
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 

2556 ฉบับน้ีขึ้นมา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งกําหนดตรวจประเมินคุณภาพในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสหกรณ์ ที่มีการ
บริหารจัดการในฐานะหน่วยงานพ่ึงพาตนเอง ได้มุ่งมั่นดําเนินงานภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
เพ่ือการนําชุดความรู้จากการวิจัย ไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ เพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสําหรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่จะนําองค์ความรู้จาก
การวิจัยสู่การช้ีนําสังคมและการพัฒนาประเทศ  

รายงานฉบับน้ี เป็นรายงานการประเมินตนเอง ในช่วงเวลาดําเนินงานของสถาบันในรอบ
ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ซึ่งประกอบด้วย การประเมินเกณฑ์มาตรฐาน 
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ภารกิจหลัก 
การบริหารและการจัดการ 
การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) น้ี ได้ทําให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารนําไปปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสู่
เป้าหมายและการสานต่อนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) 
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

พฤษภาคม  2557 
 

  

 



(a) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์(สว.สก.) มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
สอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนา
ความรู้ ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน
เป็นผู้ช้ีนําทิศทางสืบทอด เจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ 
โดยปฏิบัติภารกิจในฐานะหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสหกรณ์ โดยดําเนินการภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้าง
คนให้สะท้อนคุณค่า เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์” ภารกิจ 4 ประการ ได้แก่ การวิจัย บริการวิชาการ การเงิน-บัญชี 
การบริหารงานทั่วไป สู่การบรรลุวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือยกระดับการนําคุณค่า
สหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นสถาบันแกนนําการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้คนในสังคม
ตระหนักเห็นความสําคัญและใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ประเทศ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” ในด้านการนําองค์ความรู้จากการวิจัยมาใช้บริการวิชาการน้ัน ได้เน้นไปที่แผนการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กับภาคีจตุรมิตรประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ขบวนการสหกรณ์ ชุมชน และเอกชน เพ่ือ
ยกระดับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลไกศูนย์สารสนเทศสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิตในชุมชน เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศข้าว วารสารฅนสหกรณ์ และเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เวทีเสวนา
ประจําปีในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ชุดความรู้ ผลงานวิจัยแก่สังคม 
 ผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2556 ที่ เสร็จสิ้น 14 โครงการ กําลังดําเนินการ 8 โครงการ 
ผลงานวิจัยมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ คือศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตและผลงานวิจัยต่างๆที่สามารถตอบโจทย์
และสนองความต้องการของชุมชน สังคม ได้อย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
ภาครัฐภายใต้โครงการความร่วมมือของการพัฒนา Smart officer ร่วมกับ ส.ป.ก. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ภาคเอกชนได้แก่โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรชาวนามืออาชีพไปใช้ในเครือข่ายชาวนาของ BSCM 
ขบวนการสหกรณ์ได้แก่โครงการความร่วมมือกับสันนิบาตสหกรณ์ไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด ภาคชุมชน ได้แก่ โครงการศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
 นอกจากน้ันในรอบปีการศึกษา 2556 สื่อมวลชนได้นําเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ผ่านทีวี 16
รายการ ผ่านหนังสือพิมพ์ 24 รายการ ผ่านวิทยุกระจายเสียง 1 รายการ มีการนําเสนอผลงานผ่านวารสาร 53
บทความ ผ่านเว็ปไซต์ 64 รายการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 24 รายการ เผยแพร่ผ่านเวทีประชุมวิชาการ 1,075 
คน มีการนําเสนอผลงานในประชุมวิชาการนานาชาติ 1 บทความ ที่ประชุมระดับชาติ 1 บทความ 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ตระหนักในความสําคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรอบปี
การศึกษา 2556 มีภาคีเครือข่ายในประเทศ 18 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายคลังสมอง เครือข่ายนักวิจัยเชิง
คุณค่า เครือข่ายผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เครือข่ายสมาชิกวารสารฅน 



(b) 
 

สหกรณ์ เครือข่ายสังคมข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer 
Shop เครือข่ายผู้บริโภค Farmer Shop เครือข่ายสมาชิกโครงการซื้อข้าวจากชาวนา เครือข่ายนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าผลไม้
คุณภาพ จ.จันทบุรี เครือข่ายคุณค่ายางพารา จ.ตรัง เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายชาวนา
มืออาชีพ และเครือข่ายสภาผู้บริโภค ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ 12 องค์กร ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมด้าน
สหกรณ์ในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ, สถาบันลุ่มแม่น้ําโขง, Myanmar Food Safety Working Group 
(FSWG), IDACA ประเทศญี่ปุ่น, Co-op. College ประเทศอังกฤษ, The FairTrader Co-operative ประเทศ
อังกฤษ, Co-op. College ประเทศมาเลเซีย, Asia Rural Sociology Association ประเทศญี่ปุ่น, Co-op. 
Cops ประเทศนอร์เวย์, กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ประเทศสปป.ลาว, กลุ่มท้อนเงิน ประเทศสปป. และ 
iCOOP ประเทศเกาหลี และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ชุมชน สหกรณ์ กลุ่มองค์กร 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ผ่านทีม Building สู่วิถีการทํางานของบุคลากรภายใต้ค่านิยมร่วม ทํางานอย่างมี
นํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบและมององค์รวม โดยเน้นการปลูกฝังค่านิยม “สหกรณ์” ให้บุคลากรและ
ภาคี เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในหน้าที่สู่การบรรลุเป้าหมายองค์กร 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ใช้กลไกการประกันคุณภาพ โดยการนําแนวคิดการบริหารแผนองค์
รวมเพ่ือให้เกิดคุณภาพ (Total quality Management TQM) มาประยุกต์กับระบบบริหารของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการดําเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบ ทั้งในระดับปัจเจก
บุคคล ทีมงานและองค์กร 
 การดําเนินการในภารกิจต่าง ๆ ส่งผลให้การประเมินตนเองของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์อยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.93 โดยองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากได้แก่องค์ประกอบที่ 2,3,4 
และ5 



 (i) 

สารบัญ 
 

  หน้า 
   

คํานาํ   

บทสรุปผูบ้ริหาร (a) 

สารบัญ  (i) 
   

บทที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์ 1 
 ประวัติความเป็นมา 1 
 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  2 
 แผนกลยุทธ์ 3 
 แนวทางการกํากับดูแลกิจการของสถาบัน 4 
 การขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน 6 
 โครงสร้างการบริหารงาน 12 
 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝา่ยต่าง ๆ  13 
 ผลงานประจําปีการศึกษา 2556 ที่ภาคภูมิใจ 17 
 ข้อมูลสถิติ 44 
 ที่ต้ัง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ใช้สอย  
   

บทที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงาน  58 
 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556 58 
 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับสถาบัน 64 
  องค์ประกอบที ่1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 65 
  องค์ประกอบที ่2 : ภารกิจหลกั 77 
  องค์ประกอบที ่3 : การบริหารและจัดการ 117 
  องค์ประกอบที ่4 : การเงินและงบประมาณ 132 
  องค์ประกอบที ่5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 136 
  องค์ประกอบที ่6 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 144 
    

บทที ่3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 147 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน  
 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน  
   
   
   
   
    



 (ii)

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
   

บทที ่4 การดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุง 151 
 แผนพัฒนาปรบัปรุงจากการวิเคราะห์ตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556 (สปค.01) 152 
 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 154 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก 
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วัตถุประ
บุคลากร
ดําเนินงา
แผนงานก
เวลาปีกา
เพ่ือให้สอ
การธํารง
หน่วยงาน
 

1.1 ประว

2546-254
ความร่วม
เป็นศูนย์
สหกรณ์ทั้
เข้มแข็งแ

กันยายน 

ในบทน้ีจ
สงค์ โครงสร้
 ข้อมูลด้านก
านภายใต้แผน
การสร้างเครือ
ารศึกษา 2555
อดรับกับปัจจั
งค์สถานะขอ
นของมหาวิทย

วัติความเป็น
สถาบันวิ

49 ซึ่งผ่านควา
มมือมายังมหาวิ
กลางของเครือ
ทั้งในและต่างป
และความเป็นปึ

สถาบันวิ
 2547 และเริ

จะนําเสนอข้
ร้างการบริหา
การเงิน งบปร
นงานสําคัญ 4
อข่ายพันธมิต
5 ได้มีการทบ
ัยสภาพแวดล้

องสถาบันในก
ยาลัยฯ สร้างส

มา 
ชาการด้านสห
ามเห็นชอบจา
วิทยาลัยเกษต
อข่ายความร่ว
ประเทศ ที่จะทํ
ปกแผ่นแก่ขบว
ชาการด้านสห
ริ่มดําเนินงานต

ฐานะเป็น
ว่าด้วยก
ปี 2550 
มหาวิทย
ดูแลของ
สถาบัน 
คณาจา
เลขานุก
การบรร
วิชาการด
และฉบับ

อมูลด้านต่าง
ารงานของหน
ระมาณ ข้อมูล
 ด้าน ได้แก่ 
ร และแผนงา

บทวนและปรับ
ล้อมที่เปลี่ยนแ
การทําหน้าที
สรรค์ศาสตรแ์

หกรณ์ได้ถูกกํ
กคณะกรรมกา

ตรศาสตร์ในกา
วมมือทางวิชา
ทําหน้าที่ให้กา
นการสหกรณ์ 
หกรณ์ได้จัดต้ั
ต้ังแต่เดือนพฤ
นหน่วยงานอิส
ารบริหารสถา
 ต่อมาในปี 2
ยาลัย ในฐานะ
คณะเศรษฐศา

 จํานวน 11 
รย์และผู้ทรง
าร  หัวหน้าห
ลุวิสัยทัศน์แล
ด้านสหกรณ์ ม
บที ่3 พ.ศ. 255

 
 

ง ๆ ได้แก่ ป
น่วยงาน คณ
ลพ้ืนที่ สํานัก
 แผนงานขับเ
านการพัฒนา
บเปลี่ยนกลไก
แปลง การสาน
ที่เป็นหน่วยง
แผ่นดิน เพ่ือก

ําหนดไว้เป็น 
ารพัฒนาการส
ารจัดต้ังและดํา
าการระหว่างส
รสนับสนุนส่ง
  
ต้ังขึ้นตามประ
ฤษภาคม 254
สระเทียบเท่าร
าบัน มหาวิทย
552 สถาบันไ
ะหน่วยงานพ่ึงพ
าสตร์ ปัจจุบัน
คน ซึ่งประก

งคุณวุฒิเป็นก
หน่วยงาน คือ 
ละพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเก
53 

ระวัติความเ
ะผู้บริหาร แ

กงาน การประ
คลื่อนการวิจั
เป็นองค์การแ
กและกระบวน
นต่อนโยบาย
านพ่ึงพาตนเ

การกินดีอยู่ดีข

 ยุทธศาสตร์ที
สหกรณ์แห่งชา
าเนินงานสถาบั
สถาบันการศึก
เสริมการพัฒน

ะกาศสภามหา
48 เป็นต้นมา 
ระดับคณะ มี
ยาลัย เกษตรศ
ได้โอนย้ายมาส
พาตนเองและ
นสถาบันมีการ
อบด้วยคณบดี
กรรมการ แล
 ผู้อํานวยการ
งสถาบัน ภาย
กษตรศาสตร์ พ

ป็นมา ปณิธา
ละคณะกรรม
ะกันคุณภาพก
ย แผนงานกา
แห่งการเรียนรู้
นการขับเคลื่อ
ของมหาวิทย
เองที่จะสามา
องชาติให้เป็น

ที่สําคัญของแผ
าติ:คพช.และค
บันวิชาการด้าน
กษา หน่วยงาน
นาบุคลากร กา

าวิทยาลัย เกษ
 ในช่วงเวลาปี
การบริหารงาน

ศาสตร์ พ.ศ. 25
สังกัดคณะเศร
เป็นอิสระจาก
รบริหารงานโด
ดีคณะเศรษฐศ
ละผู้อํานวยก
สถาบัน ทําห
ใต้ระเบียบว่า

 พ.ศ. 2548  ฉบ

าน วิสัยทัศน
มการชุดต่าง
การศึกษา แล
ารสร้างกลไกก
รู้ของสถาบัน 
อนแผนงานบา
าลัยฯ และคณ
ารถทําหน้าที
นที่ประจักษ์แก

ผนพัฒนาสหก
คณะรัฐมนตรี ค
นสหกรณ์ โดย
นของรัฐ และข
ารพัฒนาเพ่ือส

ษตรศาสตร์ ล
ป 2547-2551 
นเป็นไปภายใ

2548 และฉบับ
รษฐศาสตร์ตา
กราชการ อยู่ภ
ดยคณะกรรมก
ศาสตร์ เป็นป
การเป็นกรรม
หน้าที่บริหารจั
าด้วยการบริห
บับปรับปรุง พ

 

น์ พันธกิจ 
 ๆ ข้อมูล
ละผลการ
การเรียนรู้ 
 ซึ่งในช่วง
างประการ
ณะ อีกทั้ง
ที่ในฐานะ
ก่สังคม  

กรณ์ พ.ศ. 
 คพช.ได้ขอ
ยมุ่งหวังให้
ขบวนการ
สร้างความ

ลงวันที่ 15 
 สถาบันมี
ใต้ระเบียบ
บปรับปรุง
ามนโยบาย
ภายใต้การ
การประจํา
ประธาน มี
มการและ
จัดการเพ่ือ
หารสถาบัน
 พ.ศ. 2550 



 

1.2 ปณธิ

 

 
 

ธาน วิสัยทัศน
 

1.2.1 ป

1.2.2 วิ

1.2.3 พั
1

2

3
4

1.2.4 วั
1

2

3

4

1.2.5 ค่

น์ พันธกิจ วัต

ปณิธาน: มุ่งส

สัยทัศน์: เป็
เพื่
สูก่

พันธกิจ:   
. การสร้างก
คุณค่า และ

2. การสร้าง
พัฒนาที่ย่ัง

3. การสร้างเค ื
4. การพัฒน

การค้าที่เป็

ัตถุประสงค์: 
. เพ่ือให้มีชุดค
ของระบบคุ

2. เพ่ือสนั
เปลี่ยนแปล

3. เพ่ือพัฒ
ประชาคมที

4. เพ่ือพัฒน
ทีมงานมืออ
การพัฒนาร

ค่านิยมร่วม: ท
แ

ตถุประสงค์ แ

สร้างคนใ

นองค์กร
อยกระดั

การพัฒน

กลไกการวิจัย
ะการค้าที่เป็น
งกลไกการเรีย
ยืน 
รือข่ายพันธมิ
าเป็นองค์กรแ
นธรรม 

 
ความรู้ใหม่/น
คุณค่าและการ
นับสนุนให้มีก
ลงที่มีจิตสํานึก
ฒนาระบบคุณ
ที่เช่ือมั่นและเห
นาองค์กรให้เป็
อาชีพที่มีควา
ระบบคุณค่า 

ทํางานอย
และมองอ

และค่านิยมร่ว

ให้สะท้อน

รท่ีมุ่งพัฒ
ับการนํา
าท่ีย่ังยืน

เพ่ือสร้างองค์
นธรรม 
ยนรู้ และคลัง

ตรร่วมกันพัฒ
แห่งการเรียน

นวัตกรรมที่สนั
รค้า ที่เป็นธรร
กลไกการเรียน
กสหกรณ์และ
ณค่าและการ
ห็นความสําคั
ป็นองค์กรแห่
มสามารถเป็น

 และการค้าที่เ

ย่างมีนํ้าใ
องค์รวม 

วม 

นคุณค่า 

นานวัตก
คุณค่าสห

น 

ค์ความรู้สนับส

งความรู้เพ่ือย

ฒนาระบบคุณ
รู้และเป็นแก

นับสนุนการยก
รม 
นรู้ และคลังค
การค้า ที่เป็น
รค้าที่เป็นธรร
ัญ 
งการเรียนรู้มี
นนักวิจัยพ่ีเลี้
เป็นธรรม 

ใจ ใส่ใจใ
 

 เพื่อการพ

กรรมควา
หกรณ์  

สนุนการพัฒน

กระดับการนํ

ค่า การค้าที่เป
นนําในการพั

กระดับ พัฒนา

ความรู้สนับส
นธรรม 
รมให้เป็นทาง

มีเครือข่ายควา
ยง (Coachin

นวิสัยทัศ

พัฒนาสห

ามคิด 

 

นา ในทิศทางข

นําคุณค่าสหก

ป็นธรรม 
ัฒนา ระบบคุ

าการสหกรณ์ใ

สนุน การสร้า

งเลือก ของชุ

าม ร่วมมือใน
ng) และวิท

ศน์ รับผิด

 

2 

หกรณ์ 

ของระบบ

รณ์ สู่การ

คุณค่าและ

ในทิศทาง

งผู้นําการ

ชุมชนและ

นการสร้าง
ยากรด้าน

ดชอบ 



 

1.3 แผน

บรรลุวิสัย
ของกระบ
ลูกค้าและ

 

 

รูปที่ 1.1 
 

เป็นองค์กร
เพ่ือยก

1. การขบัเคล่ื
และการคา้

2. การขบัเคล่ื
3. ใช้กลไกขอ
ความรู้และ

4. ใช้ฐานควา
5. การขบัเคล่ื
6. การสร้างต ั
7. การสนับส
8. การแสวงห
9. ใช้กระบวน
10. การสนับ

สมํ่าเสมอ
11. การมอบห

 

รูปที่ 1.2 

นกลยุทธ์ 
ด้วยเจ

ยทัศน์ที่กําหน
บวนการทํางาน
ะกลุ่มเป้าหมา

ค่านิยมร่วม

 แผนที่กลยุท

1.3.1 กา

รท่ีมุ่งพัฒนานวัตกร
กระดับการนําคุณค่า
สู่การพัฒนาท่ีย่ังยนื

วสัิยทัศน์ :

แผ

ล่ือนการวิจัยภายใตชุ้ด
ที่เป็นธรรม” 
ล่ือนเวทีเรียนรู้ร่วมกบั
องศูนย์สารสนเทศ/วา
ะเผยแพร่
ามรู้จากการวิจยัและเค
ล่ือนกระบวนงาน Farm
วัแบบธุรกิจเชิงคุณคา่

สนุนทุนในการเขียนตํ
หาทุนเพ่ือพฒันาคลงัข
นการจดัการความรู้แล
สนุนทุนศึกษาอบรมแ
อ
หมายภารกิจตามความ

 การแปลงแผ

จตนารมณ์ที่ต้
นด สถาบันวิช
นที่ช้ีให้เห็นมมุ
าย ตลอดจนมุ

: ทํางานอย่าง

ธ์ของสถาบันวิ

รแปลงแผนกล

รรมความคิด
าสหกรณ์
น

1. การส
การ
ธรร

2. 

