช่
สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ระดับปริญญาตรี วิชาขบวนการสหกรณ์ในเอเชีย ระดับปริญญาตรี 
วิชาการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับปริญญาตรี และวิชาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ระดับ
ปริญญาตรี (2.4-2-1)  

3. สถาบันจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ โดยนํา
ผลการวิจัย และชุดความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการอบรม และได้นําความรู้จากการอบรมไปพัฒนาโจทย์วิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย โดยได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การยกระดับ
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” (2.4-3-1) ซึ่งกําหนดไว้ในกรอบการวิจัยในปี 
2555 (2.4-3-2) 

4. สถาบันใช้ระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จจากผู้ใช้บรกิาร ผู้ให้บริการ นิสิต และ
บุคลากรในการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย (2.4-4-1) 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน โดยนําผลประเมินไปปรับปรุงเอกสารการสอน และนําผลจากการให้บริการไปกําหนดประเด็นใน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย (2.4-5-1)  
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.4 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.4 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรลุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

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 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-1-1 ระบบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
2.4-2-1 รายงานของนิสิต วิชาการวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจสหกรณ ์และเอกสาร

ประกอบการสอน 
2.4-3-1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดย

กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ”  
2.4-3-2 กรอบการวิจัยในปี 2555 
2.4-4-1 ผลติดตามประเมินผลความสาํเร็จจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ นิสิต และบุคลากร 
2.4-5-1 การนําผลประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. 5.2) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของหน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1. สํารวจความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) โดยใช้
แบบสอบถามในเวทีเสวนาประจําปีของสถาบัน แบบสอบถามออนไลน์ แบบสํารวจจากผู้เข้ารับการอบรม 
และการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (2.5-1-1) 
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2. สถาบันมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ ได้แก่  

- โรงแรมสวนสามพราน ภายใต้โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ซึ่งใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย กลุ่ม องค์กร ชุมชนในอําเภอสามพราน 
ภายใต้แกนนํา คือ โรงแรมสวนสามพราน เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมแนวทางการเช่ือมโยงโซ่อุปทานในกลุ่มสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีเครือข่ายเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น  6 
เครือข่าย ประกอบด้วย 1. เครือข่ายคลองจินดาพัฒนายั่งยืน (กลุ่มเกษตรย่ังยืน รวมกับกลุ่มเกษตร 2000) 2. 
กลุ่ม OTOP ไร่ขิง 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ต. สามพราน  4. กลุ่ม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ จ. นครปฐม      
5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. ยายชา และ  6.เครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์  ซึ่งสถาบันได้นําความรู้จากงานวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม และเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องที่ชุมชนสนใจ เป็นประโยชน์ และต้องการนํามาพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน (2.5-2-1) 

- สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด เป็นแกนนําในเครือข่ายคุณค่าผลไม้ที่ร่วมแก้ไข
ปัญหาการทําสวนผลไม้อย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือสร้างตัวแบบการทําสวนผลไม้คุณภาพของเกษตรกรสมาชิกในการ
พัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ก่อให้เกิด “เครือข่ายการ
เรียนรู้” ชุดความรู้ที่ได้รับสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรสมาชิกเกิดแนวคิด ทัศนคติ และจิตสํานึกในการทํา
สวนผลไม้คุณภาพ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในพ้ืนที่ 4 
ตําบลนําร่อง จํานวน 4 กลุ่ม รวม 73 คน ตลอดจนเกิดรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและ
การตลาด ภายใต้โซ่อุปทานที่มีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด เป็นแกนนําในการขับเคลื่อน และ
ขยายผลไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด สร้างเป็นเครือข่ายเวทีแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาและวาง
แผนการผลิตร่วมกัน นําไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ ส่งผลให้เกิดศักยภาพทางการ
แข่งขัน และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ในการเตรียมความพร้อมรับตลาดการค้าเสรีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (2.5-2-2) 

- สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด  เป็นแกนนําในการพัฒนาตัวแบบเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา โดยใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์เพ่ือยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
สหกรณ์ เพ่ือการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกอย่างย่ังยืน การยกระดับฐานข้อมูลการ
ผลิตของสมาชิกไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจสหกรณ์ในทิศทางของการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่าง
บูรณาการและการวิเคราะห์การดําเนินธุรกิจยางพารา ภายใต้ช่องทางการตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ การพัฒนาแบบจําลองธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานของสหกรณ์ที่มีการบูรณาการการจัดการธุรกิจทั้งใน
ระดับต้นนํ้า คือ การส่งเสริมการทําสวนยางพาราของสมาชิกที่เช่ือมโยงกับการดําเนินธุรกิจรวบรวมและ
แปรรูปของสหกรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมกลางนํ้าเพ่ือนําไปสู่การจัดการธุรกิจปลายนํ้าร่วมกับภาคีพันธมิตรใน
ทิศทางของการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาต่อไป (2.5-2-3) 

- สหกรณ์การเกษตรภายใต้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย จํานวน 15 สหกรณ์ 
ที่เน้นการพ่ึงพาและร่วมมือกัน ในการดําเนินธุรกิจเครือข่ายภายใต้เป้าหมายร่วม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทยที่พัฒนาภายใต้การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ช้ีให้เห็นการปรับเปลี่ยน 
(Transformation) ของระบบธุรกิจสหกรณ์การเกษตรที่มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ โดย
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มีเจตนารมณ์ในการผนึกกําลังความร่วมมือสู่การบรรลุเป้าหมาย “มุ่งพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
สู่สากล” โดยในระดับต้นน้ํา จะมีการเช่ือมโยงความร่วมมือในรูปภาคีในการส่งเสริมการปลูกข้าว GAP ด้วย
การถ่ายโอนความรู้จากภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี มีภาคีจัดหาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย/เมล็ด
พันธ์ุ) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ภาคีด้านการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการปรับกระบวน
ทัศน์และฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ในระดับกลางน้ํา มีการเช่ือมโยงภาคีการรวบรวม
ข้าวเปลือก และภาคีพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายใต้แผนการใช้เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันในการลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย ภาคีกองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน ภาคีพัฒนาฐานข้อมูล
การตลาดเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในแผนธุรกิจ ในระดับปลายน้ํา มีการเช่ือมโยงภาคีความร่วมมือใน
การกระจายสินค้าในช่องทางการตลาดใหม่ ภาคีการสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า “แบรนด์ข้าวเกิดบุญ” ให้เป็นที่
เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค (2.5-2-4)  

- สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการโอทอป SMEs  ภายใต้
โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ดําเนินการในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้
นํากระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสินค้า
เกษตรแปรรูปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ระบบธุรกิจค้าปลีกทางเลือก ที่จะช่วยลดข้อจํากัดใน
เรื่องช่องทางการกระจายสินค้าที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคท่ีสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยกําลัง
เผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน โดยคาดหวังที่จะพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีก ที่จําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็น
ธรรม ภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop”  ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้าน
การตลาดที่มีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสูง สําหรับช่องทางการจําหน่ายในไฮเปอร์มาร์ท ตัวเลขค่าการตลาดใน
ระดับ 35 เปอร์เซ็นต์น้ันทําให้ผู้ประกอบการอยู่ในภาวะ “ขาดทุน” และยังคงต้องมีความเสี่ยง ในกรณีที่ยอด
จําหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดก็จะถูกออกจากช้ันวางสินค้าตามข้อตกลง นอกจากน้ันยังพบ
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน (HACCP, 
GMP) สูง ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) และการเข้าออก
จากธุรกิจของผู้ประกอบการ (2.5-2-5) 

- กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท ที่ประสบปัญหาหน้ีสิน ทางสถาบันจึงได้จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาหน้ีสิน โดยใช้กลไกของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (2.5-2-6) 

3. สถาบันมีการประเมินผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งประเมินผลทางด้านผู้ให้บริการเพ่ือนําไปพัฒนา ปรับปรุง (2.5-3-1) 

4. สถาบันมีการวางระบบ และกลไกการให้บริการ โดยการนําผลการประเมินการให้บริการ
ไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ที่นํามาให้บริการวิชาการ และ
ระยะเวลาการให้บริการ (2.5-4-1) 

5. สถาบันมีการนําความรู้ที่จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาความรู้เพ่ือการให้บริการ
วิชาการ และส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันได้นําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผ่านการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ (2.5-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.5 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.5 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรลุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-1-1 ผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2.5-2-1 รายงานวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
2.5-2-2 รายงานวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม ้
2.5-2-3 รายงานวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา 
2.5-2-4 รายงานวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
2.5-2-5 รายงานวิจัยโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 
2.5-2-6 รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรบ้านคลองใหญ ่
2.5-3-1 ผลการประเมนิผลกระทบการให้บริการวิชาการ 
2.5-4-1 ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ 
2.5-5-1 รายงานการประชุมสถาบัน 

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนบัสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทัง้หมด (มก.) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ... 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

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 
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ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ไม่ต้องประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุน
การเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด (มก.) 

     
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 3.6 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 6 
โครงการ ได้แก่ 
 

โครงการ ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกบัจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. โครงการอบรมนักขายมืออาชีพ สไตส์สหกรณ์ 4.18 20 83.60 
2. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรัพย์

อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 9 
4.02 40 160.80 

3. เวทีเสวนาวิชาการ Farmer Shop Knowledge 
Sharing 

3.89 150 583.50 

4. โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณแ์ละสหกรณ์
ที่คุณค่าแห่งปี 2554 และการเสวนาวิชาการ 
“ขบวนการนําคุณค่าสหกรณ์ สู่ทางเลือก เพ่ือการ
กินดีอยู่ดีของคนในชาติ”  

4.16 286 1,189,76 

5. โครงการเปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์
สังคม กับพระมหาสมปอง ตาลปฺตโต 

4.97 200 994 

6. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรัพย์
อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 10 

3.92 71 278.32 

รวม 25.14 767 3,289.98 
  

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

       =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

 คะแนนที่ได้ =  3,289.98  คะแนน  = 4.29 คะแนน 
767 
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เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 3,088.62 ค่าเฉล่ีย 
3.89 

3,289.98 ค่าเฉล่ีย 
4.29 

3.89 คะแนน 4.29 คะแนน ค่าเฉล่ีย 
3.60 

บรรลุ ค่าเฉล่ีย 
3.70 795 767 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7     คะแนน คะแนน ค่าเฉล่ีย 
... 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ค่าเฉล่ีย 
...   

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1 สรุปโครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2554 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 - - 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 - - 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2554 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 
3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 - - 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00 - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0.125 3 0.375 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 1 0.25 
7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.50 - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - 
9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 1 1 
10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 5 1.625 
11 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด  8 
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 5 

คะแนนที่ได้ 
1.625  

x 100 520
20.31 = 5 

8 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.8 1.625 ร้อยละ 
20.31 

5 คะแนน ร้อยละ 10 บรรลุ ร้อยละ 15 
8 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.8  ร้อยละ ... ......คะแนน ร้อยละ ... บรรลุ/ไม่บรรลุ ร้อยละ ... 
 

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์โคออปนิวส์ 
2.8-2 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์สยามรัฐ 
2.8-3 การเผยแพร่ผลงานในหนังสือพมิพ์เกลียวเชือก 
2.8-4 การเผยแพร่ผลงานในวารสารประชาคมวิจัย 
2.8-5 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ (ฝรัง่เศส) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์(สมศ. 6) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 
(ปีการศึกษา2554) 

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 8 
2 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์ 
8 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (นับรวมที่ศึกษาตอ่) 8 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์ 100 
6 คะแนนที่ได้ 520

100 = 25 = 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.9 500 ร้อยละ 25 5 คะแนน ร้อยละ 10 บรรลุ ร้อยละ 15 
20 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.9  ร้อยละ ... ......คะแนน ร้อยละ ... บรรลุ/ไม่บรรลุ ร้อยละ ... 
 

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.9-1 สรุปจํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการ
เรียนการ สอน และ/หรือการวิจัย (สมศ. 8) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 
(ปีการศึกษา 2554) 

1 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 6 
2 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวจิัย 6 
3 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรยีนการ

สอนและการวิจยั 
6 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 6 
5 ร้อยละของโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ

การวจิัย 
100 

6 คะแนนที่ได้ 6 
x 100 530

100  = 16.67= 5 
6 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.10 6 ร้อยละ 100 5 คะแนน ร้อยละ 100 บรรลุ ร้อยละ 20 
6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.10  ร้อยละ ... ......คะแนน ร้อยละ ... บรรลุ/ไม่บรรลุ ร้อยละ ... 
 

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.10-1 จํานวนและรายละเอียดโครงการบรกิารวิชาการมาใชใ้นการเรยีนการสอน และ/หรือการวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. สถาบันมีการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(2.11-1-1) ได้แก่ โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เป็นต้น 
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2. การดําเนินงานโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ร้อยละ 100 (2.11-2-1) 
3. โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน มีเครือข่ายเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 6 เครือข่าย 

ประกอบด้วย 1. เครือข่ายคลองจินดาพัฒนายั่งยืน 2. กลุ่ม OTOP ไร่ขิง 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ต. สาม
พราน  4. กลุ่ม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ จ. นครปฐม 5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. ยายชา และ  6.เครือข่ายกลุ่ม
ปลูกข้าวอินทรีย์ โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้ในการยกระดับความรู้และทักษะในการพัฒนาการผลิตแก่
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรของภาคีเครือข่าย ค่อยๆปรับเปลี่ยนยกระดับการทําเกษตรปลอดภัยสู่เกษตร
อินทรีย์ การทําความเข้าใจให้เกษตรกรมีจิตสํานึก มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพเกษตร ซึ่งได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน โดยการจัดองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ เป็นปฏิทินเรียนรู้ประจําเดือน โดยมีการ
ติดต่อประสานวิทยากรผู้ที่มีความเช่ียวชาญหรือชํานาญการเฉพาะทาง มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้ง
นักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์มาเป็นผู้ถ่ายทอด เพ่ือให้ได้
ประโยชน์ทั้งตัวเกษตรกรผู้ผลิตและตัวผู้บริโภค (2.11-3-1) 

4. เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน นําความรู้ที่ได้จากศูนย์เรียนรู้
นําไปพัฒนาการผลิตของตนเอง และกลุ่ม ที่ค่อย ๆ มีการปรับเปลี่ยนจากการทําการเกษตรปลอดภัยสู่
เกษตรอินทรีย์ (2.11-4-1) 

5. การดําเนินการโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการยกระดับความรู้และทักษะในการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่าย จากการผลิตสินค้าเกษตรพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ นําไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนความเป็นธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน การกระจายรายได้ สร้างงานสู่ชุมชนสามพราน และส่งเสริมความร่วมมือภายในเครือข่าย ชุมชน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการค้าที่เป็นธรรม (2.11-5-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.11 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 
2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.11 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

 

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 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.11-1-1 แผนการดําเนินงานโครงการท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 
2.11-2-1 ผลการดําเนินการโครงการ 
2.11-3-1 รายงานโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
2.11-4-1 รายงานโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
2.11-5-1 รายงานโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ..-.. ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมีความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ไม่ต้องประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
 
 
 
 
 
 



 

 - 65 -

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (สมศ. 18.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพเพื่อการช้ีนํา ป้องกันและ

แก้ปัญหาของสังคม โดยสถาบันได้มีการขับเคล่ือนพันธกิจเพ่ือการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบัน
เกษตรกรตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) โดยได้ดําเนินการโครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายใต้การกลั่นกรองและ
ติดตามประเมินผลของเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน โดยมีเป้าหมายที่จะให้ได้ผลผลิตงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระหว่างการวิจัยและการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (2.13-1-1)  

2. สถาบันสามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนในปี 2554 ซึ่งได้ดําเนินการโครงการ
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์การวิจัยเป็นไปตามที่กําหนดในแผนงานวิจัย (2.13-2-1)  

3. การดําเนินการโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ช่วยให้บุคลากรสถาบันมีความรู้ 
เข้าใจการเกษตรอินทรีย์ สามารถความรู้ไปประยุกต์ใช้-เผยแพร่ในชุมชน/สังคมอ่ืนได้จริง และเป็นการสร้าง
จิตสํานึกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร รวมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้บริโภคข้าวคุณธรรม
ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมที่วางจําหน่าย
ในร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2.13-3-1)  

4. การดําเนินการโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ต้ังแต่ปี 2549 นอกจากช่วย
แก้ปัญหาราคาข้าวให้กับชาวนาคุณธรรมแล้ว ยังช่วยรักษาทรัพยากรและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเน่ืองจาก
ชาวนาคุณธรรมปลูกข้าวอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และยาฆ่าแมลงที่ผลิตจากพืชในท้องถิ่น ปลูก
ผัก ผลไม้อินทรีย์เพ่ือรับประทานภายในครัวเรือน/กลุ่ม และจําหน่ายในท้องถิ่นเมื่อมีเหลือจากการบริโภค 
ปัจจุบันได้มีพ้ืนที่การผลิตข้าวอินทรีย์ จํานวน 5,110 ไร่ มีสมาชิกชาวนาคุณธรรมที่ผ่านการรับรอง จํานวน 
103 คน ซึ่งปัจจุบันกําลังพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม เพ่ือหารูปแบบที่
เหมาะสมของระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ที่ชาวนาสามารถดําเนินการได้
ด้วยตนเอง และได้รับความน่าเช่ือถือในระดับสากล (2.13-4-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.13 4 ข้อ 4 คะแนน 3 ข้อ บรรล ุ 4 อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 
2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.13 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.13-1-1 แผนงานวิจัย 
2.13-2-1 รายงานประจําปี 2554 
2.13-3-1 สรุปแบบประเมินโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.13-4-1 รายงานวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นทางการเกษตร (สมศ. 18.2) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพเพื่อการช้ีนํา ป้องกันและ

แก้ปัญหาของสังคม โดยสถาบันได้มีการขับเคล่ือนพันธกิจเพ่ือการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบัน
เกษตรกรตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) โดยได้ดําเนินการภายใต้ชุด
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2551 และ
หลังจากได้จัดทําแผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ฉบับที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน 2553 ได้มีการ
กําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เสาหลักกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็น
องค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” (2.14-1-1)  

การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเพ่ือการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรเป็นไปใน
รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การกลั่นกรองและติดตามประเมินผลของเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน โดยมีเป้าหมายที่จะให้ได้ผลผลิตงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในระหว่างการวิจัยและการ
สร้างการเปล่ียนแปลงในทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนการนําชุดความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการ
เรียนการสอนและขยายผลการขับเคลื่อนภารกิจบริการวิชาการของสถาบัน (2.14-1-2) 

2. สถาบันสามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนในปี 2554 ซึ่งได้ดําเนินการโครงการ
ขับเคลื่อนการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรทั้งสิ้น 10 โครงการ มีผลผลิตและผลลัพธ์การวิจัย
เป็นไปตามที่กําหนดในแผนงานวิจัย (2.14-2-1)  

3. ชุดความรู้ที่ได้จากการขับเคลื่อนการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร ได้นํามายก
ร่างเป็นรายวิชา “การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์” สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี เปิดสอน
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 เป็นเทอมแรก และผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ อยู่ในเกณฑ์ดี และระบุว่าชุดความรู้ที่ได้รับมีความแตกต่างจากที่เคยได้รับ (2.14-3-1)  

4. ในปี 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ขับเคล่ือนแผนงานวิจัยเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของสถาบันเกษตรกรภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 10 โครงการ สามารถ
หาเงินทุนมาสนับสนุนการวิจัยเป็นมูลค่า 8.7 บาท มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย จํานวน 6,175 คน ก่อ
เกิดเป็นตัวแบบตลาดสุขใจในมิติของตลาดทางเลือกอาหารปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคและเป็นศูนย์เรียนรู้
สําหรับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่สร้างรายได้เพ่ิมแก่
สถาบันเกษตรกรในอําเภอสามพรานเดือนละ 660,000 บาท และมีสถาบันเกษตรกร สหกรณ์และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs นําไปใช้ประโยชน์ (2.14-4-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.14 4 ข้อ 4 คะแนน 3 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.14 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.14-1-1 แผนกลยุทธ์สถาบัน ฉบับที่ 2 
2.14-1-2 รายงานประจําปี 2554 
2.14-2-1 สรุปแบบประเมินโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.14-3-1 หลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
2.14-4-1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม / รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 / 
นวัตกรรมการยกระดับความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนของสถาบันเกษตรกรด้วยชุดความรู้ 
“การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี จาก 5 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.4  

ตารางที่ 2.4 ผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 

2554 
ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 5.00   

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ - -   0.00  ไม่ประเมิน 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5   5.00   
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ - -   0.00  ไม่ประเมิน 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7   5.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ  100  100  8 100 5.00   

   8 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน 
(สกอ. 7.1) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  ....... ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนด
ครบถ้วนและมกีารประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  ผู้บริหารมกีารกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บรหิารมีการจัดประชุมบุคลากร 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ไม่มีการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ์  
เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
3.1 ... ข้อ ... ข้อ ... คะแนน ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์  

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
3.1 ... ข้อ ... ข้อ ... คะแนน ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 - 
3.1-2-1 - 
3.1-3-1 - 
3.1-4-1 - 
3.1-5-1 - 
3.1-6-1 - 
3.1-7-1 - 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผู้มี
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
 

ในรอบปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงาน
ครบ 5 ข้อ ดังน้ี 

1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีกรอบการปฏิบัติงานในการนําคุณค่าสู่สถาบันเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของบุคลากรในการขับเคลื่อนพันธกิจสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (3.2-1-1) 

2. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้กําหนดให้บุคลากรของสถาบันทุกคน ได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะในภารกิจทั้ง 4 ด้าน โดยกําหนดเป็นวาระในการประชุมประจําเดือนสถาบันเพ่ือนําแนวปฏิบัติที่ดี
และข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาร่วมถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (3.2-2-1) 

3. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมในเวทีการจัดการความรู้ใน
ภารกิจวิจัย และบริการวิชาการภายใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ (3.2-3-1) 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวทีการจัดการความรู้ภายในเพ่ือการถ่ายโอนความรู้ และการฝึกเป็นนัก
แก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง โดยมีผู้อํานวยการเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้คําแนะนํา และสอนงาน (3.2-3-2) 

4. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดทําสรุปรายงานการจัดการความรู้ในแต่ละเวทีและการ
จัดทําคู่มือสําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการทํางาน และการแก้ปัญหาเพ่ือ
ยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (3.2-4-1) 

5. บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้นําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในเวทีต่าง ๆ 
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการทํางานของสถาบัน และอภิปรายแลกเปลี่ยนในที่ประชุม
ประจําเดือนสถาบัน สําหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการนําไปปฏิบัติ (3.2-5-1) โดยมีผู้อํานวยการเป็นพ่ีเลี้ยงให้
คําแนะนําและติดตามประเมินผล จนนํามาซึ่งกรอบการปฏิบัติสู่การสร้างค่านิยมร่วมของฅนสถาบัน 
“ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ และมององค์รวม” และกําหนดเป็นนโยบายให้
บุคลากรถือปฏิบัติตาม (3.2-5-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 