3. การ
การ

4. การพัฒ
ในการพ

ผนการดําเนินงาน

ดโครงการ“การขบัเคลื

บองค์กรพนัธมิตร
ารสารฅนสหกรณ์และ

ครือข่ายคลงัสมองขอ
mer Shop, Farmer M
าร่วมกบัภาคี
าํรา/เอกสารเผยแพร่
ขอ้มูล-ส่ือประชาสัมพ
ละเวทีถอดบทเรียนเพื
และสร้างประสบการ

มสนใจและความถนดั

ผนกลยุทธ์เป็น

ต้องการขับเค
ชาการด้านสห
มมองด้านการ
มมองด้านคณุ

งมีนํ้าใจ ใส

วิชาการด้านส

ลยุทธ์เป็นแผน
พนัธกิจ :

สร้างกลไกการวิจัยเพ่ือสร้าง
พัฒนา ในทิศทางของระบบ
รม
การสร้างกลไกการเรียนรู้ เพ
สหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ย่ังยื

รสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่ว
รค้าที่เป็นธรรม
ฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียน
พัฒนา ระบบคุณค่าและการ

ล่ือนการพฒันาการสห

ะเวบ็ไซตใ์นการสะสม

งสถาบนัเป็นแหล่งคว
arket ร่วมกบัภาคีพนั

พนัธ์เพื่อการเผยแพร่
พ่ือพฒันาเป็นชุดความ
ณ์แก่บุคลากรอย่าง

ดแก่บุคลากร

นแผนปฏิบัติงา

ลื่อนพันธกิจภ
หกรณ์จึงได้มีก
รเรียนรู้และพัฒ
ณค่าที่เป็นผลลั

ส่ใจในวิสัยทัศ

สหกรณ ์ 

นปฏิบัติงานป

งองค์ความรู้สนับสนุน
บคุณค่าและการค้าที่เป็น

พื่อยกระดบัการนําคุณค่า
ยืน
วมกันพัฒนาระบบคุณค่า 

นรู้และเป็นแกนนํา
รค้าท่ีเป็นธรรม

หกรณ์ 

ม 

วามรู้
ธมิตร

มรู้ใหม่

าน 

ภายใต้ความร
การจัดทําแผน
ัฒนา มุมมองด
ลพัธ์จากการดํ

ศน์ รับผิดช

ระจําปี  

1. เพ่ือให้มีชุดความ
ในทิศทางของระ

2. เพ่ือสนับสนุนให้
การเปล่ียนแปลง

3. เพ่ือพัฒนาระบบ
ประชาคม ท่ีเช่ือ

4. เพ่ือพัฒนาองค์ก
สร้างทีมงานมืออ
วิทยากรด้านการ

จาํนวนผลงานวิจัยท่ีสา
จาํนวนผลงานวิจัยท่ีได้
จาํนวนผลงานวิจัยท่ีสร้
จาํนวนเวทีเรียนรู้การส
จาํนวนผูส้นใจเขา้ร่วม
เครือข่ายทรัพยากรมนุ
มีคลงัความรู้ในประเด็
รายการ
มีผูส้นใจเขา้สืบค้นขอ้ม
มีส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัร
จาํนวนผูป้ระกอบการ 
มีตวัแบบธุรกิจที่สร้างผ
มีส่ือประชาสัมพนัธ์เก่ี
มีรายงานการประเมินผ
สถาบนัได้รับการยอมร
คา้ท่ีเป็นธรรมร่วมกับอ
องค์กร
มีทีมงานวิจัยท่ีมีผลงาน
บุคลากรของสถาบนัท่ี
บุคลากรของสถาบนัมี

ร่วมมือขององ
นที่กลยุทธ์ เพ่ื
ด้านกระบวนก
าเนินงานของส

ชอบ และม

วัตถุประสง
มรู้ใหม่/นวัตกรรมท่ีสนบั
ะบบคุณค่าและการค้า ทีเ่
ห้มีกลไกการเรียนรู้ และค
ท่ีมีจิตสํานึกสหกรณ์แล

บคุณค่าและการค้าที่เป็นธ
ม่ันและเห็นความสําคัญ
กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
อาชีพท่ีมีความสามารถเป็
พฒันาระบบคุณค่า และ

ามารถนําไปใช้ประโยชน
ด้รับการเผยแพร่ทั้งในแล
ร้างรูปแบบการบริการ/น
สร้างผูน้ําการเปล่ียนแปล
ในเวทีเรียนรู้อย่างน้อยปี
ษย์ท่ีเขา้ร่วมเวทีเรียนรู้เพิ
นระบบคุณค่า การค้าท่ีเ ็

มูลไม่ต ํ่ากว่าเดือนละ 30
ะบบคุณค่า การคา้ท่ีเป็น
สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์ร เข้
ผลกระทบต่อการพฒันา
ยวกบัตวัแบบและแนวป
ผลกระทบจากตวัแบบอย
รับเป็นแกนนาํในการขบั
องค์กรพนัธมิตรทั้งในแล

นวิจยัออกสู่สงัคมปีละ 2
มีภารกิจเป็นพี่เล้ียงแกห่
ภารกิจเป็นท่ีปรึกษาแกอ่

เป้าหมาย

งค์กรพันธมิต
อให้เห็นความ
การภายใน มุม
สถาบัน ดังรปู

ององค์รวม

งค์ :
บสนุนการยกระดับ พัฒ
เป็นธรรม
คลังความรู้สนับสนุน กา
ละการค้า ท่ีเป็นธรรม
ธรรมให้เป็นทางเลือกขอ

ญ
รเรียนรู้มีเครือข่ายความร
ป็นักวิจัยพี่เล ี้ยง (Coach
ะการค้าที่เป็นธรรม

น์ ปีละ 2 อย่าง
ละต่างประเทศปีละ 1 เร่ื
นวตักรรมใหม่ ปีละ 1 เร่ื
ลง ปีละ 10 เวที
ปีละ 300 คน
พิ่มข้ึนปีละ 30 คน
เป็นธรรมเพ่ือการเผยแพ

00 ราย
นธรรมอยา่งน้อยปีละ 3 เ
ข้ามามีส่วนร่วมปีละ 300
าอย่างเป็นรูปธรรม
ปฏิบัติที่ดีอย่างน้อยปีละ 
ย่างน้อย 1 ฉบบั
บเคลื่อนระบบคุณค่าและ
ละต่างประเทศเพิ่มข้ึนอ

2 เร่ือง
หน่วยงานพนัธมิตรอย่าง
องคก์รพนัธมิตรอย่างน้อ
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ตรเพ่ือการ
มเช่ือมโยง
มมองด้าน
ปที ่1.1 

 

นาการสหกรณ์

ารสร้างผู้ นํา

องชุมชนและ

ร่วมมือในการ
hing) และ

อง
รือง

พร่ปีละ 10 

เร่ือง
0 คน

2 เร่ือง

ะการ 
ย่าง น้อยปีละ 2 

น้อย 2 องค์กร
อย 2 องค์กร



 

1.3 แนว

สหกรณ์
คณะกรร
ทางการป
หน่วยงาน

มาได้นําม

ข้อแนะนํ

ผู้อํานวยก

ประจําเดื

ตัวช้ีวัดทีส่

ด้านการวิ

การช่วยเ
ความซื่อส

ของหน่วย

ในการเช่ื

วทางการกํากับ

เพ่ือให้สถ
” ไปใช้ขับเค
มการประจําส

ปฏิบัติงานให้เกิ
นพ่ึงพาตนเอง 

ภายใต้กร
มาซึ่งการกําห

 

“ทํ

สถาบันไ
1)  บุคลา

นําสําหรับแนว
2)  ทําควา
3)  นําแน
4)  เมื่อมี

การ ได้ตลอด
5)  ได้วาง

ดือนของสวสก
6)  การป

สําคัญในการป
แนวปฏิบ
1)  หมั่นศึ

วิจัย จนสามา
2)  ยึดมั่น

เหลือตนเอง ก
สัตย์ การเปิดใ

3)  ปฏิบัติ
ยงานเป็นสําคั

4)  มุ่งมั่น
5)  ควรมี

อมโยงการทํา

ับดูแลกิจการ

ถาบันวิชาการด
คลื่อนพันธกิ
สถาบัน จึงได้ก
กิดบรรยากาศ
 (Institute Au
ระบวนการเรี
นดค่านิยมร่ว

ทาํงานอยา่งมี

ด้กําหนดแนว
ากรทุกคนต้อง
ทางการปฏิบั
ามเข้าใจในเน้ือ

นวทางปฏิบัติง
มีข้อสงสัยในแ
เวลา 
งกลไกสําหรับ
ก. ทุกครั้ง 
ระเมินผลการ
ประเมินผลกา
บัติสําหรับบุค
ศึกษาทําความ
รถถ่ายทอดค

นในคุณค่าสหก
 การรับผิดชอบ
ใจกว้าง ความ
ติหน้าที่ให้เป็น
คัญ 
ทุ่มเทการปฏิ
การบริหารจัด
างานในภาพรว

รของสถาบัน 

ด้านสหกรณ์ ส
จสู่การบรรล
กําหนดนโยบา
ของการมีเสรี
utonomy) แ
ยนรู้และพัฒน
มของสถาบัน

น้ําใจ ใส่ใจใน

วปฏิบัติในกา
งทําความเข้า
ัติงาน 
อหาสาระที่เก่ีย
านมาใช้ในวิถี
แนวทางปฏิบ

บเวทีรับฟังควา

รปฏิบัติงานข
ารปฏิบัติงานข
คลากรตามค่า
มเข้าใจในคุณ
วามรู้ความเข้
กรณ์ และนําม
บตนเอง ประช
มรับผิดชอบต่อ
นไปตามกฎระ

บัติงานตามที่ไ
ดการเวลาในก
วมขององค์กร

 

สามารถนําปณิ
ลุ วิสัยทัศน์แล
ายภายใต้การ
ภาพทางวิชาก

และการมีความ
นาในการขับเ
 คือ 

นวิสัยทศัน์ รั
 

ารกํากับดูแลกิ
าใจในปณิธาน

ยวข้องกับหน้า
ถีการทํางาน โ
บัติ ให้ขอคํา

ามคิดเห็นแล

องบุคลากรทุ
ของบุคลากร 
านิยมร่วมของ
ณค่าสหกรณ์จ
ข้าใจแก่ผู้อ่ืนได้
มาประยุกต์ใช
ชาธิปไตย คว
อสังคม และเ
เบียบ นโยบา

ได้รับมอบหม
การปฏิบัติหน้
ร 

ณธิาน “มุ่งสร้า
ละการนําปร
รกํากับดูแลขอ
การ (Academ
มรับผิดชอบทีต่
คลื่อนพันธกิจ

รบัผิดชอบ แล

กิจการสถาบัน
น วิสัยทัศน์ พั

าที่ความรับผดิ
โดยการเรียนรู้
แนะนําจากร

ะการติดตามก

กคน จะใช้ข้อ
 
งสถาบัน ได้แ
จากวงเรียนรู้ข
ด้อย่างถูกต้อง
ช้ในวิถีการทํา
ามเที่ยงธรรม
อ้ืออาทรต่อผู้
ายของ สถาบัน

มายตามเป้าหม
น้าที่ตามลําดับ

างคนให้สะท้อ
ระโยชน์สู่สังค
องผู้อํานวยกา
mic Freedom
ตรวจสอบได้ (
จสู่การบรรลุวิ

ละมององค์รว

น ดังน้ี 
พันธกิจ นโยบ

ดชอบของตน ที
รู้และพัฒนา 
รองผู้อํานวย

การปฏิบัติงาน

อแนะนําแนวท

แก่ 
ของทีม สถาบ
 
างานให้เป็นที่
ม ความเสมอภ
้อ่ืน 
น อย่างเคร่งค

มายและตัวช้ีวั
บความสําคัญ 

อนคุณค่าเพ่ือก
คมอย่างเป็น
ร เพ่ือใช้เป็นก

m) ในบริบทขอ
(Accountabi
วิสัยทัศน์ใน 8

วม” 

ายการกํากับ

 ทีมงาน และ ส

ยการฝ่ายบริห

นไว้ในวาระก

ทางการปฏิบั

บัน เวทีเสวน

ที่ประจักษ์ถึงคุ
ภาค ความเป็น

ครัด และมอง

วัด 
 เพ่ือไม่ให้เกิด
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การพัฒนา
นรูปธรรม 
กรอบแนว
องการเป็น
lity)  

8 ปีที่ผ่าน

ดูแล และ

สถาบัน 

หาร และ

ารประชุม

ัติงานเป็น

นาวิชาการ

คุณค่าแห่ง
นเอกภาพ 

ประโยชน์

ดอุปสรรค



 

ผู้บังคับบั

เพ่ือให้กา

รับผิดชอ

และการป

วิชาการด้

วิชาการด้
ย่ิงน้ัน ลว้
และการค
กลไกที่ได้
ในการมอ

สําคัญเป็
ดําเนินต่อ

 

 

ทํางานอย

ใส่ใจในวิ
รับผิดชอ
มององค์ร

Team B

หากปฏิบ
 

รูปที่ 1.3 
 

6)  หมั่นป
บัญชา และเวที

7)  หมั่นคิ
ารทํางานมีปร

8)  ไม่ใช้เว
9)  การมี

บของตนที่ได้
10)  ฝึกฝ

ประเมินผลกา
11) การ

ด้านสหกรณ์สู่
 ในช่ว

ด้านสหกรณ์ ค
วนมีทั้งโอกาส
ควบคุมคุณภา
ด้นํามาใช้ในกา
ององค์รวมแก่

 แม้ว่
ปนเรื่องของก
อไป 

 

ย่างมีน้ําใจ  

วสิัยทัศน ์
อบ 
์รวม 

Building Forum

บัติได้ตามน้ี ทุกค

 กรอบการปฏิ

ปรับปรุงการท
ทตีกผลึกความ
คิดค้นวิธีการ 
ะสิทธิภาพ แล
วลางานในกา
นํ้าใจในการส
้รับมอบหมาย

ฝนพัฒนาตนใ
ารทํางาน เพ่ือ
รสร้างกลไกก
ความเป็นองค์
วงเวลาของก
ความแตกต่าง
ส และอุปสรรค
าพการดําเนินง
ารลดข้อจํากดั
บุคลากร 
าจะเป็นความ
ารขับเคล่ือน

หมายความถึง 

หมายความถึง 
หมายความถึง 
หมายความถึง 

m หมายความถึง  

คนจะสะสมคุณงา

ฏิบัติตามค่านิย

ทํางานเพ่ือขจั
มคิดในการปร
 และปรับปรุ
ละเกิดประโย
รปฏิบัติภารกิ
สนับสนุนการ
ย 
ห้มีการบริหา

อให้เกิดโซ่แห่ง
การจัดการควา
ค์รวม 
การเปลี่ยนแป
หลากหลายแ
คที่ท้าทายที่จ
งานของสถาบั
ด และอุปสรร

มยากลําบาก
นเสาหลักกลยุ

คําอ

  การทํางา
อัธยาศัยไ

 ทุกคนตร
 ความรับผิ
 การพิจาร

การเข้าถึ
 เวทีการจั

ของผู้บริห
ประสิทธิผ
และประส
 

ามความดี มีพลัง

ยมร่วมสูเ่อกลั

จัดจุดอ่อนแล
ระชุม 
รุงคู่มือการปฏิ
ชน์สูงสุดต่อห
กิจส่วนตัว หรอื
รทํางานของท

ารจัดการงาน
งคุณค่าในระบ
ามรู้เพ่ือยกระ

ปลงที่มีบุคลา
และต้นทุนควา
ะส่งผลกระทบ
บัน ดังน้ัน การ
รคในเรื่องประ

กแต่ก็เป็นสิ่งจํ
ยุทธ์การพัฒน

อธิบายความห

านร่วมกันด้วยใจรั
ไมตรีที่ดีต่อกัน 
ระหนักถึงความเชือ่
ผิดชอบของตนในฐา
รณาสรรพสิ่งให้เห็
ถงึจิตวิญญาณ 
จัดการความรู้ที่ทุก
หาร เพ่ือสร้างทักษ
ผลในการทํางานแ
สบการณ์ของบุคล

งในการทํางานแล

ลกัษณ์ของสถ

ะอุปสรรคที่มี

ฏิบัติงาน สําห
หน่วยงาน 
อภารกิจที่มิใช
ทีมงาน ต้องไ

อย่างมืออาชี
บบบริหารจัดก
ะดับทักษะกา

กรผลัดเปลี่ย
ามรู้ วิธีคิด แล
บต่อแผนการป
รจัดให้มี Tea
ะสิทธิภาพในก

จําเป็นและเป็
นาเป็นองค์กา

หมาย 

ักงาน ด้วยความรู้

อมโยงระหว่างงาน
านะที่เป็นส่วนหนึง่
ห็นองค์ประกอบที่เ

คนจะมาแลกเปล่ีย
ษะของทีมงาน มอื
และการลดข้อจํากัด
ลากร 

ละมีชีวิตท่ีสดใส ม

าบัน 

มีอยู่ด้วยการรั

หรับหน้าที่คว

ช่ของหน่วยงา
ไม่ให้เกิดผลก

พต้ังแต่การวา
การและการนํ
รมีส่วนร่วมใน

ยนหมุนเวียนม
ละทักษะในกา
ปฏิบัติงาน บร
m Building 
การปฏิบัติงาน

นสิ่งทุกหน่วย
ารแห่งการเรีย

้สึกอยากให้ แบ่งปั

นที่ตนรับผิดชอบกั
งในการขับเคล่ือนภา
ชื่อมโยงกันอย่างค

ยนข้อมูลซึ่งกันและ
ออาชีพที่จะยกระดั
ัดของความแตกต่า

 มชีีวิตชีวา เป็นท่ี

รับฟังความคิ

วามรับผิดชอ

าน 
กระทบต่อหน้

างแผน การป
ําไปใช้ประโย
นการขับเคล่ือ

มาทําหน้าที่ใ
ารทํางานที่หล
รรยากาศในก
 Forum ทุกเช
น และการพัฒ

ยงานต้องเผชิ
ยนรู้ของสถา

ปนั พ่ึงพาและร่วม

กับเป้าหมายของสถ
ภารกิจสถาบันสู่เป้าห
ครบวงจร เพ่ือควา

ละกันภายใต้การกํา
ดับประสิทธิภาพแล
างหลากหลายในทุ

ท่ียอมรับของคนใ
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ดเห็นของ

อบของตน 

น้าที่ความ

ปฏิบัติงาน 
ชน์ 
อนสถาบัน

ในสถาบัน
ลากหลาย
การทํางาน 
ช้า จึงเป็น
ฒนาทักษะ

ชิญ และที่
าบันที่ต้อง

มือกัน ด้วย

ถาบัน 
หมายร่วมกัน 
ามยั่งยืนและ

ากับดูแลของ
ละ
ทนุความรู้  

นสังคม 



 

1.4 การข

ของคณะ

 
การวิจัย 
สํานักงาน
พัฒนาปร
 

 

 

 

รูปที่ 1.4 
 

ที่เป็นจตุ
ต่างประเท
เครือข่าย
หลักสูตร
ต่างประเท

ขับเคลื่อนภา
การขับเค

ะกรรมการประ
1.4.1 แ

 แ
 “การขับเคลื
นกองทุนสนับ
ระเทศ” (รูปที่

 กรอบการวิจั

พั
รมิตร ประกอ
ทศ และมีผลล
ยนักวิจัย ภาคี
รการศึกษาขอ
ทศ สื่อสิ่งพิมพ

 
 
 
 
 
 

รกิจ 
คลื่อนภารกิจก
ะจําสถาบันแล
ผนงานการวิ
ผนงานวิจัยข
ลื่อนการพัฒน
บสนุนการวิจัย
 1.4) 

ัยภายใต้ชุดโค

ัฒนาการของก
อบด้วย ภาควิ
ลัพธ์เป็นทั้งชุด
เครือข่ายผู้ปร
องมหาวิทยา
พ์เผยแพร่ในเว็

การดําเนินงา
ละการจัดทําแ
จัย 
องสถาบันมุ่ง
นาการสหกรณ
ย ที่กําหนดวิสั

รงการ “การขั

การดําเนินการ
ชาการ ภาครั
ดความรู้ นวัตก
ระกอบการ/ส
ลัย (ภาควิชา
ว็บไซต์ วารสา

นของสถาบัน
แผนงานประจํ

งเน้นไปที่การ
ณ์และการค้า
สัยทัศน์การวิจั

ขับเคลื่อนการพ

รวิจัย ระหว่าง
รัฐ ภาคประชา
กรรม ตัวแบบ

สหกรณ์/สถาบั
าสหกรณ์) บท
ารฅนสหกรณ์ 

นฯ 4 แผนงา
จาํปีโดยผู้อําน

รวิจัยเชิงปฏิบั
าที่เป็นธรรม”
จัยในปี 2559 

พัฒนาการสหก

งปี 2543-255
าชน ภาคขบว
บธุรกิจ ศูนย์เ
บันเกษตรกร/ช
ทความวิชาก
 พ็อคเก็ตบุ๊ค แ

าน เป็นไปภา
วยการและทมี

บัติการแบบมีส
” ภายใต้การ
 “คนในสังค

กรณ์และการค้

56 ภายใต้การ
วนการสหกรณ
รียนรู้มีชีวิต (
ชุมชน หลักสูต
ารเผยแพร่ใน
และแบรนด์สนิ

ายใต้การกํากับ
มงาน ได้แก่ 

ส่วนร่วม ภาย
รสนับสนุนทุน
คมมีจิตวิญญา

ค้าที่เป็นธรรม”

รมีส่วนร่วมขอ
ณ์ ภาคเอกชน
 (ศูนย์เรียนรู้ชุม
ตรการอบรมร
นเวทีประชุมท
นค้าต่าง ๆ   (ร
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บนโยบาย

ยใต้กรอบ
นวิจัยจาก
าณร่วมกัน

 

” 

องภาคีวิจัย
นทั้งในและ
มชน) ภาคี
รายวิชาใน
ทั้งในและ
รูปที ่1.5) 



 

ประเด็นยุ

ชุดคว

 

รูปที่ 1.5 

พัฒนาธุร
สังคมสู่ชุ
เป็นไปภา
แบบธุรกิ
เครือข่าย
Farmer 
เรียนรู้แล
ความสาม
ภาคีพันธ
GAP แก่เ
ทางเลือก
ค่าใช้จ่าย
ความรู้กา
ศูนย์เรียน
กรอบการ
สังคม ชุด
เชิงคุณค่า
ความเสี่ย
 

 

การ
2543

การประเมินสถานการณ์แล

การปลูกจิทธศาสตร์

วามรู้เครือข่ายคุณค่า

ชุดความรู้การจัด
ในธุรกิจส

 

 พัฒนาการขอ
 

ในปี 25
รกิจฐานสังคม
มชน และกา
ายใต้กรอบแน
จฐานสังคม 6
ยคุณค่าผลไม้
 Shop ได้ส
ละพัฒนา  
มารถในการแ
ธมิตร การยกร
เกษตรกรราย
กแก่เกษตรกร
ยการตลาด แล
ารสร้างแบรน
นรู้มีชีวิตตลาด
รพัฒนาระบบ
ดความรู้การบ
า ชุดความรู้ก
ยงในธุรกิจ คู่มื

รวิจัยเชิงปฏิบัติการแ

ละการวางกรอบทิศทางเชิงยทุ

จิตสํานึก ปรับวิธีคิด วิธีการทํา
ทั้งภายใน และภายนอกขบ

การนําการบริหารจัดกา

กา

ดการโซ่อุปทาน
สหกรณ์

VN&F Platfo

กรอบก

องการวิจัยระ

56 สถาบัน
ม (SEE) ให้เ
รหาแนวทาง
นวทางการขับ

 6 ตัวแบบ ได้
ม้คุณภาพ เครื
สะท้อนให้เห็น

และนําม
ข่งขัน โดยกา
ระดับการผลิต
ยย่อย การสร้า
ร สถาบันเกษ
ละสามารถสร้
ด์เชิงคุณค่า ห
ดสุขใจ ศูนย์เ ี
บคุณค่าและก
บริหารตลาดชุ
การจัดการเชิง
มือการจัดการร

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือน

ทธศาสตร์การพัฒนาการสหก

างาน และการสร้างเครือข่ายค
วนการสหกรณ์ ป 2547-2549

รโซ่อุปทานมาใช้ในระบบธุร ิ
ป 2550-2551

ารพัฒนาเครือข่ายธุรกิจภายใ

การพัฒนาตัวแบบธุ
Farmer Shop ก

ต
ใช

orm

การพัฒนา SEE
แผนที่ยุทธศาสตร์

ะหว่างปี 2543

นได้มีดําเนินก
เข้มแข็ง การพ
การขยายผล
บเคลื่อนการวิ
แก่ เครือข่าย
รือข่ายคุณค่า
นการก่อเกิดแ
มาซึ่งการสร้า
ารสนับสนุนกา
ตสู่การผลิตที่เ
างโอกาสและล
ษตรกร/สหกร
ร้างองค์ความ
หลักสูตรเป็นร
รียนรู้มีชีวิตก
ารค้าที่เป็นธร
มชน ชุดความ
กลยุทธ์สู่ควา
ร้านค้าปลีกชุม

นําคุณค่าสหกรณ์สู่ก

กรณ์

ความร่วมมือ
9

รกิจสหกรณ์สู่การค้าที่เปนธรร

ใต้โซ่อุปทานร่วมกับภาคีภาค

ธุรกิจทางเลือกเพื่อสร้างสรรค
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า เครือข่าย

ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม เพื
ช้กลไกการตลาดสร้างสรร

ข้อเส
ธุรกิจฐ

ในส

การพัฒ

การวางโครงสร้า

ร์

3-2556 

การวิจัยเพ่ือส
พัฒนาระบบส
สู่หุ้นส่วนพัน
วิจัย ซึ่งผลกา
คุณค่าข้าวคุณ
ายางพารา กล
และพัฒนาการ
างคุณค่าแก่ภ
ารเรียนรู้และ
เป็นมิตรกับสิ่ง
ลดความเหล่ือ
รณ์ ผู้ประกอบ
รู้-นวัตกรรมใ
ระบบส่งเสริม
กลุ่มชาวสวนผ
รรม (VN & 
มรู้การผลิตผล
ามเข้มแข็ง ชุด
มชน คู่มือการ

ารพัฒนาระบบคุณค

รม

เอกชน ป 2552

ค์ระบบการค้าที่เปนธรรม ตัวแ
ยเชิงคุณค่าต่าง ๆ ป 2553-255

พื่อรณรงค์คนในสังคมให้น
รค์บริการด้านเศรษฐกิจ แล

สนอเชิงนโยบายการขับเคลื
านสังคม เพ่ือลดความเหลื
สังคมและการพัฒนาท่ียั่งยื

ล

เพิ่มขีดความส

ฒนาขีดความสามารถขอ

างพ้ืนฐาน

สร้างองค์ความ
สนับสนุนธุรกิ
ธมิตรทั้งในแ
ารดําเนินการ
ณธรรม เครือข
ลุ่มธุรกิจเชิงค
รของตัวแบบธ
ภาคีเครือข่าย
เพ่ิมพูนทักษะ
งแวดล้อมในก
อมล้ําในการเข
บการรายย่อย
ในการส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั
ผลไม้คุณภาพ 
 F Platform
ลไม้ GAP ด้วย
ดความรู้การจั
รตรวจประเมนิ

ค่าและการค้าที่เปนธร

แบบ
4

นําคุณค่าสหกรณ์
ละสังคมแก่ชุมชน

ลือ่น
ลือ่มล้ํา
ยืน

การนําคุณค
ทางเลือกแก

ดข้อจํากัดในระบบธุรกิ

สามารถในการแข่งขัน

องคน/องค์กร

มรู้และนวัตกร
กิจฐานสังคม 
ละต่างประเท
วิจัยสามารถย
ข่ายคุณค่าข้าว
คุณค่าสามพร
ธุรกิจฐานสังค
ยของธุรกิจฐา
ะด้านความสา
การปรับเปลี่ยน
ข้าถึงแหล่งปัจ
ยมีรายได้เพ่ิม
มการพัฒนาธุร
ย่ังยืน ศูนย์เรีย
 ศูนย์เรียนรู้มี

m) กรอบทิศท
ยจิตสํานึก ชุด
ัดการโซ่อุปทา
นมาตรฐานสนิ

รรม
2556

การสร้างอัตลักษณ์
ที่ชัดเจนสู่การพัฒน
ที่ยั่งยืน

ค่าสหกรณ์ สร้างสรรค์
ก่คนในสังคม

กจิสหกรณ์

นแก่ระบบสหกรณ์

แนวทางการขับเคลื่อน

รรมในการส่ง
 การขยายผล
ทศ โดยการดํ
ยกระดับการ
วหอมมะลิสห
ราน และตัวแ
คม ภายใต้กระ
านสังคมในกา
ามารถในการแ
นการผลิตไปส
จจัยการผลิตแ
และสามารถ
รกิจฐานสังคม
ยนรู้มีชีวิตข้าว
มีชีวิต Farme
างการพัฒนา
ดความรู้การพั
านในธุรกิจ ก
นค้า (รูปที่ 1.
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ณ์
นา

สู่การปฏิบัติ

 

งเสริมการ
ธุรกิจฐาน

ดําเนินงาน
พัฒนาตัว
หกรณ์ไทย 
แบบธุรกิจ 
ะบวนการ
ารเพ่ิมขีด
แข่งขันแก่
สู่การผลิต 
และตลาด
ลดต้นทุน
ม อาทิ ชุด
วคุณธรรม 
er Shop 
ธุรกิจฐาน

พัฒนาผู้นํา
การบริหาร
6)   



 

เ
ค
ส

 

รูปที่ 1.6 
 

ปฏิบัติที่มี
กลไกแล
เกษตรกร
อาชีพอย่
ในการสืบ
การจัดก
เป็นอยู่ที่
และผลผ
ข้อตกลง
ความสาม
ย่อย ซึ่งเ
ภาครัฐที
ผู้ประกอ
ส่งเสริมเ
มาตรฐาน
เชิงนโยบ
ที่สําคัญก

ระบบ
สนับสนุน
เวทีเรียนรู้/
คลังข้อมูล/
สารสนเทศ/
ทีมพ่ีเลี้ยง

การพัฒนา

การสร้

 กรอบแนวท

ผลการวิ
มีต่อกลุ่มเป้าห
ะระบบการจั
รและผู้ประกอ
างชาญฉลาด 
บทอดอาชีพอ
ารธุรกิจ เพ่ือ
ดีแก่เกษตรกร
ผลิตทางการเ
งการค้าเสรี ก
มารถในการล
ป็นสาเหตุสําค
ที่ เ ก่ียวข้องกั
บการรายย่อ
กษตรกรและ
นการผลิต กา
ายและการปฏ
การช้ีวัดการดํ

ทุนความรู้เดิ
ของชุดโครงก

วิสัยทัศน์ : สังคมอ

กรอบทิศทางเชิง

เกษ
ตรย

ั่งยืน

เกษ
ตรก

รมีอ
าชีพ

มีค
ุณภ

าพชี
ว ิตท

ี่ดี

สืบ
ทอด

สร้า
งคว

ามม่ั
นค

งทา
งอา

ห

เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม

เ

เกษตรกร - ปัจเจกบุคค

ศูนย์
เรียนรู้

รา้งสมรรถนะคน กา

ทางการขับเค

วิจัยในระยะที่
หมายเกษตรก
จัดการเรียนรู้
อบการรายย่อ
 มีอํานาจต่อร
ย่างมั่นคงและ

อสร้างคุณค่าแ
รและผู้ประกอ
เกษตร ไม่เอ้ื

 กฎหมาย แล
ลงทุนในเทคโน
คัญของปัญห
ับการส่งเสริ
ยอย่างเป็นรูป
ะผู้ประกอบก
รส่งเสริมการ
ฏิบัติสู่การบร
ดําเนินภารกิจ

ดิม
การ ตั

อยู่ร่วมกันอย่างมีความ

งกลยุทธ์ การสร้างควา
ตามกรอ

ด
าหา

ร
ระบบการ
เป็นธรรม
สร้างสรร
ส ินค้าไท
สู่สากล

เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

เครอื
ผลไ

ล - ชุมชน - ผู้ประกอบการ

เ

รผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแว

คล่ือนการวิจัย

ที่ 6 ช้ีให้เห็
กรและผู้ประก
เพ่ือสร้างสมร
อย ให้ปรับเป
รอง สามารถเชื
ะก้าวไกล ปร
และสร้างมูลค
อบการรายย่อ
้อต่อเกษตรก
ะกฎระเบียบ
นโลยีที่มีความ
าความเหลื่อม
ริมอาชีพและ
ปธรรม โดยพ
ารรายย่อยยัง
รตลาดภายใน
รลุเป้าหมายข
ของหน่วยงา

ทุนเดิม
ัวแบบธุรกิจเครือข่ายคุณ

มสุข มีความเสมอภาค

ามเข้มแข็งขององค์กร
อบ SEE และ VN&F 

รค้า
ม
รค์
ย

การยกระดับ
สู่ SEE

อข่ายคุณค่า
ไม้คุณภาพ

เครือข่าย
ยางพ

การต่อยอดการวิ
ของชุดโครงกา

ระยะที่ 5

รรายย่อย

ศูนย์
เรียนรู้

วดล้อม ความสามาร

ยชุดโครงการ

นช่องว่างในก
กอบการรายย
รรถนะการแข
ปลี่ยนทัศนคติ
ช่ือมต่อตลาดไ
ระการที่สองข
ค่าเพ่ิมให้การ
อย ประการ
กรและผู้ประ
บที่เปิดโอกาส
มได้เปรียบเชิง
มล้ํา ประกา
ะการยกระดั
บว่าการแบ่งส
งแยกกันระห
ประเทศและก
ของยุทธศาสต
นรัฐ ยังมุ่งเน้

ณค่า

ทีม
ภาย

ค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกั

ร การเชื่อมโยงเครือข่า
 Platform

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ระบบ

สนับสนุน
เอื้อต่อ SEE

ยคุณค่า
พารา

กลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่า
สามพราน

วิจัย
าร

หน่วยงานรั

ศูนย์
เรียนรู้

รถในการแข่งขัน การ

รฯ ระยะที่ 6 

การพัฒนาปร
ย่อยที่สําคัญ 5
ข่งขัน ที่สาม
 วิธีคิด ความ
ได้อย่างเป็นธ
าดสถาบันที่เข
รประกอบอา
ที่สามโครงสร้
กอบการราย
สให้แก่ผู้ประ
งแข่งขันมากก
ารที่สี่ขาดการ
ดับสมรรถนะ
ส่วนราชการแ
ว่างการส่งเส
การตลาดต่าง
ตร์การพัฒนาป
น้นไปที่ตัวเลข

วจัิยสนับสนุน
ใต้ชุดโครงการ

สกว.