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 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 ... ข้อ ... ข้อ ... คะแนน ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 กรอบการปฏิบัติงานในการนําคุณค่าสู่สถาบัน 
3.2-2-1 รายงานการประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
3.2-3-1 รายละเอียดการเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ของบุคลากร 
3.2-3-2 คู่มือการทําบัญชี คู่มือการจดัทํารายงานการเงิน คู่มือการพิมพ์งาน 
3.2-4-1 สรุปเวทีการจัดการความรู้ 
3.2-5-1 รายงานการประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
3.2-5-2 กรอบการปฏิบัติสู่การสร้างค่านิยมร่วมของฅนสถาบันและแนวทางกํากับดูแลกิจการ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  ...-.... ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รบัผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ
ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของบุคลากร 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ไม่มีการประเมิน แต่มกีารดําเนินงาน ดังน้ี 
1. มีการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีหน้าที่จัดทําแนวทางบริหาร

ความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สรุปผล กําหนดแนวทางในอนาคต และจัดทํา
รายงานสรุปผลเพื่อเสนอผู้อํานวยการพิจารณา และนําเสนอในที่ประชุมประจําเดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
(3.3-1-1)  

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 3 ด้าน ประกอบด้วย ความ
เสี่ยงจากนโยบายรัฐ ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่ และความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (3.3-2-1) 

3. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบัน ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ดังน้ี  

1) ความเสี่ยงจากนโยบายรัฐ เรื่องการปรับฐานเงินเดือนพนักงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบัน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ที่ต้ังไว้ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงกรณีดังกล่าว อาจมี 2 แนวทาง แนวทางที่ 1: คือการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเงินรายได้ในอัตราที่จัดจ้าง อยู่ และเพ่ิมบุคลากรที่เป็น
นักวิจัยประจําโครงการทดแทนอัตราจ้างที่กําหนดไว้ในแผนบุคลากร แนวทางที่ 2: การปรับปรุงระเบียบ
และวิธีการการจัดหาเงินรายได้ของสถาบันนอกเหนือจากระเบียบพัฒนาวิชาการฯที่ปฏิบัติอยู่ 

2) ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่ สืบเน่ืองจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ใช้สถานที่อาคารวิจัยและพัฒนาในบริเวณพ้ืนที่จํานวน 126.06 
ตารางเมตร เป็นสํานักงานต้ังแต่ยังมิได้โอนย้ายเข้าไปสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว
เน่ืองจากลักษณะการดําเนินภารกิจของสถาบันสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ของอาคารวิจัยและ
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พัฒนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมของหน่วยวิจัยและพัฒนาฯ แต่ยังคงมีความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากนโยบายของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตว่ายังคงเห็นเป็นความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ การกําหนดแผนการใช้สถานที่ของสถาบันในระยะยาว
ให้มีความชัดเจน 

3) ความเส่ียงในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ซึ่งอาจเกิด
จากจุดอ่อนด้านการส่ือสารภายในองค์กร หรือไม่เข้าใจในแนวนโยบายและระเบียบข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
ของบุคลากร ดังน้ันจึงได้กําหนดแนวทางการจัดการความเส่ียงไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1: การ
แ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ ย งสว .สก .  และแ ต่ ง ต้ั งผู้ อํ านวยการสํ า นักกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาผู้อํานวยการ แนวทางที่ 2: การกําหนดแนวทางการกํากับดูแล
กิจการสว.สก.เพ่ือให้บุคลากรทุกคนรับทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางที่ 3: การ
สร้างทีมงานและแนวปฏิบัติเพ่ือรองรับความเสี่ยงจากการขาดการปฏิบัติงานของบุคลากรในบางช่วงเวลา/
สถานการณ์   (3.3-3-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 
เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
3.3 - ข้อ - ข้อ - คะแนน - คะแนน - ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ - ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 
เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
3.3 ... ข้อ ... ข้อ ... คะแนน ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.3-2-1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3.3-3-1 แผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ฉบับที่ 2  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
  3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถ

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงานครบ 7 ข้อ 

ดังน้ี 
1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการวางแผนอัตรากําลังตามภารกิจในฐานะหน่วยงาน

เช่ียวชาญเฉพาะทางภายใต้กรอบระยะ เวลา 5 ปี เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากร และ
การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (3.4-1-1) 

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง การสอนงาน 
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ด้วยตนเองและแบบ 360 องศา มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ (3.4.-2-1) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ในช่วงเวลา 1, 3 และ 6 เดือน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเก่าทุก 1 ปี เพ่ือปรับเปลี่ยนภาระงานให้สอดคล้องกับความสามารถ 
และความถนัดและ (3.4-2-2), (3.4-2-3) สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ทั้งจาก
ภายในสถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (3.4-2-4) เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ประสบการณ์ในการทํางาน ส่งเสริมบุคลากรที่สนใจพัฒนาตนเองสู่การเป็น
บุคลากรมืออาชีพในด้านที่ตนถนัด หรือในสายงานของตน โดยมีผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการเป็น
ผู้ติดตาม สนับสนุนเป็นรายบุคคลเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง อาทิ การสนับสนุนให้ได้รับทุนวิจัย
จากมหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม และนักวิจัยในโครงการวิจัย (3.4-2-5) 
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3. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีแก่บุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่
อย่างมีความสุข ภายใต้หลัก 5 ส  มีการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ได้แก่ การตรวจสุขภาพ
ประจําปี (3.4-3-1) การประกันกลุ่มให้กับพนักงานเงินงบประมาณ (โดยมหาวิทยาลัย) และพนักงานเงิน
รายได้ (โดยสถาบัน) (3.4-3-2) การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับลูกจ้างโครงการวิจัย (3.4-3-3) และมีการ
จัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อยาสามัญประจําสํานักงาน (3.4-3-4)  โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับ
บุคลากรท่ีมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (3.4-3-5) และให้คํา
ชมเชยในที่ประชุมประจําเดือนสถาบันสําหรับบุคลากรที่มีผลงานในเชิงประจักษ์ และการสํารวจความ
ต้องการด้านสวัสดิการขอบบุคลากร (3.4-3-6) 

4. มีระบบการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนามาใช้ในการ
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานผ่านกลไกการประชุมประจําเดือน (3.4-4-1) 

5. มีการให้ความรู้และปลูกฝังด้านจรรยาบรรณควบคู่กับการนําคุณค่าสหกรณ์มาใช้ในวิถีการ
ทํางานของบุคลากร โดยกําหนดเป็นค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และ
มององค์รวม” บนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (3.4-5-1) ในคู่มือการปฏิบัติงาน (3.4-5-2) โดยมี
ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการคอยให้ความรู้ แนะนํา และติดตาม ประเมินผล (3.4-5-3) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนผ่าน
กลไกการประชุมประจําเดือน และนําผลการประเมินจัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับการพัฒนา
บุคลากรในปีถัดไป เสนอในที่ประชุมประจําเดือน (3.4-6-1) และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
(3.4-6-2) 

7. มีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมาตามตัวช้ีวัด เพ่ือนํามาทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงสถาบัน และใช้เวทีสัมมนาบุคลากรประจําปีให้บุคลากรวิเคราะห์ตนเอง และกําหนดแผนปรับปรุง
ตนเอง รวมท้ังสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสถาบันนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป  (3.4-7-1)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 คะแนน 7 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 ... ข้อ ... ข้อ ... คะแนน ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 แผนพัฒนากําลังสถาบันภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี 
3.4-2-1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.4-2-2 ผลการประเมนิการทํางานรอบ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 
3.4-2-3 Mind map การปรับงานให้สอดคล้องกับความสามารถหลัก 
3.4-2-4 รายละเอียดการเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ของบุคลากร 
3.4-2-5 สัญญาโครงการวิจัย 
3.4-3-1 การตรวจสุขภาพประจําปี   
3.4-3-2 การประกันกลุ่มให้กับพนักงานเงินงบประมาณ และพนักงานเงินรายได้  
3.4-3-3 การประกันคุณภาพกลุ่มสําหรับลูกจ้างโครงการวิจัย 
3.4-3-4 ตู้ยาสามัญประจําสํานักงาน 
3.4-3-5 โครงการรางวัลคุณภาพเพ่ือประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน 
3.4-3-6 รายงานการประชุมประจําเดือน 
3.4-4-1 รายงานการประชุมประจําเดือน 
3.4-5-1 www.cai.ku.ac.th 
3.4-5-2 คู่มือการปฏิบัติงาน 
3.4-5-3 รายงานการประชุมประจําเดือน 
3.4-6-1 รายงานการประชุมประจําเดือน 
3.4-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
3.4-7-1 รายงานสัมมนาประจําปี 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีบุคลากรจํานวน 10 คน มีบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพภายในประเทศ จํานวน 10 คน เป็นจํานวนเงิน 78,370 บาท และมี
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ จํานวน 2 คน เป็นจํานวนเงิน 29,295 บาท  

1. คํานวณร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ 
 

จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯ 
จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 

 
 

= 
 

=       100            
2. แปลงร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้    =  
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 

X 5 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
=  

 
 

=   6.25    คะแนน 
=  5 คะแนน 
 

ดังน้ัน ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ร้อยละ 100 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 8 ร้อยละ
88.89 

10 ร้อยละ
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
80 

บรรลุ ร้อยละ 
85 9 10 

 
 

10 
X 100 

10 

100 
X 5 

80 

100 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5  ร้อยละ... 
 

 ร้อยละ... .....คะแนน ......คะแนน ร้อยละ... บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ร้อยละ... 
  

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.5-1 ประวัติการเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนา 
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

ปี 2554 
ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

    ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. .สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และบริบทการเป็นหน่วยงานพ่ึงพาตนเองเพื่อการขับเคล่ือนพันธกิจในการบรรลุวิสัยทัศน์ 
(4.1-1-1)  

2. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังรายงานงบประมาณเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ 2554 (4.1-2-1) และรายงานงบการเงินประจําปี 2554 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต (4.1-2-2) 

3. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีงบประมาณประจําประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่
ละภารกิจและพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร ดังปฏิทินแผนงานประจําปี 2554 (4.1-3-1) รายงาน
งบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2554 (4.1-3-2)  

4. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ดังรายงานการประชุมประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2554 (4.1-4-1) และ
รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ 2554 (4.1-4-2) 

5. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างเช่น รายงานผลการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่อหน่วย (4.1-5-1). 

6. .สถาบันวิชาการด้านมีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ดังคําสั่งแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (4.1-6-1) และรายงานงบการเงินประจําปี 2554 ผ่านการ
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (4.1-6-2) 

7. ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ดังรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2554 (4.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

4.1 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 

2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

4.1 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พ.ศ.2554-2559 
4.1-2-1 งบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2554  
4.1-2-2 รายงานงบการเงินประจําปี 2554 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
4.1-3-1 ปฎิทินแผนงานประจําปี 2554 
4.1-3-2 งบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2554 
4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2554 
4.1-4-2 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจาํปีงบประมาณ 2554 
4.1-5-1 ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่อหน่วย 
4.1-6-1 คําสั่งแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
4.1-6-2 รายงานงบการเงินประจําปี 2554 ผ่านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ คร้ังท่ี 2/2554 
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที ่2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 

2554 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00   
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 6 7 9 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่ง
สํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 
องค์ประกอบคุณภาพ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตาม       
พันธกิจของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงาน 9 ข้อ  
1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีขับเคล่ือน
โดย PDCA ที่นําชุดความรู้ / นวัตกรรมมาใช้ในการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ประเมินและการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือการยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน ภายใต้ปณิธาน “มุ่ง
สร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ และวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด 
เพ่ือยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ที่เป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ (5.1-1-1) โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพที่มีบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถีการทํางานของสถาบันและตัวบุคคล (5.1-1-2) 

2. มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน โดย
มีผู้อํานวยการเป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายและดําเนินการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพและกําหนดตัวบุคลากรเพ่ือ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน (5.1-2-1) และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เศรษฐศาสตร์ (5.1-2-2) มีการดําเนินการประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน ปี 
2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-2-3)  

3. สถาบันมีการกําหนดตัวบ่งช้ี 1 ตัวบ่งช้ี “ร้อยละของบุคลากรที่นําชุดความรู้จากงานวิจัย
ไปปรับใช้ในการทํางานประจําภายใต้ภารกิจสถาบัน” เพ่ือแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ที่มีเกณฑ์
การประเมินและแนวปฏิบัติของตัวบ่งช้ี ครบทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต (5.1-3-1) 

4. สถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา โดยได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
การดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (5.1-4-1) เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
และตรวจสอบคุณภาพภายในของหน่วยงาน จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และนําผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง (5.1-4-2) โดยการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) และจัดส่งเแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1-4-3)   รวมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ (5.1-4-4) ผ่าน
กลไก PDCA ที่สถาบันมีการประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 
ภารกิจของสถาบัน (5.1-4-5) และดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี (5.1-4-6) และรายงานการประเมิน
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ตนเอง (5.1-4-7) เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณและปีการศึกษาที่ผ่านมาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสถาบัน และจัดส่งให้กับทางคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

5. สถาบันใช้กระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็น
ระบบมากขึ้น ทําให้สามารถพบเห็นความบกพร่องบางประการในแต่ละกระบวนการย่อยของบุคลากร ทํา
ให้การมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี โดยได้จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) และจัดส่งเแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินให้กับคณะ
เศรษฐศาสตร์ (5.1-5-1) 

6. สถาบันมีระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมข้อมูลสําหรับงานประกันคุณภาพครบทั้ง 6 
องค์ประกอบไว้ในรูปของเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (5.1-6-1)  และในระบบฐานข้อมูล (5.1-6-2) และใช้
ระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1-6-3) เพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูลประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย 

7. ผู้บริหารสถาบันมีนโยบายให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ เพ่ือปลูกฝัง
การทํางานประกันคุณภาพในวิถีการทํางานประจําให้สามารถนํากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ปรับปรุง
การทํางานของตนเองโดยนําเสนอข้อค้นพบ และแนวทางปฏิบัติในที่ประชุมประจําเดือนสถาบัน (5.1-7-1), 
(5.1-7-2) และได้จัดเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสถาบันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และ
ข้อมูลป้อนกลับในกระบวนการประกันคุณภาพตามวงจร PDCA ของสถาบัน (5.1-7-3)  

8. สถาบันมีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก โดยการเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (5.1-8-1) 
และจัดเวทีเรียนรู้การจัดทําประกันคุณภาพประจําปีร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในงานประกันสถาบัน (5.1-8-2) 

9. สถาบันมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานตามค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจใน
วิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” (5.1-9-1) และโครงการ SMART (5.1-9-2) มาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานที่เช่ือมโยงกระบวนการ PDCA ในทุกกิจกรรมและมีการรายงานข้ันตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อแนะนําในการปรับปรุงที่เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลและการรายงานความ
คลื่อนไหวตลอดเวลาผ่านกลไกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเว็บไซต์สถาบัน (5.1-9-3) (5.1-9-4)   
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

5.1 9 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 หรอื 8 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

5.1 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
5.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
5.1-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
5.1-2-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
5.1-2-3 คู่มือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 
5.1-3-1 ตัวบ่งช้ี “ร้อยละของบุคลากรที่นําชุดความรู้จากงานวิจัยไปปรับใช้ในการทํางาน