ันต่อการเปลี่ยนแปลง

ายภายใต้โซ่อุปทาน

คนในสังคม

ใส่ใจในสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม

สังคมมีคุณภาพ มีคุณธรรม

น

ตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop

ัฐ เอกชน

ศูนย์
เรียนรู้

สร้างโอกาสความเสมอภ

 

ระเทศระหว่าง
 5 ประการ ได้
ารถเข้าถึงแล

มรู้และประสบ
รรมและเท่าเท
ข้มแข็ง ในกา
ชีพและการย
ร้างการตลาด 
ยย่อย อันเน่ือ
กอบการทุน

กว่าเกษตรกร
บูรณาการกา
ะในการแข่ง
และภารกิจขอ
ริมเทคโนโลยี
งประเทศ ซึ่งเ
ประเทศที่ต้อง
เชิงปริมาณ มิ

ง

ล้อม

หุ้นส่วน
พันธมิตร
ธุรกิจ

ในประเท
+ 

ต่างประเท

การเช่ือมโยง

เครือข่าย

ภาคเท่าเทียมกัน

งนโยบายและ
ด้แก่ ประการ
ละสร้างความ
บการณ์ในการ
ทียม และมีคว
ารทําหน้าที่เป็
ยกระดับการชี
 สําหรับปัจจั
องมาจากนโย
นข้ามชาติราย
และผู้ประกอ
ารทํางานของห
ขันแก่เกษต
องหน่วยงานร
ยีการผลิต กา
เป็นช่องว่าง (
งเร่งปรับปรุงแ
 มิได้มองในเชิ
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น
ร

ทศ

ทศ

 

ะแนวทาง
รแรก ขาด
มเข้าใจแก่
รประกอบ
วามเข้าใจ
นกลไกใน
ช้ีวัดความ
ัยการผลิต
ยบายเดิม 
ยใหญ่ ที่มี
บการราย
หน่วยงาน
ตรกรและ
รัฐ ในการ
ารส่งเสริม
Gaps) ใน
แก้ไข และ
ชงคุณภาพ 



 

ตัวอย่างเ
กันก็จริงแ
ติดตามส
ตัวอย่างที
เป็นมิตรก
ความสําค
บริโภคอา
โดยทั่วไป
ข้อค้นพบ
สร้างคุณ
เป้าหมาย
ยกระดับ
พัฒนาปร
และการข

ชุ
ค
ศู

สถาบั

 
รูปที่ 1.7 
 
 

ช่น กรณี การ
แต่ไปเพ่ิมเรื่อ
ส่งเสริม และใ
ที่ช้ีให้เห็นการ
กับสิ่งแวดล้อม
คัญในเรื่องกา
าหารปนเป้ือน
ปมากกว่า สิน
บดังกล่าว นําไ
ณค่าและมูลค่า
ยตามยุทธศาส
บสมรรถนะแก
ระเทศตามยุท
ขยายผลตัวแบ

 

ชุดความรู้/นวัตกร
คลังความรู้/ส่ือเรีย
ศูนย์เรียนรู้มีชีวติ

การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่

การแข่ง

กลไก
ันการศึกษา 

กลไก
สถาบันเกษ

ก
M

การพัฒ
ระบบสนับ

การเรีย

 กรอบแนวท

รส่งเสริมการท
องจํานวนเกษต
ให้การรับรอง
เกิดช่องว่างระ
ม และประกา
ารบริโภคอาห
นสารเคมีที่ส่ง
ค้าอาหารปล
ไปสู่การดําเนิน
าเพ่ิมแก่ผลิตภ
สตร์ประเทศ 
ก่เกษตรกรแล
ทธศาสตร์ปร
บบธุรกิจ Farm

รรม
ยนรู้
ต

บสนับสนุน 
อืเพิ่มสมรรถนะ
ขัน

ก
ษตรกร

กลไก
หน่วยราชการ

การยกระดบั
Moving Up V

ฒนา
บสนุน
นรู้

ทางการขับเค

ทํานา GAP แก
ตรกรที่เข้าร่ว
งมาตรฐานแก
ะหว่างนโยบา
ารที่ห้ากลุ่มผู้บ
ารปลอดภัย เ
ผลต่อสุขอนา
อดภัย เน่ืองจ
นการวิจัยในร
ภัณฑ์และบริ
 โดยการพัฒน
ละผู้ประกอบ
ะเทศ และแน
mer Shop สู่

กรอบ
“การขับเคลื
และการค้

การยก
M

ข้าวอินท

บมูลค่าเพิม่
Value Chain 

ล่ือนการวิจัย

ก่เกษตรกร ใน
วมกิจกรรมฝึก
ก่เกษตรกรอ
ายและการปฏิ
บริโภคที่เป็นป
 เพราะขาดกา
มัยและโรคภั

จากมีราคาถูก
ระยะที่ 7 ในก
การของเกษต
นาระบบส่งเส
บการรายย่อย
นวทางการยก
สชุมชนและเช่ือ

บการวิจัยชุดโครง
ล่ือนการพัฒนาก
ค้าท่ีเป็นธรรม ระ

กระดับมูลค่าเพิม่ผลิ
Moving up Value Ch

Farmer Shop 
สู่ชุมชนและเชื่อมโยง

ธุรกิจสู่สากล

ทรีย์

ยชุดโครงการ

นหน่วยงานส่ว
กอบรมเร่ือง G
ย่างเป็นรูปธ

ฏิบัติตามยุทธศ
ประชาชนทั้งป
ารเข้าถึงข้อมูล
ัยไข้เจ็บ คนไท
กว่าและมีจําห
การใช้กลไกขอ
ตรกรและผู้ป
สริมและสนับส
ยสู่การเป็นมือ
กระดับมูลค่า
อมโยงธุรกิจกั

งการ 
การสหกรณ์
ะยะท่ี 7”

ลิตภัณฑ์
hain

ง 

ผัก
อินทรีย์

รฯ ระยะที ่7 

วนใหญ่มีการบ
GAP เพียง 3
รรม สถานกา
ศาสตร์การปรั
ประเทศส่วนใ
ลข่าวสารเก่ียว
ทยส่วนใหญ่ยั
หน่ายในตลาด
องธุรกิจฐานสั
ระกอบการร
สนุนการเรียน
ออาชีพ และเ
เพ่ิมสําหรับข้

กับประชาคมอ

กรอบยุทธศาสตร์ก
SE

บนหลกัการพึ
การค้

ภาคพี
ในประเทศ

ความสามารถใ
การลดความเห
การผลิตท่ีเป็นมิ

การ
สมรรถน

สู่เป้าหมายของ

การมี
เป็นหุ้นส่วน

เป้าหมายยทุ

 

บูรณาการควา
3 วัน แต่ไม่มี
ารณ์ดังกล่าว
รับเปลี่ยนสู่กา
ใหญ่ ยังไม่ตระ
วกับผลกระท
ยังคงบริโภคพืช
ดทั่วไปมากกว
สังคมสู่การยก
รายย่อย เพ่ือ
นรู้ที่สามารถเ
เป็นกําลังสําคั
ข้าวอินทรีย์ ผั
อาเซียน 

การพัฒนาธุรกจิฐาน
EE Strategy
พ่ึงพาและร่วมมือกัน
ค้าท่ีเป็นธรรม

พันธมิตร
ศ-ต่างประเทศ

ในการแข่งขัน
หลือ่มล้ํา
มิตรกบัส่ิงแวดล้อ

รยกระดบั
นะการแข่งขัน
งยุทธศาสตร์ประเท

มีส่วนร่วม
น/พันธมิตรธุรกิจ

ทธศาสตร์ประเทศ
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ามร่วมมือ
มีกลไกการ
วเป็นกรณี
ารปฏิบัติที่
ะหนักเห็น
บจากการ
ชผักผลไม้
ว่า ซึ่งจาก
ระดับการ
การบรรลุ
เข้าถึงการ
คัญในการ
ผักอินทรีย์ 

นสังคม 

น,

อม

ทศ

 



 

เปลี่ยนแป
เครือข่าย
ผ่านเว็บไ
สถาบันวิช
สหกรณ์อ
และรายวิ
หลักสูตรป
 

มหาวิทย
เพ่ือถ่ายโ

เครือ

เครือข่า
เครือข่าย

เครือข่าย

เครือข่าย

เครือข่าย

เครือข่าย

เครือข่าย

เครือข่าย

เครือข่าย

เครือข่าย
เครือข่าย

 

รูปที่ 1.8 

 

1.4.2 แ
ก

ปลง “คนในส
ยสารสนเทศเพื
ไซต์ (www.ca
ชาการด้านสห
ออมทรัพย์อย่า
วิชาภาควิชาส
ปริญญาตรี สา

1.4.3 แ

ก
าลัยและภาคี
โอนความรู้จาก

 

เครื
ข่ายผู้นําสหกร

ายผู้ตรวจสอบกิ
ยสมาชิกวารสา

ยธุรกิจเชิงคุณค

ยผู้ประกอบการ

ยผู้บริโภค Far

ยผู้จดัการสหก

คุณค่าข้าวคุณธ

ยคุณค่าผลไม้

ยคุณค่ายางพาร

เครื
ข้าวหอม

ยชาวนามืออาชี
ยสภาผู้บริโภคข

 เครือข่ายพัน

ผนงานการส
ารขับเคล่ือน
สังคมมีจิตวิญ
พ่ือการพัฒนาส
ai.ku.ac.th) 
หกรณ์อย่างต่อ
างชํานาญการ 
สหกรณ์ วิชา 
าขาเศรษฐศาส

ผนงานการเชื

ารเช่ือมโยงเ
คีพันธมิตรทั้งใ
กงานวิจัยสู่กา

อข่ายนักวิจัยเชิ
รณ์ท่ีมีคุณค่า

กิจการสหกรณ์
ารฅนสหกรณ์

ค่าสามพราน

ร Farmer Sho

mer Shop

รณ์การเกษตร

ธรรม

รา

รือข่ายคุณค่า
มมะลิสหกรณ์ไ

ชพ
ข้าวคุณธรรม

นธมิตรของสถ

ร้างกลไกการ
นแผนงานการ
ญาณร่วมกันพั
สหกรณ์ โดยเ
วารสารฅนสห

อเน่ือง รวมท้ัง
 หลักสูตรชาวน
 “ขบวนการส
สตร์สหกรณ์ 

ชื่อมโยงเครือ

เครือข่ายของ
ในและต่างปร
ารขยายผลไปใ

เครื
ชิงคุณค่า

ณ์

op

โครทย

าบันวิชาการด

รเรียนรู้และค
รสร้างกลไกก
พัฒนาประเทศ
เน้นไปท่ีการนํ
หกรณ์ เวทีเสว
การพัฒนาหลั
นามืออาชีพ ห
สหกรณ์” และ

ข่ายเพื่อพัฒน

งสถาบันฯ มี
ระเทศ และใช
ใช้ประโยชน์ 

เครือข่าย
สว.สก.

รือข่ายคลังสมอ

เครือข่ายสมา
รงการซื้อข้าวจา

ด้านสหกรณ์ 

ลังความรู้เพือ่
ารเรียนรู้และ
ศ” จะเป็นไป
ําชุดความรู้ น
วนาประจําปี 
ลักสูตรฝึกอบร
ลักสูตรการพัฒ
ะ“วิชาการจัด

นาระบบธุรกิจ

เจตนารมณ์เ
ช้กลไกของศูน
 (รูปที่ 1.8)  

IDACAง

าชิก
ากชาวนา

 

อสนับสนุนผู้น
ะคลังความรู้เ
ปภายใต้การสนั
นวัตกรรม และ
 การจัดเวทีเรีย
รม ได้แก่ หลัก
ฒนานักบริหา
การโซ่อุปทาน

จเชิงคุณค่าแ

เพ่ือเช่ือมโยง
นย์เรียนรู้มีชีวิ

ส

My
Wor

วิทยาลัย

A, Japan

Co
The FairTrad

Co-op
As

A

Co

กระทรวงก
ก

เครือข่ายนัก
และสหกรณ์ท

นําการเปลี่ยน
เพ่ือสนับสนุน
นับสนุนทุนจา
ะข้อมูลข่าวสา
ยนรู้ ณ ศูนย์ส
กสูตรผู้ตรวจส
รจัดการธุรกิจ
นในธุรกิจสห

และการค้าที่เป็

งความร่วมมือ
วิตในการจัดก

สถาบันลุ่มแม่น

yanmar Food 
rking Group (F

ส.ป.ก.
สวทน.

ยเกษตรและเทค
อาชีวศึกษา

o-op. College, 
der Co-operat

op. College, M
sia Rural Soci
Association, Ja

o-op. Cops, No

กสิกรรมและป่า
กลุ่มท้อนเงิน, L

กสหกรณ์
ที่มีคุณค่า
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นแปลง 
นผู้นําการ
กโครงการ
ารเผยแพร่
สารสนเทศ 
อบกิจการ

จฐานสังคม
กรณ์” ใน

ปน็ธรรม 

อระหว่าง
การความรู้

นํ้าโขง

Safety 
FSWG)

คโนโลยี/

UK
tive, UK

alaysia
iology 
apan

orway

ไม้, Laos
Laos

 



 

 
วิสัยทัศน์
สถาบันวิ
รับผิดชอ
วิสัยทัศน์

 
ละบุคคล
 

 

กร

การด

การ
น

 
 

รูปที่ 1.9 
 

ซึ่งจะก่อใ

1.4.4 แ
 ภ

น์ “การเป็นอง
วิชาการด้าน
อบ และมองอ
น์ร่วมกัน  
 ก
มีการทํางานอ

รอบการดําเนินงา

ดําเนินงาน

รกําหนด
นโยบาย

 การพัฒนาเป็

ก
ให้เกิดวัฎจักร

ผนงานการพั
ายใต้ปณิธาน
ค์กรที่มุ่งพัฒน
สหกรณ์ได้ต
งค์รวม” ที่จะ

ระบวนการทํ
อย่างมีคุณภาพ

าน

กาํหนด
เป็น

การ

นโยบาย

การ
ขบัเคลื่อน
แผน

กลยุทธ์

เป็น

ค่านิยม

ป็นองค์การแห

ารพัฒนาสู่กา
การดําเนินงา

พัฒนาสถาบนั
น “มุ่งสร้างค
นาความคิด เพื
ระหนักที่จะ
ะยกระดับขีด

างานของทีมง
พ และเกิดปร

การปรั

ทัก

การทบทวนกลยุ

ย

การป
ฏิบัติ

ตาม

แผน
งานป

ระจาํ
ปี

มุ่งสร้างคนให้ส

นองคก์รท่ีมุ่งพฒันานวตั

มร่วม : ทาํงานอย่างมีน

ห่งการเรียนรู้ 

รเป็นองค์การ
นที่จะนําไปสู่

นเป็นองค์การ
คนให้สะท้อน
พ่ือยกระดับก
ะสร้างค่านิยม
ดความสามาร

งาน CAI จะเ
ระสิทธิภาพตา

 