ประจําภายใต้ภารกิจสถาบัน” 
5.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
5.1-4-2 ระบบประกันคุณภาพ 
5.1-4-3 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) 
5.1-4-4 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
5.1-4-5 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
5.1-4-6 รายงานประจํา 2554 
5.1-4-7 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
5.1-5-1 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) 
5.1-6-1 www.cai.ku.ac.th 
5.1-6-2 ฐานข้อมูลสถาบัน 
5.1-6-3 ระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร ์
5.1-7-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
5.1-7-2 รายงานการประชุมสถาบัน 
5.1-7-3 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
5.1-8-1 โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1-8-2 เวทีเรียนรู้การจัดทําประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
5.1-9-1 สรุปสัมมนาประจําปี 
5.1-9-2 โครงการ SMART 
5.1-9-3 หลักสูตรอบรมบนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
5.1-9-4 ตารางกิจกรรมประจําปี 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี โดย

มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.00 คะแนน  
 

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
  2.  มีผลการดําเนินงานตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่ง
สํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตาม       
พันธกิจของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2554 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงาน 9 ข้อ  
10. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีขับเคล่ือน
โดย PDCA ที่นําชุดความรู้ / นวัตกรรมมาใช้ในการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
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ประเมินและการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือการยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของสถาบัน ภายใต้ปณิธาน “มุ่ง
สร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ และวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด 
เพ่ือยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ที่เป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ (5.1-1-1) โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพที่มีบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถีการทํางานของสถาบันและตัวบุคคล (5.1-1-2) 

11. มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน โดย
มีผู้อํานวยการเป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายและดําเนินการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพและกําหนดตัวบุคลากรเพ่ือ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน (5.1-2-1) และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เศรษฐศาสตร์ (5.1-2-2) มีการดําเนินการประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน ปี 
2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-2-3)  

12. สถาบันมีการกําหนดตัวบ่งช้ี 1 ตัวบ่งช้ี “ร้อยละของบุคลากรที่นําชุดความรู้จากงานวิจัย
ไปปรับใช้ในการทํางานประจําภายใต้ภารกิจสถาบัน” เพ่ือแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ที่มีเกณฑ์
การประเมินและแนวปฏิบัติของตัวบ่งช้ี ครบทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต (5.1-3-1) 

13. สถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา โดยได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
การดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (5.1-4-1) เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
และตรวจสอบคุณภาพภายในของหน่วยงาน จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และนําผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง (5.1-4-2) โดยการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) และจัดส่งเแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1-4-3)   รวมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ (5.1-4-4) ผ่าน
กลไก PDCA ที่สถาบันมีการประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 
ภารกิจของสถาบัน (5.1-4-5) และดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี (5.1-4-6) และรายงานการประเมิน
ตนเอง (5.1-4-7) เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณและปีการศึกษาที่ผ่านมาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสถาบัน และจัดส่งให้กับทางคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

14. สถาบันใช้กระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็น
ระบบมากขึ้น ทําให้สามารถพบเห็นความบกพร่องบางประการในแต่ละกระบวนการย่อยของบุคลากร ทํา
ให้การมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี โดยได้จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) และจัดส่งเแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินให้กับคณะ
เศรษฐศาสตร์ (5.1-5-1) 

15. สถาบันมีระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมข้อมูลสําหรับงานประกันคุณภาพครบทั้ง 6 
องค์ประกอบไว้ในรูปของเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th (5.1-6-1)  และในระบบฐานข้อมูล (5.1-6-2) และใช้
ระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ (5.1-6-3) เพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูลประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย 

16. ผู้บริหารสถาบันมีนโยบายให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ เพ่ือปลูกฝัง
การทํางานประกันคุณภาพในวิถีการทํางานประจําให้สามารถนํากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ปรับปรุง
การทํางานของตนเองโดยนําเสนอข้อค้นพบ และแนวทางปฏิบัติในที่ประชุมประจําเดือนสถาบัน (5.1-7-1), 
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(5.1-7-2) และได้จัดเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสถาบันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และ
ข้อมูลป้อนกลับในกระบวนการประกันคุณภาพตามวงจร PDCA ของสถาบัน (5.1-7-3)  

17. สถาบันมีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก โดยการเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (5.1-8-1) 
และจัดเวทีเรียนรู้การจัดทําประกันคุณภาพประจําปีร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในงานประกันสถาบัน (5.1-8-2) 

18. สถาบันมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานตามค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจใน
วิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” (5.1-9-1) และโครงการ SMART (5.1-9-2) มาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานที่เช่ือมโยงกระบวนการ PDCA ในทุกกิจกรรมและมีการรายงานข้ันตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อแนะนําในการปรับปรุงที่เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลและการรายงานความ
คลื่อนไหวตลอดเวลาผ่านกลไกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเว็บไซต์สถาบัน (5.1-9-3) (5.1-9-4)   
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

5.1 9 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

5.1 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
5.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
5.1-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 หรอื 8 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-2-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
5.1-2-3 คู่มือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 
5.1-3-1 ตัวบ่งช้ี “ร้อยละของบุคลากรที่นําชุดความรู้จากงานวิจัยไปปรับใช้ในการทํางาน

ประจําภายใต้ภารกิจสถาบัน” 
5.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
5.1-4-2 ระบบประกันคุณภาพ 
5.1-4-3 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) 
5.1-4-4 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
5.1-4-5 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
5.1-4-6 รายงานประจํา 2554 
5.1-4-7 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
5.1-5-1 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) 
5.1-6-1 www.cai.ku.ac.th 
5.1-6-2 ฐานข้อมูลสถาบัน 
5.1-6-3 ระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร ์
5.1-7-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
5.1-7-2 รายงานการประชุมสถาบัน 
5.1-7-3 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
5.1-8-1 โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1-8-2 เวทีเรียนรู้การจัดทําประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
5.1-9-1 สรุปสัมมนาประจําปี 
5.1-9-2 โครงการ SMART 
5.1-9-3 หลักสูตรอบรมบนเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th 
5.1-9-4 ตารางกิจกรรมประจําปี 
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องค์ประกอบท่ี 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังน้ี จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที ่2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

ปี 2554 
ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

    ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00   
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญั
ครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือ
ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ต่อผู้มีอํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักตามกรอบสําหรับกระบวนการวิจัย กรอบ

สําหรับกระบวนการบริการวิชาการ กรอบสําหรับกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่าย และกรอบส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาสถาบัน เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย (6.1-1-1), (6.1-1-2) 

2. มีการทบทวนกรอบการปฏิบัติงานของกระบวนการดําเนินงานด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ การเช่ือมโยงเครือข่าย และการพัฒนาสถาบัน เพ่ือสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจน
ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็น เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย
และการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) มาใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม  
(6.2-2-1)  

3. มีคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการเพ่ือกําหนดผู้รับผิดชอบติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนงานของสถาบัน (6.1-3-1) การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
(6.1-3-2) 

4. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือลดระยะเวลาการทํางาน ลด
ข้อผิดพลาดจากการทํางาน เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (6.1-4-1)  

5. สถาบันได้จัดทํารายงานสรุปการติดตามความก้าวหน้าในการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง และรายงานผลการปรับปรุงและข้อเสนอในการดําเนินการในปีงบประมาณต่อไปเสนอต่อคณบดี 
(6.1-5-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
 
 

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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 ... ข้อ ... ข้อ ... คะแนน ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 รายงานประจําปี 2554 
6.1-1-2 รายงานการประเมินตนเอง 
6.1-2-1 รายงานการประชุม 
6.1-3-1 คําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
6.1-3-2 คู่มือการปฏิบัติงาน 
6.1-4-1 รายงานสรุปการติดตามความก้าวหน้าในการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และ

รายงานผลการปรับปรุงและข้อเสนอแนะ 
6.1-5-1 รายงานการประชุมสถาบัน 

 

 



 
 
 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ มีการประเมิน 20 ตัวบ่งช้ี จากตัวบ่งช้ีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตาม
ตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 
คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พบว่า  มีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ 
มก. จํานวน 20 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มากรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 4.50 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.91 4.95 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 - 4.60 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ และกลไกการประกัน