รับวิธีคิด/วิถีการท

กษะประสบการณ์

การยกระดับ
สู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

ยุทธ์

าปี
การติดต

การ

ปณิธาน : 
สะทอ้นคุณค่า เพ่ือการ

วิสัยทัศน์ : 
ตักรรมความคิด เพ่ือยก

สู่การพฒันาที่ยัง่ยืน
นํ้าใจ ใส่ใจในวิสัยทศัน

 

รแห่งการเรียน
สการยกระดับใ

แห่งการเรียน
คุณค่า เพ่ือก
ารนําคุณค่าส
มร่วม “ทําง
ถของบุคลาก

เป็นไปภายใต้
ามแผนงานที่ไ

ทํางาน

ณ์

ตามประเมินผล

ก

รสร้างส
รรค์ 

ส่ิงใหม่

พฒันาสหกรณ์

กระดับการนาํคุณค่าสห

น์ รับผิดชอบ และมองอ

นรู้ จะเป็นไปต
ให้สถาบันพัฒ

นรู้ 
การพัฒนาสห
หกรณ์สู่การพั
านอย่างมีนํ้า
รและทีมงาน

วงจร PDCA 
ได้วางไว้ (รูปที

การ

เวทีถอดบทเรียน

การจัดการความรู้

กา
รว
เิคร

าะห์
สถ
าน
กา
รณ์

หกรณ์ 

องคร์วม

ตามกรอบการ
ฒนาเป็นองค์ก

หกรณ์” และก
พัฒนาที่ย่ังยืน
าใจ ใส่ใจใน ิ
น CAI เพ่ือ

 ซึ่งจะช่วยพัฒ
ที่ 1.9) 

ชุดความรู้

รวเิคราะห์สถานก
การออกแบบ

การเรีย

รดําเนินการ 4
กรแห่งการเรยี
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การบรรลุ
น” ทีมงาน
วิสัยทัศน์ 
การบรรลุ

ฒนาให้แต่

การณ์/

นรู้

 

4 ขั้นตอน 
นรู้ ดังน้ี 



 

ภารกิจตา
และแผนง

ติดตามป

วิธีคิด วิธี

ความเห็น
ขั้นตอนต

1.5 โค

ประจําสถ
บุคลากร
บริการวิช
สถาบัน แ
ขับเคลื่อน

 

 

รูปที่ 1.1
 

ขั้
ามที่กําหนด เพ
งานประจําปี ภ

ขั้
ระเมินผลและ

ขั้
ธีการทํางานให

ขั้
นชอบของคณ
ต่อไป 

 
ครงสร้างการบ

โค
ถาบัน จํานวน
จํานวน 11 
ชาการ ฝ่ายศู
และมีทีมที่ปรึ
นภารกิจเพ่ือค

 

 
 

0 โครงสร้างก

ั้นตอนแรก คื
พ่ือสานต่อนโย
 ภายใต้ระเบียบ
ั้นตอนท่ีสอง 
ะเวทีถอดบทเ
ั้นตอนที่สาม 

หม่ให้เหมาะสม
ั้นตอนที่สี่ เป็
ณะกรรมการ

บริหารงาน 
ครงสร้างการบ
น 10 คน ท
คน จําแนก

ศนย์สารสนเท
ึกษา คณะกร
ความสําเร็จตา

การบริหารงาน

คือ การดําเนิน
ยบายของมหา
บของสถาบันฯ
 เป็นขั้นตอนข
เรียนและการจ
 เป็นกระบวน
มกับปัจจัยสภ
นขั้นตอนของ
ประจําสถาบั

บริหารงานขอ
 ทําหน้าที่ในก
เป็นฝ่ายบริห
ศสหกรณ์แล
รมการบริหาร
ามปณิธาน แล

นของสถาบันวิ

นงานตามปณิ
าวิทยาลัย และ
ฯ และการกําก
ของการเรียน
จัดการความรู้
นการวิเคราะห
ภาพแวดล้อม 
งการทบทวนก
บันวิชาการด้า

องสถาบันวิช
การกําหนดนโ
หารงานและพั
ะเช่ือมโยงเค ื
รงานบุคคลฯ 
ละวัตถุประสง

วิชาการด้านส

ณิธาน วิสัยทัศ
ะคณะเศรษฐศ
กับนโยบายขอ
นรู้จากทักษะ 
รู้ ภายใต้กลไก
ห์สถานการณ์แ
 มีการบริหารค
กลยุทธ์และนาํ
านสหกรณ์ เพื

ชาการด้านสห
โยบาย โดยมีผ
ัฒนาองค์กร 
รือข่าย ทําหน
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
งค์ของสถาบัน

สหกรณ ์

น์ ค่านิยมร่วม
ศาสตร์ โดยการ
องคณะกรรมก
 ประสบการณ
กของผู้ทรงคณุ
และการสร้าง
ความเสี่ยงอย่
าไปสู่การกําห
พ่ือเข้าสู่กระบ

หกรณ์ ประกอ
ผู้อํานวยการ 
 ฝ่ายการเงินแ
น้าที่บริหารจั
ด้านต่าง ๆ ให

นด้วยบุคลากร

ม เพ่ือขับเคลื
รขับเคล่ือนแผ
การประจําสถา
ณ์ โดยใช้ข้อมู
ณวุฒิสถาบันฯ
งสรรค์สิ่งใหม่ 
างเหมาะสม 

หนดเป็นนโยบ
บวนการดําเนิ

อบด้วยคณะ
 รองผู้อํานวย
และบัญชี ฝ่าย
ัดการตามระ
ห้คําปรึกษาแ
รทั้งสิ้น 
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ลื่อนกรอบ
ผนกลยุทธ์
าบันฯ 
ลจากการ
 
 ออกแบบ
 
บายภายใต้
นินงานใน

กรรมการ
ยการ และ
ยวิจัยและ
เบียบของ
ละนําการ



 

1.6 ราย
1.6
 

ลําดับ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
1.6

ลําดับ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1.6

ลําดับ 
1 
2 
3 
4 

ยนามผู้บรหิา
6.1 คณะกรรม

 ผศ.ดร.นุ
 ผศ.ดร.ป
 รศ.ดร.ธง
 ผศ.ดร.ณ
 ดร.ปรีชา
 รศ.สมพร
 คุณลดาวั
 คุณกฤษฎ
 คุณเอ็นนู
 รศ.ดร.พี
 รศ.จุฑาทิ

6.2 ที่ปรึกษาป
 

 
ฯพณฯองค
ศ.ดร.กําพ
รศ.ดร.วิโร
ดร.สีลาภร
คุณมนตร ี
คุณสุนัย 

6.3 ที่ปรึกษา
 

 
รศ.ดร.วัน
ดร.สุดารั
คุณปองพ
คุณฉัตรชั

 
 
 
 

ารงาน และคณ
มการประจําส

ชื่อ-ส
ชนาถ 
ระพิณวดี  
งชัย   
ณรงค ์
า   
ร   
วัลย์    
ฎา   
น ู  
รเดช 
ทิพย์   

ประจําสถาบั

คมนตรี  
ล  
รจ 
รณ์   
   

ผู้อํานวยการ

ชื่อ
นชัย   
รัตน์    
พล 
ชัย 

ณะกรรมการฝ
สถาบนัวิชาก

กุล 
ม่ังคั่ง 
ศิริศุภลัก
สุวรรณสิ
กู้เจริญป
สิทธิกรณ
อิศวิลาน
คําภา 
อุทยานิน
ซ่ือสุวรรณ
ทองอําไพ
ภัทราวาท

นั 

ชื่อ-สกุล 
อําพ
อดุล ิ
อ่ิมพิ
บัวส
คงตร
เศรษ

 

อ-สกุล 
จันทร์ปร
สารสว่าง
เตชะวิจิต
จรูญพงษ

ฝ่ายต่าง ๆ  
การด้านสหกร

 
กษณ์  
สิชณน ์  
ประสิทธ์ิ  
ณ์ไกร  
นนท์  

 
น  
ณ  
พ  
ท  

ล เสนาณรงค ์
วิทย์ 

พิทักษ์ 
าย 
ระกูลเทียน 
ษฐบุญสร้าง 

ระเสริฐ 
ง 
ตรา 
ษ ์

 
รณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ตําแหน่ง
ประธานกรรม
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการแล

ต
ท่ีปรึ
ท่ีปรึ
ท่ีปรึ
ท่ีปรึ
ท่ีปรึ
ท่ีปรึ

ต
ที่ปรึกษ
ที่ปรึกษ
ที่ปรึกษ
ที่ปรึกษ

ง 
มการ 

ละเลขานุการ

ตําแหน่ง 
รึกษาสถาบัน 
รึกษาสถาบัน 
รึกษาสถาบัน 
รึกษาสถาบัน 
รึกษาสถาบัน 
รึกษาสถาบัน 

ตําแหน่ง 
ษาผู้อํานวยกา
ษาผู้อํานวยกา
ษาผู้อํานวยกา
ษาผู้อํานวยกา

 

13

ร  

าร 
าร 
าร 
าร 



 

1.6

ลําดับ 
1 ด
2 ศ
3 ร
4 ค
5 ด
6 ค
7 ด
8 อ
9 น
10 ร
11 ด
12 อ
13 ค
14 ค

 

1.6

ลําดับ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1.6

คุณภาพม
 

ลําดับ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

6.4 ผู้ทรงคณุ
 

ดร.สีลาภรณ์ 
ศ.ดร.โสภิณ 
รศ.สมพร 
คุณเอ็นนู 
ดร.กฤษฎา 
คุณลดาวัลย์ 
ดร.ปรีชา 
อ.เชิญ 
นพ.สมเกียรติ 
รศ.ดร.จันทร์จรัส
ดร.จันทรวิภา 
อ.ไพโรจน์ 
คุณสุรศักด์ิ 
คุณทรงพล 

6.5 ผู้ทรงคณุ
 

อ.เชิญ 
อ.วรเทพ 
คุณสุรจิตต์ 
อ.ไพโรจน์ 
ดร.ปรีชา 
คุณจุฑามาศ  
คุณสุจิตรา   
 

6.6 คณะกรรม
สถ

มหาวิทยาลัย 
 

 
ผู้อํานวยกา
น.ส.สายสดุ
น.ส.ปรียาพ
น.ส.ธราภร
นายสุพจน์ 
น.ส.จินตหร

ณวุฒิด้านวิจัย 

ชื่อ-สกุล 
บัวสาย 
ทองปา
อิศวิลาน
ซ่ือสุวรร
อุทยานิ
คําภา 
สิทธิกร
บํารุงวง
ธาตรีธร

ัส เรี่ยวเดช
ธนะโสภ
ลิ้มศรีส
นาคสวั
เจตนาว

ณวุฒิการพัฒน

ชื่อ-สกุล 
บํารุงว
ไวทยา
แก้วชงิ
ลิ้มศรีส
สิทธิก

   ลิปิการ
 พันธุม

มการดําเนนิง
ถาบันได้แต่งต้ั
 ประจําปีการศึ

ชื
ารสถาบันวิชากา
ดา 
พร 
รณ ์
 
รา 

 

 ร
น อ
นนท์ ผู้
รณ ป

นนิ ผู้
ร

ณ์ไกร อ
งศ ์ นั
ร ป
ชะ ผู้
ภณ ผู้
กุลวงศ ์ ร
ัสด์ิ เล
วนิชย์ ผู้

นาหลักสูตร 

วงศ ์ นั
าวิโรจน์ นั
งดวง อ
สกุลวงศ ์ อ
รณ์ไกร อ
รถกล นั
ะบํารุง ผู้

งานประกันคณุ
ต้ังคณะกรรมก
ศึกษา 2556 

ชื่อ-สกุล 
ารด้านสหกรณ์ 

ศรีอุไร 
บุ้งทอง 
ศรีงาม 
สุขสมงาม 
นกเงิน 

องผู้อํานวยการ
อาจารย์พิเศษ ค
ผู้ประสานงานสก
ประธานมูลนิธิอา
ผู้ตรวจราชการก
องเลขาธิการสภ

อาจารย์ภาควิชา
นกัสหกรณ์แห่งช
ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการฝ่าย
ผู้อํานวยการฝ่าย 
องคณบดีฝ่ายก
ลขานุการสหกร
ผู้ทรงคุณวุฒิสถา

นกัสหกรณ์แห่งช
นกัสหกรณ์แห่งช
อดีตข้าราชการก
อาจารย์ประจําภ
อาจารย์ประจําภ
นกัวิชาการตรวจ
ผู้อํานวยการกลุ่ม

ณภาพ 
การดําเนินงา
 ดังน้ี 

 

ร สํานักงานกองท
ณะเศรษฐศาสต
ว. และผู้ทรงคุณ
าจารย์จําเนียร 
กระทรวงการคลั
ภาพัฒนาเศรษฐ
าสหกรณ์ คณะเ
ชาติ ป ี2541 
รดําเนินการสหก
ย 2 สํานักงานกอ
 5 สํานักงานกอ
ารเงิน คณะเศร

รณ์ออมทรัพย์ข้า
บัน 

ชาติ ป ี2541 
ชาติ ป ี2545 
กรมส่งเสริมสหก
ภาควิชาสหกรณ์
ภาควิชาสหกรณ์
จบัญชีชาํนาญกา
มมาตรฐานการสอ

านประกันคุณ

ประธานก
รองประธา
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

ตําแหน่ง 
ทุนสนับสนุนการ
ตร์ 
ณวุฒิสถาบันคลัง
  สาระนาค 
ัง 
ฐกิจและสังคมแ
ศรษฐศาสตร์ ม

กรณ์ออมทรัพย์ว
องทุนสนับสนุนก
งทุนสนับสนุนกา
รษฐศาสตร์ มก.
าราชการสหกรณ

ตําแหน่ง 

กรณ ์
ณ ์คณะเศรษฐศา
ณ ์คณะเศรษฐศา
ารพิเศษ กรมตรว
อบบัญชี กรมตรว

ณภาพตามนโย

ตําแห
กรรมการ 
านกรรมการ 
 
 
 
 

รวิจัย 

งสมองของชาติ 

แห่งชาติ 
มก. 

วชิรพยาบาล จําก
การวิจัย 
ารวิจัย 
. 
ณ์ จํากัด 

าสตร์ 
าสตร์ 
วจบัญชีสหกรณ์
วจบัญชีสหกรณ์ 

ยบายของสํานั

หน่ง 
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กัด 

ณ ์
 

นักประกัน



 

ลําดับ 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 

ของสถาบั

ควบคุม ต
ตามนโยบ
ของมหาวิ
ยกระดับก
 

 

รูปที่ 1.1

 
น.ส.อรวิภา
นายภูมิ 
น.ส.ณัฐกาน
น.ส.วสินธร
นายพรพงษ
น.ส.ผุสดี 
น.ส.พรติมา

คณ
บัน ประจําปีกา

ระ
 ตรวจสอบ และ
บายของมหาวิ
วิทยาลัย และค
การนําคุณค่าส

คณะ/ม

1 ระบบประก

ชื
า 

นต์ 
รา 
ษ์ 

า 

ณะกรรมการดํ
ารศึกษา 2556
ะบบประกันคุณ
ะประเมินผลก
ทยาลัยและค
คณะเศรษฐศา
สหกรณ์สู่การพ

ก

ก

กา
รป

รับ
ปร

ุงแ
ละ

พัฒ
นา

มก.

กันคุณภาพสถ

ชื่อ-สกุล 
มากม่ิง 
จันทชุม 
สหวัชรินทร์ 
ขวยเขิน 
แสงนาค 
กลิ่นเกษร 
คงศร ี

าเนินงานดังกล
6 ดังรูปที่ 1.11
ณภาพภายในข
การดําเนินงาน
ณะเศรษฐศาส
าสตร์ และการ
พัฒนาที่ย่ังยืน

เอกลักษณ์ หน่ว

การจัดทําแผ

การดําเนินการต

ติดตาม กํากั

ารประเมินคุณภา
รายโครงกา

รายงานประจ
SAR

ารประเมินคุณภา
โดยต้นสังกั

รายงานการปร
โดยต้นสังกั

ถาบันวิชาการ

 

ล่าวมีหน้าที่คว
1 และมีแผนก
ของสถาบันวิช
นของสถาบันให
สตร์ โดยมีจุดม
รสร้างเอกลักษ
” 

วยงาน

ผน

ามแผน

กับ

าพภายใน
าร

จําป

าพภายใน
กัด

ระเมิน
กัด

รด้านสหกรณ ์

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

วามรับผิดชอบ
การดําเนินงานด
ชาการด้านสหก
ห้เป็นไปตามน
มุ่งหมายให้ผล

ษณ์องค์กร “เป็

ผู้ใช้
ผู้มีส่วน

เปนองค์กรท่ี
เพ่ือยกระ

สู่ก

นโยบายปร

 

ตําแห
 
 
 
 
 
 
และผู้ช่วยเลขาน

บและมีส่วนร่ว
ดังรายละเอียด
กรณ์เป็นการส
นโยบาย เป้าหม
ลผลิตที่ออกมา
ปนองค์กรที่มุ่ง

ชบ้ริการ/
นได้ส่วนเสยี

มุ่งพัฒนานวัตกรรมค
ะดับการนําคุณค่าสหก
การพัฒนาท่ียั่งยืน

ะกันคุณภาพมก.

หน่ง 

นุการ 

มในการประกั
ดตารางที่ 1.1 
สร้างระบบและ
มาย และระดั
ามีคุณภาพตา
งนวัตกรรมควา

ความคิด
กรณ์
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กันคุณภาพ
 
ะกลไกการ
ับคุณภาพ
ามนโยบาย
ามคิด เพ่ือ



 

ตารางที่ 
ลําดับ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 1.1 แผนการ

การประชุมเพ่ือ
คุณภาพภายใน

วางกลไกการป
ทํางานของบุคล
ประจําเดือนสถ
การประชุมทําค
ภารกิจบุคลากร
การร่วมรับฟังก
การประกันคุณ

การแต่งต้ังคณะ
คุณภาพของสถ
การนําเสนอรา
ในของสถาบันใ
ประจําสถาบันวิ
การร่วมประชมุ
คุณภาพการศกึ
ครั้งท่ี 6/2556 
การร่วมประชมุ
การประเมินคณุ

การประชุมชี้แจ
ภายใน ปีการศึ
การประชุมชี้แจ
ภายใน และแน
การประกาศชว่
คุณภาพของสถ

โครงการแลกเป
ประกันคุณภาพ

รดําเนินงานกา
กิจกรรม 

อรับฟังผลสรุปกา
น ประจาํปีการศึ

ระกันคุณภาพใ
ลากร เม่ือคราว
ถาบัน ครั้งท่ี 6/
ความเข้าใจเรื่อง
ร 
การนําเสนอผลก
ณภาพของคณะเ

ะกรรมการดําเนิ
ถาบัน 
ยงานการประเมิ
ในท่ีประชุมคณะ
วิชาการด้านสห
มคณะกรรมการ
กษาคณะเศรษฐ
 
มชี้แจงตามองคป์
ณภาพการศึกษา

จงแนวทางการป
ศึกษา 2556 
จงตัวบ่งชี้การป
นวปฏิบัติในการ
วงเวลาแห่งการป
ถาบัน 

ปลี่ยนเรียนรู้ “ก
พ คณะเศรษฐศ

ารประกันคุณ

ารประเมิน 
กษา 2555  

ห้อยู่ในวิถีการ
ประชุม
56 
งการขับเคลื่อน

ารดําเนินงาน 
ศรษฐศาสตร์ 

นนิงานประกัน

มินคุณภาพภาย
ะกรรมการ

หกรณ์ครั้งท่ี1/56
รประกัน
ศาสตร์  

ประกอบเพ่ือ
า 

ประกันคุณภาพ

ระเมินคุณภาพ
เตรียมหลักฐาน
ประเมิน

การดําเนินการ
าสตร์” 

ณภาพของสถา
ระยะเวล
22 พ.ค. 5

4 ก.ค. 56

การประชุ
ประจําเดือ
9 ก.ค. 56

2 ส.ค. 56

ย 

6 

13 ธ.ค. 5

18 ธ.ค. 5

22 ม.ค. 5

พ  11 ธ.ค. 5

น 
5 มี.ค. 57

1  – 30 เม
2557 

11 เม.ย. 5

บัน ประจําปีก
า 

56 บุคลากรได้
หน่วยงาน
ตรวจประ
จัดทําประ
ประกันคณุ

6 เพ่ือสร้างค
คุณภาพให้

ม
อน 

เจ้าหน้าท่ีมี
ส่วนหนึ่งข

6 รับทราบ
เพ่ือเป็น
ดําเนินกา

6 เพ่ือให้กา
ดําเนินไป

56 รายงานผ
คณะกร
คําแนะนํ

56 กําหนดผู้
และโครง
ไคเซน 

57 ทราบแน
คุณภาพใ
จัดทําเอ
รายงาน 

56 เพ่ือรับท
ทางการจั

7 เ พ่ือรับท
หลักฐาน

ม.ย. 
 

บุคลาก
คุณภาพ
คุณภาพภ

57 สร้างควา
2556 ให้
เข้าใจในตั
กรอกข้อม

การศึกษา 25
ผลลัพธ์ท

ด้รับรู้และเข้าใจใ
 และเพ่ือนําคํา
เมินคุณภาพมาป
กันคุณภาพให้ดี

ณภาพ PDCA 
วามเข้าใจและจั

ห้อยู่ในวิถีการทํา

มีความเข้าใจการ
ของวิถีการทํางา
ผลการดําเนินง
นแนวทางในก
ารประกันคุณภา
ารดําเนินงานปร
ปด้วยความเรียบ
ผลการประเมิน
รมการประจํา
าการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบและ
งการพัฒนาคุณ

นวทางในการ
ให้เป็นไปในทิศ
กสารหลักฐาน

 
ราบนโยบายกา
จัดทําประกันคุณ
ทราบเกี่ ยวกับ
การประกันคุณภ
รทราบกรอบ

พและเตรียมก
ภายในควบคู่กบั
มเข้าใจการประก
เป็นไปในทิศทาง
ตัวบ่งชี้ท่ีเพ่ิมเติม
มูลและตัวบ่งชี้เพิ

556 
ธ์ท่ีคาดหวัง 
ในภารกิจการดํา
แนะนําของคณ
ปรับปรุงการทํา
ดีย่ิงข้ึน ภายใต้ก

ัดระบบกลไกกา
างานในภารกิจขอ

รจดัทําประกันคุ
นในภารกิจ 
งานของคณะเศ
การนํามาปรับ
าพภายในของสถ
ระกนัคณุภาพขอ
บร้อย 
นคุณภาพภายใน
าสถาบันรับทร
นในปีต่อไป 
ะผู้จัดเก็บข้อมูล
ณภาพการทํางาน

รจัดทํารายงา
ศทางเดียวกัน 
นเพ่ือประกอบ

ารประกันคุณภา
ณภาพ ปีการศึก
บการจัดเตรีย
ภาพ 
บเวลาของกา
การสําหรับกา
บภารกิจหลัก 
กันคุณภาพในปี
งเดียวกัน รวมท้ั
ม สร้างความเข้าใ
พ่ิมเติม และสร้า

 

16

เนินงานของ
ณะกรรมการ
างานและการ
กรอบการ

รประกัน
องบุคลากร 

คุณภาพเปน็

รษฐศาสตร์ 
บใช้ ในการ
ถาบัน 
องสถาบัน

นสถาบันให้
าบและขอ

ตามตัวบ่งชี้
นดัวยระบบ

นประเมิน
 รวมถึงการ
บการจัดทํา

าพและแนว
ษา 2556 

ยมเอกสาร

รประเมิน
รประเมิน

การศึกษา 
ั้งทําความ
ใจในการ
งความเข้า



 

ลําดับ 

13 

14 

1.7 ผลงา

ข้อตกลงค
ชาวนาภ
เกษตรกร
การลดต้น
3 ปี ต้ังแ
พฤษภาค

ราย ได้นํ
โดยหันมา
ผลิตโดยเ
ความรู้กา

การประชุมซักซ้
ประเมินคุณภาพ
การรับการตรว
ประจาํปีการศึก
ตรวจประเมินคุ

านประจําปกี

1.7.1 กา
(1

ความร่วมมือท
ายใต้เครือข่า
รให้ประกอบอ
นทุน เพ่ิมผลผ
แต่ 25 มกราค
คม 2556 ถึง 2

ําความรู้ไปใช้
าใช้ปุ๋ยคอก/ป๋
เฉลี่ย 22% 
ารทํานาโยนไป

โครงการ

กิจกรรม 

ซ้อมความเข้าใจเ
พภายในประจําปี
จประเมินคุณภ

กษา 2556 จากค
คุณภาพฯ 

การศึกษา 255

ารนําผลงานวิ
1) หลักสูตรช

สถาบันวิช
ทางวิชาการเพื
าย บริษัท บา
อาชีพได้อย่าง
ผลิตต่อไร่ แล
คม 2556 ถึง 
28 กุมภาพันธ

ผลการปร
ช้ในการทํานาใ
ปุ๋ยชีวภาพ มีก
และสามารถ
ปใช้ ได้ผลดี 1

 

รอบรมหลักสูตร
ระหว่า

กี่ยวกับการ
ปกีารศึกษา 255
าพภายใน
คณะกรรมการ 

56 ที่ภาคภูมิใ

วิจัยไปใช้ประ
ชาวนามืออาชี
ชาการด้านส
พ่ือนําหลักสูต
างซื่อโรงสีไฟเ
ย่ังยืน และมีชี
ะใช้กลไกการ
24 มกราคม 
ธ์ 2557 มีชาว
ะเมินหลักสูต
ในรอบปีการผ
การลดการใช้ย
เพ่ิมผลผลิต 1
1 ราย ส่วนอีก

รชาวนามืออาชพี
งวันท่ี 29 พฤษ

ระยะเวล

56 
15 พ.ค. 5

23 พ.ค. 5

ใจ 

ะโยชน์ 
ชพี  
สหกรณ์ และ
ตรชาวนามืออ
เจียเม้ง จํากัด
ชีวิตความเป็น
รตลาดทดแทน
  2559 น้ัน โ
วนาเข้าร่วมโค
ตร อยู่ในระดับ
ผลิต 56 โดย
ยาฆ่าหญ้า-ยา
10% เมื่อเที
ก 1 ราย ไม่ได้

 
พภายใต้ข้อตกล
ษภาคม 2556 ถึ

า 
ในกระบว
ตีความหม
สําหรับกา

57 การประเ
2556 ดํา

57 สถาบันไ
ประจําปี
ปรับปรุง

บริษัท บางซื
าชีพและชุดค
ด โดยมีจุดมุ่ง
นอยู่ที่ดี อีกทั้ง
นการเข้าร่วมโ
ดยสถาบันฯได
ครงการอบรม
บดีมาก เกษ
ยได้มีการปรับ
าปราบศัตรูพืช
ทียบกับปีที่ผ่า
ด้ผลเพราะพ้ืน

ลงความร่วมมือร
ึง 28 กุมภาพัน

ผลลัพธ์ท
วนการจัดทํา SA
มายของดัชนีท่ีส
ารตรวจประเมิน
เมินคณุภาพภาย
าเนินการไปด้วย
ด้รับทราบผลกา
การศึกษา 255
ผลการดําเนินง

ซื่อโรงสีไฟเจี
ความรู้จากการ
หมายที่จะเพิ
งเพ่ือสร้างทาง
โครงการรับจํ
ด้เริ่มดําเนินก
จํานวน 33 ค
ษตรกรที่เข้าร่ว
เปลี่ยนลดการ
ชลง 20-30%
นมา และมีเก
ที่ที่อยู่ห่างจา

ระหว่าง BSCM 
ธ์ 2557 

ธ์ท่ีคาดหวัง 
AR และสามารถ
สถาบันรับการตร
นในปีการศึกษา 2
ยในประจําปีการ
ยความเรียบร้อย
ารประเมินคุณภ

56 เพ่ือการวางแ
านต่อไป 

ยเม้ง จํากัด 
รวิจัยไปใช้ใน
พ่ิมขีดความสา
งเลือกใหม่แก
จํานํา ภายใต้ก
การอบรมต้ังแ
น 
วมโครงการจํ
รใช้ปุ๋ยเคมีลง

% สามารถลดต
กษตรกร 2 ร
กแหล่งนํ้า 

 และ CAI 
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รวจประเมิน
 2556 
รศึกษา 
ย  
ภาพภายใน
แผนการ

 ได้จัดทํา
การอบรม
ามารถแก่
ก่ชาวนาใน
กรอบเวลา 
ต่วันที่ 29 

จํานวน 23 
ง 20-30% 
ต้นทุนการ
ราย ได้นํา

 



 

อบรมหลั
ได้แก่ ส.ป
สหกรณ์ไ
นําไปสู่กา
กลยุทธ์สู่
เรียนรู้เพ่ื
จิตสํานึก
กุมภาพัน
มีผู้อบรม

 

โครงก

วิชาการร
จัดการแบ
ยกร่างหลั
 

(2

ลกัสูตรนักบริห
ป.ก.-สว.สก.-
ไปพัฒนา Sm
ารสร้างคุณค่า
เกษตรย่ังยืนแ

พ่ือพัฒนาทักษ
พ่ึงพาและร่วม

นธ์ 2559 โดย
จํานวน 30 ค

ารอบรมหลักสูต

(3

ระหว่างส.ป.ก
บบองค์รวม เ
ลกัสูตร  

2) หลักสูตรนั
สถาบันวิช

หารจัดการธุรกิ
-สกว.-สวก. ใ
art Officers
าและมูลค่าเพิ
และความมั่นค
ษะการประกอ
มมือกันพัฒน
หลักสูตรดังก

คน 
 

ตรนักบริหารจัด

 
3) หลักสูตร S

หลักสูตร 
ก.-สว.สก.-สก
พ่ือนําไปสู่กา

นักบริหารจัดก
ชาการด้านสห
กิจฐานสังคม 
ในการถ่ายโอ
s และ Smar
พ่ิมในการใช้ป
คงทางอาหาร 
อบการแก่ผู้นํ
าประเทศ ภา

กล่าวมีระยะเว

ดการธุรกิจฐานสั
วันท่ี

Smart Offic
Smart Offic
กว.-สวก. เพ่ือ
รสร้างคุณค่า

การธุรกิจฐาน
หกรณ์ร่วมกับ
 ภายใต้ข้อตก
อนความรู้และ
rt Farmers ใ
ประโยชน์ที่ดิน
 การเช่ือมโยง
ําชุมชน/ผู้ปร
ายใต้กรอบเว
วลาดําเนินการ

 
 

สังคมภายใต้ข้อ
ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 

cers 
cers เป็นหลัก
อยกระดับสม
และมูลค่าเพ่ิม

นสังคม 
บสํานักงานก
ลงความร่วมมื
ะนวัตกรรมจา
ให้มีทักษะในก
น ภายใต้กรอบ
งโซ่อุปทานใน
ระกอบการ/ส
ลา 3 ปี นับต
รอบรม 6 เดือ

ตกลงความร่วม
2557 

กสูตรที่พัฒนา
รรถนะเจ้าหน
มในการใช้ปร

ารปฏิรูปที่ดิน
มือทางวิชากา
ากการวิจัยขอ
การบริหารจัด
บยุทธศาสตร์
นธุรกิจของชุม
สหกรณ์ การร
ต้ังแต่ 28 กุม
อน (กุมภาพัน

มมือระหว่างส.ป

ขึ้นภายใต้โคร
น้าที่ส.ป.ก.ให้
ระโยชน์ที่ดิน ป

นเพ่ือเกษตร
ารระหว่าง 4 ห
องสถาบันวิช
ดการแบบองค
ร์การขับเคล่ือ
มชน การสร้าง
รณรงค์ให้คนใ
มภาพันธ์ 255
นธ์ – กรกฎาค

ป.ก.-สว.สก.-สกว

รงการความร่ว
ห้มีทักษะในก
 ปัจจุบันอยู่ระ
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กรรม จัด
หน่วยงาน 
าการด้าน
ค์รวม เพ่ือ
นเสาหลัก
งกลไกการ
ในสังคมมี
56 ถึง 27 
คม 2557) 

 

ว.-สวก. 