คุณภาพ  
- 5.00 - 5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.80 4.92  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ดังน้ี 

1. การสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัย  
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการดําเนินงานพันธกิจด้านการวิจัยที่มีระบบการวิจัยและ

เป้าหมายที่ชัดเจน โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ทรัพยากรเงินทุนจากแหล่งทุนวิจัย และ
นักวิจัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือการบรรจุเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) “คน
ในสังคมมีจิตวิญญาณการร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาประเทศ” โดยมีชุดความรู้และนวัตกรรมที่เป็นผลลัพธ์อย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี 
 

2. การสนับสนนุพันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ขับเคล่ือนพันธกิจด้านบริการวิชาการ โดยใช้ระบบการบริการ

วิชาการที่นําเอาชุดความรู้จากการวิจัยมาออกแบบหลักสูตรเรียนรู้ที่เน้นไปในการยกระดับผู้นําในเชิงคุณค่า 
การจัดการระบบการให้บริการวิชาการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะยกระดับผู้นํา 
องค์กรชุมชน ตลอดจนนําไปใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ทั้งระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท 
 

3. การสนับสนนุพันธกิจด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย  
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีกลไกการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยใช้กระบวนการวิจัย กระบวนการ 

ให้บริการวิชาการ และศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ในการเช่ือมโยงเครือข่ายหลายรูปแบบ อาทิ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีอย่างต่อเน่ือง เช่น จัดบู๊ท
นิทรรศการในงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  งานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 
 

4. การสนับสนนุพันธกิจด้านการพัฒนาองคก์ร  
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเป็ฯองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

โดยมีกลไกภายใต้ค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” และใช้
เวทีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างการทํางาน การสนทนา และการเรียนรู้ตามสายงานาภยใต้แผนพัฒนา
บุคลากร 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน 
  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สามารถ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

1. สถาบันมีแผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 27 กันยายน 2553 ที่ได้นําค่านิยมมาใช้ปลูกจิตสํานึก
บุคลากรเพ่ือยกระดับความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยมี
กลไกของแผนที่กลยุทธ์ที่เช่ือมโยงในการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันในด้านบุคลากร 
เงินทุน กระบวนการภายในสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด 

2. บุคลากรมีค่านิยมร่วม “ทํางานอย่างมีนํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทศัน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม” 
ที่จะเป็นแรงขับดันให้เป็นบุคลากรที่มีคุณคา่และเป็นกําลังสําคัญของสถาบัน 

  

 จุดที่ควรพฒันา 
1. บุคลากรเข้าใหม่ยังอ่อนทักษะและประสบการณ์ ซึ่งต้องให้เวลาในการเรียนรู้เพ่ือสั่งสม

ประสบการณ์ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. .............-..................................................................................................................................... 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. สถาบันมีแหล่งทุนสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
2. สถาบันมีชุดความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน อาทิ ข้าวคุณธรรม 

ข้าวเกิดบุญ โครงการร้าน Farmer Shop ตลาดสุขใจ ชุดความรู้การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า 
และกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

   
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะ และมหาวิทยาลัยควรสง่เสริมการนําประโยชน์จากการวิจัยขยายผลไปในชุมชน และ
ด้านการเรียนการสอนในวิชาบูรณาการ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. คณะกรรมการประจําสถาบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ ให้ความสําคัญและเอาใจใส่
ในการบริหาร ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานสถาบัน 

2. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านสถานที่และโอกาสในการเผยแพร่นวัตกรรมและชุดความรู้ 
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จุดที่ควรพฒันา 
1. การรับรู้ในสถานภาพและบทบาทของสถาบันอย่างถ่องแท้ของผู้เก่ียวข้องเพ่ือการประสานงาน

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  

 ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดให้มีเวทสีนทนากลุ่มย่อยสําหรับผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. สถาบันในฐานะหน่วยงานพ่ึงพาตนเองสามารถจัดหาและจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจตามแผนกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี 

  

 จุดที่ควรพฒันา 
1. .......-........................................................................................................................................... 

  

 ข้อเสนอแนะ 
1. .......-........................................................................................................................................... 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. สถาบันมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้อยู่ในวิถีการทํางานของบุคลากร 
2. สถาบันมีการพัฒนาค่านิยมร่วมมาใช้ปลุกจิตสํานึกบุคลากร เพ่ือยกระดับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างครบวงจร PDCA เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
  

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดเวทีถอดบทเรียนเพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีการทํางานของบุคลากรใหม่ให้สอดรับกับค่านิยม

ร่วมของสถาบัน 
  

 ข้อเสนอแนะ 
1. การขับเคลื่อนการปลุกจิตสํานึกเพ่ือสร้างค่านิยมร่วมของคนในองค์กรให้ถ้วนหน้า 
2. การเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานอ่ืนมาประยุกต์ใช้ในสถาบัน 

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
  จุดแข็ง 

1. สถาบันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการประจําสถาบันในการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน ปีละ 2 ครั้ง ตามข้อแนะนําของคณะกรรมการประกันคุณภาพปี
ที่ผ่านมา 

   
 จุดที่ควรพฒันา 

1. .........-......................................................................................................................................... 
  

 ข้อเสนอแนะ 
1. .........-......................................................................................................................................... 



 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตามรอบปี
การศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 น้ัน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 4  โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การปรับแผนงานให้มีการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 2 ครั้งต่อปี 
2) จัดทําแบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานของสถาบันให้สอดคล้องกับคณะ 
3) ปรับรูปแบบ/วิธีการเก็บแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจํานวน ผู้เข้าอบรม 
4) ปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานให้มีองค์ประกอบที่ชัดเจน และเป็น

ระบบที่สามารถแสดงให้เห็นถึงระดับช้ันการบริหารและความเช่ือมโยงกับโครงสร้างการ
บริหารของคณะ 

5) ปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนและสามารถแสดงให้เห็น
ถึงแหล่งที่มา แหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามภารกิจ 

6) อบรมการจัดทําประกันคุณภาพที่นําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนามาเช่ือมโยงกับการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี 

 
  รายละเอียดดังน้ี 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

รายงาน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2554 
 

1. จุดอ่อน 2.ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ์) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอ้ง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 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 
1. การติดตามผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (อยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง) 
ภายในปี 
งบประมาณ 

- ควรมีการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงาน 
อยา่งน้อยปีละ 2 
ครัง้ ภายในรอบ
ปีงบประมาณ 
เพื่อให้สามารถ 
ปรับแผนให้
สอดคลอ้งกับ
สภาพการ
ปฏิบัติงานจริง 

- - ปรับแผนงาน
ให้มีการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน 2 
ครั้งต่อปี 

- - - มีการติดตามผล
การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

 

 

 

     

 

 

 

 

30,000 บ. ผอ. บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

2. การรายงานผล
การดําเนินงาน
ของโครงการ
ภายใต้แผนงานยัง
ไม่ครบถ้วน 

- ควรรายงานผล
การดําเนินงาน
ของโครงการ
ภายใต้แผนงาน
ให้ครบถ้วน 

- - จัดทําแบบ 
ฟอรม์การราย 
งานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานของ
สถาบันฯให้
สอดคล้องกับ
คณะฯ 
 
 

- - - มีการรายงานผล
การดําเนินงานของ
โครงการภายใต้
แผนงานครบถ้วน 

 

       

 

   

- ผอ. บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 



 

 - 97 -

1. จุดอ่อน 2.ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ์) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอ้ง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 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 2 : ภารกิจหลัก 
1.การประเมินผล
การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
ในบางกิจกรรม 
ผู้รับบริการยังให้
ความสําคัญในการ
ตอบแบบ 
สอบถามน้อย 

- ควรหาวิธีให้
ผู้รับบริการตอบ
แบบสอบ ถาม
การให้ บริการ
ของสถาบันฯไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของผู้รับ 
บริการในทุก
กิจกรรมเพื่อให้  
ข้อมูลผลการ
ประเมินเป็นตัว
แทนที่ดีของ
ผู้รับบริการและมี
ข้อเสนอ แนะเพือ่
การปรับ ปรุงที่
เป็นประโยชน์ 

มากขึ้น 

- - ปรบั
รูปแบบ/
วิธีการเก็บ
แบบสอบถา
มให้
สอดคล้อง
กับจํานวนผู้
เข้าอบรม 
เช่น เก็บ
แบบประเมิน
เวทีสมัมนา
แยกระหวา่ง
ช่วงเช้า –
ช่วงบ่าย เป็น
ต้น 

- - - ผู้รับบริการในแต่
ละกิจกรรมให้ความ 
สําคญัในการตอบ
แบบสอบถามไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 70  

         

   - - - 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริหารและจัดการ 
- - ควรมีการ

ปรับปรุงแผนภูมิ
โครงสรา้งการ
บริหารของ
หน่วยงาน  
ให้มีองค์ 

ประกอบที่ชัดเจน 
และเป็นระบบที่
สามารถแสดงให้
เห็นถึงระดับชั้น
การบริหารและ
ความเชื่อมโยงกับ
โครงสรา้งการ

บริหารของคณะ 

- - - - -  

           

- - - 
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1. จุดอ่อน 2.ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง
(กลยุทธ์) 

4.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอ้ง
กับโครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 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 4 : การเงินและงบประมาณ 
- - ควรมีการ

ดําเนินการ
ปรับปรุงการ
จัดทําแผน  กล
ยุทธ์ทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ
ที่ชัดเจน และ
สามารถแสดงให้
เห็นถึง
แหล่งที่มา แหล่ง
ใช้ไปของเงินที่
ต้อง 

ใช้ในการ
ดําเนินงานตาม

ภารกิจ 
 

- - จัดทําแผนกล
ยุทธ์การเงินตาม
แบบฟอร์มของ
การประกัน
คุณภาพ 

- - - มีแผนกลยุทธท์าง
การเงินที่สอดคลอ้ง 
กับการประกัน
คุณภาพ 

            - ผอ. บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.ไม่พบหลักฐาน
การนําผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายในมาเชื่อมโยง 
กับการพัฒนาผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยทุธ์ไม่
ครบ ทุกตัวบ่งชี้ 

- ควรนําผลการ 
ประกันคณุภาพ 
ภายในมาเชื่อม 
โยงกับการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
ตาม ตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยทุธ์ทุก
ตัวบ่งชี้ 

- - กําหนดตัว
บุคลากรเพื่อ
รับผิดชอบนําผล
การจากการ
ประเมินคุณภาพ 
ไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพือ่
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของ แผน
กลยทุธ ์

- - - มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพมา
เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ครบทุกตัวบ่งชี้ 

            

- ผอ. บุคลากร
สถาบันฯ 

องค์ประกอบที่ 6 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
- - - - - - -             - - - 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

รายงาน ณ วันที ่10 พฤษภาคม 2555 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยทุธ์) 
4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

1. การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
(อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง) ภายใน
ปีงบประมาณ 

- ควรมีการติดตาม
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้แผน 
ปฏิบัติงานอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
ภายในรอบปี 
งบประมาณ 
เพื่อให้สามารถ
ปรับแผนให้
สอดคล้องกับ
สภาพการ
ปฏิบัติงานจริง 

- ปรับแผนงานให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน 2 ครั้ง
ต่อปี 

- - มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

- สถาบันมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ปีละ 2 ครั้ง 

100% 21,654 บาท ผู้อํานวยการ 

2. การรายงานผล
การดําเนินงาน
ของโครงการ
ภายใต้แผนงานยัง
ไม่ครบถ้วน 

- การรายงานผล
การดําเนินงาน
ของโครงการ
ภายใต้แผนงานให้
ครบถ้วน 

- จัดทําแบบฟอร์มการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานของสถาบัน
ให้สอดคล้องกับคณะ 

- - มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของ
โครงการภายใต้
แผนงานครบถ้วน 

- สถาบันมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
แผนงานครบถ้วน 

100% - ผู้อํานวยการ 

3. การประเมินผล
การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม

- ควรหาวิธีให้
ผู้รับบริการตอบ
แบบสอบถามการ

- ปรับรูปแบบ/วิธีการ
เก็บแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับจํานวน 

- - ผู้รับบริการในแต่ละ
กิจกรรมให้ความสําคัญ
ในการตอบ

- ผู้รับบริการในแต่ละ
กิจกรรมให้
ความสําคัญตอบ

100% - ผู้อํานวยการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ในบางกิจกรรม 
ผู้รับบริการยังให้
ความสําคัญในการ
ตอบแบบสอบถาม
น้อย 

ให้บริการของ
สถาบันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
ของผู้รับบริการใน
ทุกกิจกรรมเพื่อให้
ข้อมูลผลการ
ประเมินเป็นตัว
แทนที่ดีของ
ผู้รับบริการและมี
ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงที่เป็น
ประโยขน์มากขึ้น 

ผู้เข้าอบรม เช่น เก็บ
แบบประเมินเวที
สัมมนาแยกระหว่าง
ช่วงเช้า-บ่าย เป็นต้น 

แบบสอบถามไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70  

แบบสอบถามไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 

- - ควรมีการปรับปรุง
แผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารของ
หน่วยงานให้มี
องค์ประกอบที่
ชัดเจน และเป็น
ระบบที่สามารถ
แสดงให้เห็นถึง
ระดับชั้นการ
บริหารและความ
เชื่อมโยงกับ
โครงสร้างการ
บริหารของคณะ 

- -  - สถาบันมีการปรับ
โครงสร้างการบริหาร
ของหน่วยงานใหม่ให้มี
องค์ประกอบที่ชัดเจน
และเป็นระบบที่
สามารถแสดงให้เห็นถึง
ระดับชั้นการบริหาร
และเชื่อมโยงกับ
โครงสร้างการบริหาร
ของคณะ 

100% - ผู้อํานวยการ 

- - ควรมีการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงการ

- จัดทําแผนกลยุทธ์
การเงินตาม
แบบฟอร์มของการ

- - มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพ 

- สถาบันมีแผนกลยุทธ์
ทางการเงินสําหรับการ
ดําเนินงานและ

100% - ผู้อํานวยการ 



 

 - 101 -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

จัดทําแผนกลยุทธ์
ทางการเงินอย่าง
เป็นระบบที่
ชัดเจนและ
สามารถแสดงให้
เห็นถึงแหล่งที่มา 
แหล่งใช้ไปของ
เงินที่ต้องใช้ใน
การดําเนินงาน
ตามภารกิจ 

ประกันคุณภาพ สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพ 

6. ไม่พบหลักฐานการ
นําผลการประกัน
คุณภาพภายในมา
เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ไม่ครบทุกตัวบ่งชี ้

- ควรนําผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายในมา
เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

- กําหนดตัวบุคลากรเพื่อ
รับผิดชอบนําผลจาก
การประเมินคุณภาพไป
ปรับปรุงการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวช่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี ้

- โครงการอบรมการจัดทํา
ประกันคุณภาพที่นาํผล
การประเมินคุณภาพมา
พัฒนามาเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ไม่ครบ
ทุกตัวบ่งชี้ 

- มีการนําผลการประกัน
คุณภาพมาเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ครบทุก
ตัวบ่งชี้ 

- มีการนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพไป
ปรับปรุงการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวช่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี ้

100% - ผู้อํานวยการ 
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1. คําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

 
 



2-2 

 

2. คําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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3. คําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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4. คําสั่ง ขอเพ่ิมเติมรายช่ือคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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5. คําสั่ง แต่งต้ังคณะทํางานโครงการสัมมนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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