วมมือทาง
ารบริหาร
ะหว่างการ



 

 

Farmer 
เพ่ือพัฒน
ผู้ประกอ
ธรรม ภา
จํากัด จ.
ผ่านมา โ
Farmer 
การนําสิน
สมาชิกมี
บริโภคหัน
วิสัย จํากั
จะนําเชล
พฤษภาค

 

(4

 Shop เพ่ือ
นาระบบการ
บการรายย่อ
ายใต้กรอบคิด
สุรินทร์ ได้ติด
โดยสหกรณ์เล็
 Shop “ไม่ได้
นค้าจากท้องถิ
อาชีพและรา
นมาบริโภคสิน
กัด จ.ร้อยเอ็ดใ
ลฟ์ Farmer S
คม 2557 

การประ

 
4) การขยายผ

ผลจากการ
แก้ปัญหาเชิง
รค้าที่เป็นธร
ย สถาบันเกษ
ด “ร้านค้าปลี
ดต่อขออนุญา
ล็งเห็นความสํ
ด้หวังที่กําไร แ
ถิ่นที่มีคุณภาพ
ยได้เพ่ิมมากขึ
นค้าไทยที่ผลิ
ในเดือนมิถุนา
Shop วางจํา

 

ร้าน Farm

ะชุมเตรียมการสํ

ผลตัวแบบธรุ
รดําเนินการวิ
โครงสร้างอย่
รม อันจะนํา
ษตรกร และผู้
กที่ผู้ผลิตและ
ตนําตัวแบบธุ
าคัญของการ

แค่อยากให้เป็น
พเข้ามาคัดสร
ขึ้น และยังเป็น
ตโดยคนไทย 
ายน 2557 แ
าหน่ายในร้าน

er Shop ณ สห

 
 

สําหรับยกร่างหล

รกิจ Farmer
จัยของสถาบั

ย่างเป็นระบบแ
าไปสู่การแก้
ผู้บริโภคท่ีตระ
ะผู้บริโภคเป็น
ธุรกิจ Farme
ค้าเป็นธรรม 
นลูกค้าประจํา
รรเพ่ือวางจําห
นแนวทางให้ส
 นอกจากน้ีกํา
และภายใต้คว
นหงส์ทองเฮลท

 
 

หกรณ์การเกษต

ลักสูตร Smart 

r Shop  
ันวิชาการด้าน
และเป็นทางเ
้ปัญหาความ

ะหนักในความ
นเจ้าของร่วมก
r Shop ไปเปิ
 ที่สหกรณ์ไม่ไ
า” เป็นการช่ว
หน่ายในร้าน 
สมาชิกได้ตระ
าลังจะขยายผ
ามร่วมมือกับ
ท์สเตช่ัน ณ ห้

ตรปราสาท จํากั

 Officers 

นสหกรณ์ ที่ได
ลือกกับกลุ่มค
มเหลื่อมล้ําข
มสําคัญของสิน
กัน” ซึ่งสหกร
ปิดที่สหกรณ์เ
ได้หวังกําไรเช่
วยเหลือสมาชิ
 Farmer S
ะหนักและปรับ
ผลไปเปิดที่สห
บริษัท บางซื่

ห้างสรรพสินค้

ัด จ.สุรินทร์ 

ด้บ่มเพาะตัวแ
คนที่ต้องการร
องเกษตรกร
นค้าคุณภาพ 
รณ์การเกษต
เมื่อกรกฎาคม
ช่นเดียวกับสโล
ชิกสหกรณ์ให้
Shop เป็นก
บเปลี่ยนพฤติ
หกรณ์การเกษ
อโรงสีไฟเจีย
ค้าเมกะบางนา
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แบบธุรกิจ 
ร่วมมือกัน
รรายย่อย 
 ราคาเป็น
รปราสาท 
ม 2556 ที่
ลแกนของ 
้มีลู่ทางใน

การช่วยให้
กรรมการ

ษตรเกษตร
เม้ง จํากัด 
า ในเดือน

 



 

การพัฒน

กว่า 1 ท

ความรู้แล

ประกอบอ

ในทิศทาง

จนความ

เป็นขบวน

สถาบันวิ
พัฒนา “
ชาวสวนผ

ประสบปั
การรับรอ
หลายปี ท
ปรึกษาข
ใช้กลยุทธ
ของผู้บรโิ

คน ที่ต้อง

(5

นาการสหกรณ์

ทศวรรษที่ผ่าน

ละนวัตกรรม 

อาชีพและการ

ง ที่สามารถแก้

คิด จนเศรษฐ

นการทางสังคม

ชาการด้านสห
ศูนย์เรียนรู้มีชี
ผลไม้คุณภาพ แ

ปัญหาเรื่อง รา
องมาตรฐานเ

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจ
อคําแนะนําจ
ธ์ด้านการตลา
โภค จึงเป็นที่ม

งการร่วมมือกั

5) การดําเนิน
การดําเนิน

และการค้าที่เป

นมาได้ผลผลิ

 ซึ่งก่อให้เกิดท

รดํารงชีวิตร่วม

ก้ปัญหาความจ

ฐกิจ และจนเ

มที่มีการถ่ายโ

เพ่ือให้เกิด
หกรณ์(สว.สก
ชีวิต” จํานวน
 และศูนย์เรียน

(1) ศูนย์เรี
 

าคาข้าวตกตํ่า
กษตรอินทรีย์
ากปริมาณกา
ากนักวิจัยของ
าด เรื่อง “การ
มาของ “ข้าว

  
กันแก้ปัญหาร

นการศูนย์เรีย
นการวิจัยของส

ป็นธรรม” อ

ลิตการวิจัย เป็

ทางเลือกใหม่ใ

มกันของคนใน

จนทั้ง 3 ประเภ

เพ่ือนฝูง อีกท

โอนความรู้กันต

ดกลไกการถ่า
ก.) และสํานักง
น 4 แห่ง ได้แก
นรู้ Farmer Sh
รียนรู้ข้าวคณุ
ความเป็นมา:
าเหลือเพียงเก
ย์ (IFOAM) 
ารผลิตข้าวหอ
งสถาบันวิชาก
รสร้าง  แบรน
คุณธรรม” 
 วัตถุประสงค์
ราคาผลผลิตต

ยนรู้มีชีวิต (Li
สถาบันวิชากา

อย่างต่อเน่ืองใน

ป็นชุด

ในการ

นสังคม

ภท คือ 

ทั้งเกิด

ตามธรรมชาติข

ายโอนความรู้
งานกองทุนส
ก่ ศูนย์เรียนรู้ข้
hop 

ณธรรม 
: ในปี 2549
กวียนละ 8,00
และเคยขาย
มมะลิอินทรีย์
การด้านสหกร
นด์สินค้า” เพ่ือ

ค์ : ข้อสรุปจา
ตกตํ่า บนหลัก

“แบรนด์
ผู้บริโภคว
กํ าหนด เ
กระบวน
มาตรฐาน
และ การ
กําหนดให
ประการ ไ

iving Learn
ารด้านสหกรณ

นรูปแบบของก

ของคนในสังค

รู้จากการวิจัย
นับสนุนการวิ
ข้าวคุณธรรม ศู

9 กลุ่มชาวนา
00 บาท โดย
ได้มากกว่าเก
ย์ มีมากกว่าป ิ
รณ์ ที่มหาวิทย
อให้ผลผลิตข

ากเวทีระดมคว
กการพ่ึงพาแล
์ข้าวคุณธรร
ว่าเป็นข้าวหอ
เ ง่ื อน ไขการ
นการรับรอง
น คือ การรับร
รรับรองคุณภ
ห้ชาวนาผู้ผลิ

 ได้แก่ “ไม่ด่ืมเ

ing Center)
ณ์ ภายใต้ชุดโค

การวิจัยเชิงปฏิ

มที่มีจิตใจใฝ่เรี

ไปใช้ในการพั
วิจัย(สกว.) ร่ว
ศูนย์เรียนรู้ตลา

ภายใต้มูลนิธิธ
ผลผลิตข้าวห

กวียนละ 1 หมื
ริมาณความต้
ยาลัยเกษตรศ
องพวกเขามีค

วามคิดของกล
ละร่วมมือกันน้ั
ม” ให้เป็นที
มมะลิอินทรีย
รผลิ ตของก
คุณภาพ “ข้
รองคุณภาพเก
าพข้าวคุณธ
ลิต ต้องถือศี
เหล่า ไม่สูบบุห

)  
ครงการ “การ

ฏิบัติการแบบ

เรียนรู้อย่างต่อ

พัฒนาให้กว้า
วมกับภาคีนักวิ
าดสุขใจ ศูนย์เ

ธรรมะร่วมใจ
หอมมะลิอินท
มื่นบาท ต่อเนื

ต้องการซื้อ ดัง
ศาสตร์ จึงมีแน
ความแตกต่าง

ลุ่มชาวนา จํา
น้ัน ได้ข้อสรุป
ที่ เ ช่ือมั่นไว้ว
ย์อย่างแท้จริง
กลุ่ ม ช าวนา
ข้าวคุณธรรม
กษตรอินทรีย์
ธรรม ภายใต้
ศีลและลดอบ
หรี่ ไม่เล่นการ
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รขับเคลื่อน

มีส่วนร่วม

อเน่ือง 

งขวางขึ้น 
วิจัย จึงได้
เรียนรู้กลุ่ม

จ จ.ยโสธร 
รีย์ได้ผ่าน
น่ืองกันมา
งน้ันเมื่อได้
นวคิดที่จะ
งในสายตา

นวน 108 
ที่จะสร้าง 
างใจจาก
ง โดยการ
 ภาย ใ ต้
ม” ทั้ ง 2 
 (IFOAM) 
เง่ือนไขที่
บายมุข 3 
รพนัน” 



 

มะลิอินท
การตลาด
ชาวนา ใน
พ่ึงพาแล
เพ่ิมราคา
จําหน่าย
ผู้บริโภคเ

วิจัย เป็น
ข้าวคุณธ
5 กลุ่มกิจ

ธรรมะรว่

เครือข่าย

ออกแบบ

ผู้ประกอบ

กว่าตลา
บาท เ น่ื
ดาวกระ
จําหน่าย
ร่วมกับภ
ยังได้ร่วม
เพ่ือจัดห
สามารถล
ละ 6,000
พ้ืนเมือง 

ทรีย์ เพ่ือที่จ
ดของ “ข้าวคุ
นการแก้ปัญห
ะร่วมมือกัน โ
าจําหน่ายให้สู
ยผลผลิต แล
เช่ือมั่นไว้วางใ

นไปภายใต้กรอ
ธรรม" ที่ได้ถูก
จกรรมได้แก่ 

วมใจ ที่สมัครใ

ยคุณค่าข้าวคณุ

บไว้ตามกรอบก

บการ 

ด ในราคาเก
องจากได้พั
จายเพ่ือแปร

ยภายใต้แบร
ภาคีพันธมิตรต
มมือกันจัดต้ัง
หาปัจจัยการ
ลดต้นทุนการผ
0 บาท นอกจ
 และเก็บรักษา

การสร้างแ
ะออกแบบร
ุณธรรม” เพ่ือ
หาราคาสินค้า
 โดยกําหนดเป้
สูงขึ้น เพ่ิมโอก
ละการสร้าง
ใจและหันมาอ

 การดํ
อบกลยุทธ์ขอ
ออกแบบไว้ โ

 
 การ

ใจเข้าร่วมโคร
 การ

ณธรรม  
 การ

การดําเนินกา
 การ

 การ
 

 ผลลัพ
 ด้าน

กวียนละ 25,
ัฒนาระบบโ
รรูปเป็นข้าว
นด์ข้าวคุณธ
ต่างๆ นอกจา
กองทุนสวัสดิ
รผลิตร่วมกัน
ผลิตได้เฉลี่ยเก
จากน้ันยังได้จั
าเมล็ดพันธ์ุข้า

แบรนด์ข้าวคุณ
ะบบการผลิ
อทางเลือกให
าตกตํ่า บนหลั
ป้าหมายร่วมใ
กาสทางเลือกใ
งแบรนด์สิน
อุดหนุน 
าเนินการโคร
ง “เครือข่ายค

 โดยมีการดําเน

ผลิตตามเง่ือน
รงการ 
สร้างแบรนด์

สร้างการมีส่ว
ร 
จัดจําหน่าย 

สร้างความเช่ือ

พธ์ที่เกิดจากกา
นเศรษฐกิจ : ช
,000 
โรงสี
วสาร
ธรรม 
กน้ัน 
ดิการ 
น จึง
กวียน
ัดต้ังและดําเนิ
วปลูกด้วย 

ณธรรมจึงมุ่งไ
ตและ

หม่ของ
ลักการ
ในการ
ในการ
ค้าให้

รงการ 
คุณค่า
นินการในรูป

นไข “ข้าวคุณ

ด์ข้าวคุณธรร

วนร่วมในการ

“ข้าวคุณธรร

อมั่นไว้วางใจใ

ารวิจัย 
ชาวนาสามารถ

นินงาน ธนาค

ไปที่การผนึกก

แบบของการวิ

ณธรรม” ของ

ม ตามกรอบ

รพัฒนาระบบ

ม” และการส

ในกลุ่มภาคีแล

ถจําหน่ายข้าว

ารเมล็ดพันธ์ุ 

กําลังของกลุ่ม

วิจัยเชิงปฏิบัติ

งกลุ่มชาวนา 

แนวทางการ

บเครือข่ายคุณ

สร้าง Trust 

ละผู้บริโภค 

คุณธรรม (ข้า

 (ธนาริยาคาร

มชาวนาผู้ผลิต

ติการแบบมีส่

 ภายใต้เครือข

รดําเนินงานข

ณค่าข้าวคุณธ

 แก่ผู้บริโภค

าวเปลือก) ได้ใ

ร) เพ่ือรวบรวม
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ตข้าวหอม

วนร่วมใน 

ข่ายมูลนิธิ

ของระบบ

ธรรม ที่ได้

ค โดยภาคี

ในราคาสูง

มพันธ์ุข้าว



 

คน ซึ่งชา
คุณธรรม
สนับสนุน

ระบบกา
ตนเอง โด
นอกจาก
เมล็ดพันธ
ชุมชน เพื
ทางอาห
“ข้าวคุณ
สามารถส
อย่างลงต
สามารถส
ประยุกต์ใ

สร้างสรร
ข้ามความ
อาชีพการ

าวนาเหล่าน้ีไ
ม แก่ผู้สนใจ มี
นการวิจัย ในก

  การ
ปัจ

ารรับรองคุณ
ดยใช้กลไกสภ
กน้ันยังได้พัฒน
ธ์ุข้าว โดยใช้ก
พ่ือสานต่อนโ
หาร และได้จั
ณธรรม” เป็นต
สร้างสมดุลระ
ตัว อีกทั้งได้ส
สร้าง Trust 
ใช้ในการยกร

อาจ
รค์วิถีชีวิตชาว
มเหลื่อมล้ํา ไ
รทํานาอินทรีย

 ด้าน
ได้ร่วมมือกัน

 มีจํานวน 16 
การจัดต้ังศูนย์

 

รขยายผลนําไป
จุบันกลุ่มชาว
ภาพข้าวคุณ
ภาผู้บริโภคมา
นาระบบการ
กลไกการมีส่ว
โยบายด้านคว
ัดต้ังศูนย์เรีย
ต้นแบบของวิ
ะหว่างอาชีพแ
สร้างสรรค์นวั
 แก่ผู้บริโ
ะดับ คุณค่าแ
จสรุปได้ว่า “
นา โดยใช้กล

 ไปสู่การยกระ
ย์ ซึ่งนอกจาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นสังคม : ก่อเกิ
นจัดต้ังและดํา
 ศูนย์ และล่าส
ย์เรียนรู้มีชีวิต 

ปใช้ประโยชน์
วนาภายใต้เครื
ธรรมด้วย
าสนับสนุน 
เก็บรักษา
นร่วมของ
วามมั่นคง
ยนรู้มีชีวิต 
ถีชาวนาท่ี
และช้ีวัดได้
วัตกรรมที่
ภคอย่างกว้า

และมูลค่าเพ่ิม
เครือข่ายคุณ

ลไกของกลุ่ม/อ
ะดับการสร้าง
กจะช่วยให้มีวิถี

กิดเป็น “สังคม
าเนินการศูน
สุดในปี พ.ศ. 
 “ข้าวคุณธรร

น์ 
รือข่ายคุณค่า

งขวาง โดยมี
แก่ผู้สนใจอย่า

ณค่าข้าวคุณธร
องค์กรชาวนา
งอํานาจการต
ถีชีวิตที่มีควา

แบรนด์ข้าวคณุ

มเรียนรู้” ในก
ย์เรียนรู้ เพ่ือ
 2556 ได้รับ
รม” เพ่ือเผยแ

าข้าวคุณธรรม

มีหน่วยงานรัฐ
างกว้างขวาง 
รรม” เป็นตัวแ
าในการเสริมพ
ต่อรองให้เกิด
มสุขแล้วยังอน

ณธรรม 

ลุ่มชาวนาคุณ
อการเผยแพร
การสนับสนุน

แพร่นวัตกรรม

ม ได้ต่อยอดกา

ฐและสถาบัน
 
แบบธุรกิจข้าว
พลัง ซึ่งกันแล
ความเป็นธรร
นุรักษ์สิ่งแวดล

ณธรรม ซึ่งปัจจุ
ร่ชุดความรู้ วิ
นจากสํานักงา
  

ารวิจัยไปพัฒ

นเกษตรมากม

วอินทรีย์ที่ช้ีใ
ละกัน ทําให้ช
รม เพ่ือการยื
ล้อมได้อย่างน
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บันมี 128 
 วิถีชาวนา
านกองทุน

นาพัฒนา

มาย นําไป

ห้เห็นการ
ชาวนาก้าว
ยืนหยัดใน
น่าช่ืนชม 



 

ชุมชนอํา
การเกษต
และสิ่งแว
และการป
เกิดผลกร
ผู้บริหารโ
การหาแน
เวทีระดม
พราน” โ
ปลูกข้าว-
พรานเป็น

เพ่ือการบ

ส่วนร่วมข
เกษตรกร

อินทรีย์รว่

และเกษต

าเภอสามพร
ตรและชีวิตคว
วดล้อม อันเน่ื
ปล่อยนํ้าเสียข
ระทบต่อการป
โรงแรมสวนส
นวทางแก้ไขร
มความคิดกันห
โดยมีภาคี ได้แ
-เกษตรย่ังยืน 
นแกนนํา แล

บรรลุปณิธานร

ของภาคีโดยมี
รนําร่อง และก

วมกับภาคี เพ่ื

ตรอินทรีย์แก่เก

(2) ศูนย์เรี
 ค

านที่ต้องการ
วามเป็นอยู่ที่ไ
น่ืองมาจากการ
ของโรงงานอุต
ประกอบอาชีพ
สามพราน ซึ่
ร่วมกันของค
หลายครั้ง ใน
แก่ กลุ่มเกษต
 กลุ่มโอทอปวั
ะได้กําหนดป

 กา
ร่วม  

 

มีโรงแรมสวนส
การจัดทําแปล

 

อยกระดับเกษ
 

กษตรกรและผู้บ

รียนรู้ตลาดสุ
ความเป็นมา: 
รแก้ปัญหากา
ได้รับผลกระท
รใช้สารเคมีใน
ตสาหกรรมลง
พและการดําร
งตระหนักเห็
นในชุมชน ภ
ที่สุดก็ได้ข้อส
ตรอินทรีย์ ต.ส
วัดไร่ขิง และโ
ปณิธานร่วมขอ

ารดําเนินการโ

การพัฒนาระ
สามพรานเป็น
ลงสาธิต โดยมี
การพัฒนาระ
ษตรกรในการผ
การใช้กลไกตล
บริโภค และกา

ขใจ 

 ในปี พ.ศ. 
ารประกอบอ
ทบจากปัญหา
นการทําการเก
งแม่นํ้าลําคลอ
รงชีวิต แกนนํ

หนความสําคัญ
ภายหลังจากก
สรุปร่วมกันที่จ
สามพราน กล
โรงเรียนหน่ึงผ
องกลุ่มธุรกิจ

เข้าถึงเ
ในการใ
หน้า” 

ได้เห็นต
กําลังขอ
ใหม่ที่ดํ
กลไกใน
เกษตรอิ
แก่ภาคี

โครงการวิจัย

ะบบบริหารจัด
นแกนนํา เพ่ือ
มีหน่วยงาน/ผู้
ะบบการรับรอ
ผลิตสนิค้าทีไ่ด้
ลาดสุขใจ เป็น
ารสร้างมูลค่าเ

 2551 
อาชีพ
ภาวะ
กษตร
อง จน
นําโดย
ญของ
การใช้
จะรวมตัวกันใ
ลุ่มแม่บ้าน ต.
ผลิตภัณฑ์ จังห
เชิงคุณค่าสาม
เกษตรอินทรีย
ให้ความรู้และ
 
 วัตถุป

ตรงกันที่จะร่วม
องภาคีในการส
ดําเนินการบนห
นการสร้างสังค
อินทรีย์ขับเคลื
เครือข่ายที่เข้า
: ประกอบด้ว

ดการกลุ่มธุรกิ
พัฒนาไปสู่สงั
ผูเ้ช่ียวชาญ เป็
องมาตรฐานเก
ด้การรับรองจา
นศูนย์เรียนรู้เพ่ื
พ่ิมทางเศรษฐ

ในรูปของ “กล
สามพราน  ก
หวัดนครปฐม 
มพราน “ภาคี
ย์ โดยมีสวนส
ปัญญา ไปสู่ค

ระสงค์: ข้อสรุ
มมือกันแก้ปัญ
สร้างสรรค์ตัวแ
หลักการพ่ึงพา
คมฐานความรู้แ
ลื่อนการสร้างมู
ามามีส่วนร่วม 
ยการดําเนินก

กิจเชิงคุณค่าส
คมเกษตรอิน
นที่ปรึกษา 

กษตรปลอดภัย
ากเกษตรปลอ
อยกระดับควา
กิจแก่ภาคีที่เข้

ลุ่มธุรกิจเชิงค
กลุ่มเกษตรย่ัง
 โดยมีโรงแรม
คีทุกคนต้องเ
สามพรานเป็น
ความกินดีอยู่ดี

รุปจากเวทีระด
ญหา โดยมุ่งไป
แบบธุรกิจชุมช
าและร่วมมือกั
และเกษตรปลอ
มูลค่าเพ่ิมด้าน
 
การที่สําคัญ 4

สามพราน ภา
นทรีย์ โดยใช้ศู

ย และมาตรฐ
อดภัยและเกษต
ามรู้ด้านเกษต
ข้ามามีส่วนร่วม
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คุณค่าสาม
งยืน  กลุ่ม
มสวนสาม
เข้าใจและ
นเสาหลัก 
ดีมีสุขถ้วน

ดมความคิด 
ที่การผนึก
ชนรูปแบบ
ันที่จะเป็น
อดภัยและ
นเศรษฐกิจ

4 ประการ 

ายใต้การมี
ศูนย์เรียนรู้ 

ฐานเกษตร
ตรอินทรีย์ 
รปลอดภัย
ม 



 

การยกระ

เฉลี่ย เทา่

“ตลาดสุข
เป็นกลไก
สนใจแล
ปัจจุบันมี
ผลิตภัณฑ
ร่วมเรียน

ทางการเ
เกษตรกร

Entrepre
กลางของ
สามพราน

สาธารณะ
 

จัดต้ังแล
Learning
เกษตรอิน

ดําเนินง
จัดต้ังแล
สินค้าอา
ชุมชนต่า
รัฐ และอ

ะดับการพัฒน

ากับ 4,000 บา

ขใจ” (ซึ่งเปิดบ
กในการสร้างค
ะหันมาบริโภ
มีภาคีกลุ่มธุร
ฑ์เกษตรปลอ
นรู้เรื่องเกษตรป

เกษตรที่ดี (Go
รร่วมกับหน่วย

eneurship Aw
งธุรกิจช้ันนําส
นเพ่ือการบรรล

ะและมีหน่วย

ละดําเนินงาน
g Center) 
นทรีย์” แก่สา

านร่วมกับห
ละดําเนินงาน
หารปลอดภัย
ง ๆ การขยาย
องค์กรปกครอ

 

นาระบบธุรกิจข
 ผล

ด้
าทต่อวันต่อรา

ด้
 

บริการในรูปแ
ความรู้ ความ
ภคผลผลิตเกษ
รกิจเชิงคุณค่
ดภัย จํานวน
ปลอดภัย – เก

 

ood Agricu
ยงานภาคี จําน

 โ
wards (AREA
ส่งเสริมกิจกรร
ลุเป้าหมายร่ว

 

งาน/องค์กรต
 กา

 

นศูนย์เรียนรู้
เพ่ือถ่ายโอนค
าธารณะ 

 

น่วยงานภาคี
น “ตลาดชุม
ยและเกษตรอิ
ยผลสังคมเรีย
องส่วนท้องถิ่น

 

การติดตามป
ของกลุ่มธุรกิจ
ลลัพธ์จากการ
้านเศรษฐกิจ: 
าย มีผู้บริโภคเข
ด้านสังคม:   
การสร้างสังค
แบบของตลาด
เข้าใจ และรณ
ษตรปลอดภัย
าสามพรานเ
 50 ราย โดย
กษตรอินทรีย์ 
การให้บริการ
ultural Pra
นวน 500 ราย
โรงแรมสวนส

A Awards) ด้า
รมเพ่ือสังคม 
มของภาคี 
ปัจจุบันชุดค
ต่าง ๆ เข้าศึกษ
ารขยายผลเพื
ปั จ จุ บั น ไ
รู้มีชีวิต (Livin
ความรู้ “วิถีชีวิ

มี แ ผ น ก า
คี การขยายผ
มชนที่จําหน่
อินทรีย์” 
นรู้เกษตรปลอ
 และโรงเรียน

ประเมินผล แล
จเชิงคุณค่าสา
รวิจัย 
 มูลค่าการจํา
ข้ามาอุดหนุนก

คมฐานความรู้
ดนัดวันเสาร์-อ
ณรงค์ให้คนใน
ยและเกษตรอิ
เข้ามาร่วมจํา
ยมีเง่ือนไขในก
 อย่างต่อเน่ือง
รอบรมด้านกา
actice :GAP
ย 
สามพราน (ต
าน SME CSR 
 และทําหน้าที

ความรู้ด้านก
ษาดูงานอย่าง
พ่ือการนําไปใช้
ไ ด้
ng 
วิต

า ร
ผล 
าย
ใน
อดภัยและเกษ
นที่สนใจ 

ละสรุปบทเรี
ามพราน 

หน่ายผลผลิต
กว่า 6 หมื่นรา

รู้ด้านเกษตรป
อาทิตย์) 
นสังคม
อินทรีย์ 
าหน่าย
การเข้า
  
ารผลิต
P) แก่

ลาดสุขใจ) ได
 ประจําปี ค.ศ
ที่เป็นแกนนําใ

การจัดการต
งเป็นประจํา 
ช้ประโยชน์:  

ษตรอินทรีย์ ใ

ยน เพ่ือเป็นข้

ของเกษตรกร 
าย เฉลี่ยวันละ

ปลอดภัยและ

ด้รับรางวัล A
ศ. 2012จาก E
ในการขับเคล่ือ

ลาดชุมชนไ

 

ในจังหวัดนคร

ข้อมูลป้อนกลั

ร ณ ตลาดสุขใ
ะ 800 ราย 

ะเกษตรอินทรี

Asia Res
Enterprise As
อนกลุ่มธุรกิจ

ได้รับการเผ

รปฐม ร่วมกับห
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ลับสําหรับ

จ มีรายได้

รีย์ โดยใช้ 

sponsible 
sia องค์กร
เชิงคุณค่า

ยแพร่แก่

หน่วยงาน



 

เขาคิชฌ
เผชิญปัญ
ต้นทุ นก
เดียวกับร
ตกตํ่า (โด
ผล ไม้ อ
นโยบาย
ยางพารา
ชาวสวน
อาชีพไปป

ประมาณ
ผลไม้ที่จะ

ระบบธุรกิ
อุปทานใน

ร่วมกับภ

โดยภาคพัี

กูฏ จํากัด จัง
ญหาที่มีผลก
การผ ลิตที่ สู
ราคาจําหน่าย
ดยเฉพาะในช
อกสู่ ตลาด )
ยรั ฐที่ ส่ ง เสริ
าและปาล์มนํ้า
ผลไม้จํานวน
ปลูกยางพารา

ณ 20 คน มีคว
ะยังคงดํารงอ

กิจของเครือข
นธุรกิจสหกรณ

าคีพันธมิตรธุ

พันธมิตร 

(3) ศูนย์เรี
 ค

งหวัดจันทบุรี 
กระทบจาก
สู งขึ้ น  ขณะ
ยผลไม้มีราคา
ช่วงฤดูกาลท่ี
)  กอปร กับ
ริมการปลูก
ามัน จึงทําให้
นมากเปลี่ยน
าและปาล์มนํ้า

 วั
วามคิดที่จะห
ยู่ในอาชีพชาว

 

ข่ายคุณค่าผลไ
ณ์มาใช้ โดยมีน

 

รกิจ ด้วยการ
 

 

รียนรู้กลุ่มชา
วามเป็นมา : 
 

ามันแทน 
ัตถุประสงค์: 
าทางแก้ปัญห
วสวนผลไม้อย

การจัดการคว
ไม้ที่มีสหกรณ์
นักส่งเสริมสห
การวางแผนธ
รนําเอาการบริ
การกระจายสนิ

การติดตามข้อ

วสวนผลไม้คุ
  ปี 2550 กลุ่ม

 กลุ่มชาวสวน
หาความผันผว
ย่างย่ังยืน  (โด

ได้ริเริ่มพั
สหกรณ์แล

รูปแบบขอ
กลไกของ
ระยะเวลา
ระหว่างปี
ประกอบด้

วามรู้และวาง
ณ์การเกษตรเข
หกรณ์เป็นพ่ีเลี้
ธุรกิจผลไม้คุณ
ริหารจัดการโซ
นค้าตามช่องท

อมูลป้อนกลบั

คณุภาพ 

มชาวสวนผลไม

นผลไม้ ภายใต้
วนของราคาผ
ดยที่กลุ่มชาวส
ัฒนาการผลิ
ละนักวิชาการ
 การดํา

องการวิจัยเชิ
งโครงการ  
าดําเนินการโค
ปี 2552 – 2
ด้วย 5 ขั้นตอน
งกรอบแนวท
ขาคิชฌกูฏ จํา
ลีย้ง 
ณภาพ โดยสห
ซ่อุปทานในธุร
างการตลาดต่า

บเพ่ือการพัฒน

ม้ที่เป็นสมาชิก

ต้แกนนําของพ
ผลไม้ และทา
สวนผลไม้ ภาย
ตผลไม้คุณภ
รเป็นพ่ีเลี้ยงใน
เนินการโครง
งปฏิบัติการแ
“ เครือข่ายค
ครงการวิจัยฯ
556 โดยกา
น  
างเชิงกลยุทธ์
ากัด ได้ประยุก

หกรณ์การเกษ
รกิจสหกรณ์ม
างๆ ภายใต้แบร

นาธุรกิจ 

กของสหกรณ์ก

พ่อวิชัย ประก
างเลือกสําหรับ
ยใต้แกนนําขอ
ภาพ โดยมีนัก
นพ้ืนที่) 
งการ วิจัย: 
แบบมีส่วนร่ว
คุณค่าผลไม้
ฯอย่างต่อเน่ือ
ารดําเนินการ

ธ์สําหรับการข
กต์นําเอาการ

ษตรเขาคิชฌ
าใช้ 
รนด์คิชฌกูฏโม
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การเกษตร 

กอบทรัพย์ 
บชาวสวน
องพ่อวิชัย 
กส่งเสริม

เป็นไปใน
ม ภายใต้

ม้” โดยมี
ง 3 ระยะ 
รที่สําคัญ 

ขับเคลื่อน
รจัดการโซ่

กูฏ จํากัด 

มเดล (KM) 



 

นําเอาวิธี
ทายาทเก

ใช้กลไกข

เกษตรกร

เกษตรกร

ความรู้ G
เผยแพรค่

ธุรกิจสหก

ภายใต้แบ

Center) 
ชาวสวนผ

โอนควา
กลุ่มชาวส

หล ักส ูต
คุณภาพ
ห้องเรีย
ระหว่างภู
ยกระดับ

ธีการเกษตรที่ดี
กษตรกร 

ของภาคีพันธมิ

ร) และต่างประ
 

ร 

GAP ด้วยจิต
ความรู้สู่สาธาร

กรณ์ ซึ่งเป็นแ

บรนด์คิชฌกูฏ

 เพ่ือการถ
ผลไม้คุณภาพ

มรู้ พัฒนาเป็
สวนผลไม้ จังห

ร เร ียนรู ้สู ่ก
พชีว ิตที ่ด ีของ
นธรรมชาติเ
ภูมิปัญญาและ
เกษตรกรมืออ

 

ดี : GAP ม

 ผล
 


มิตร 


ะเทศ ผ่านภาคี
 






ตสํานึก ที่พ่อวิ
รณะ 



แนวปฏิบัติที่ดีใ


ฏโมเดล ซึ่งมีร
 กา

 

ถ่ายโอนความ
” เพ่ือการเผย

 

ป็น “นาสารโ
หวัดสุราษฎร์ธ

ก
าร เกษตร ยั

งชาวสวนผล
เพื ่อการแบ่ง
ะนวัตกรรมให
อาชีพ และโป

การพัฒนากา
าใช้ยกระดับค

ลลัพธ์จากการ
 ด้านเศรษฐกิ
 กลุ่มชาวสว

 เพ่ิมช่องทาง
คีบริษัทส่งออก
 ผลกระทบด้า
 ชุดความรู้ G
 ก่อเกิดเป็น

 ได้ชุดความ
วิชัย ประกอบ

 ตัวแบบธุรกิ
ในการสร้างค
 การปรับเป
าคาสูงกว่าแต
ารขยายผลเพื
ปัจจุบันขยาย
มรู้ “วิถีชีวิต
ยแพร่ 
ก า ร ถ่ า ย
โมเดล” แก่
ธานี 
า ร พ ัฒ น า

ยั ่งย ืน  และ
ลไม้ โดยใช้
งปันความรู้
หม่ ไปสู่การ
ปรแกรมการท

ารผลิตผลไม้คุ
คุณภาพผลไม้

รวิจัย 
จ :  
นผลไม้คุณภา

งการจําหน่ายใ
กไปยังประเทศ
านสังคม : 

GAP ด้วยจิตสํา
นสังคมฐานคว

มรู้ การผลิตก
บทรัพย์ และก

กิจของสหกรณ
ความสามารถใ
ลี่ยนพฤติกรร
ต่บริโภคได้ทกุ
พ่ือการนําไปใช้
ยผลจัดต้ังและ

ท่องเที่ยวเชิงเ

คุณภาพ ภายใ
ม้จากฟาร์ม (

าพ จําหน่ายผ

ในประเทศ (เท
ศจีน เวียดนาม 

นึก ชุดความรู้
วามรู้ในกลุ่ม

การเกษตรที่ดี
กลุ่มชาวสวน

ณ์การเกษตรที
ในการแข่งขนั
รมผู้บริโภคใน
กผลอย่างปลอ
ช้ประโยชน์:   
ะดําเนินงาน ศู

กษตร โดยสห

ใต้กลไกกลุ่มช
(Best from 

ผลไม้คุณภาพไ

ทสโก้โลตัส แม็
 บรูไน ตะวันอ

การจัดการและ
ชาวสวนผลไ

ด้วยจิตสํานึก
ผลไม้ได้สร้าง

ที่นําเอาการจัด
แก่สหกรณ์กา
สังคม ให้หันม
ดภัย 
 
ศูนย์เรียนรู้มีชี

หกรณ์การเกษ

ชาวสวนผลไม้
 Farm) และ

ได้ปีละ 9,961

ม็คโคร เครือข่
ออกกลาง 

ะส่งมอบผลไม้
ไม้คุณภาพแล

ก หรือที่รู้จักกั
งแนวปฏิบัติที่

ดการโซ่อุปทา
ารเกษตร 
มาบริโภคผลไ

ชีวิต (Living 

ษตรเขาคิชฌก
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คุณภาพที่
ะการสร้าง

1 ตัน โดย

ายสถาบัน

้คุณภาพ   
ละทายาท

กันดีว่า ชุด
ดีเพ่ือการ

านมาใช้ใน

ไม้คุณภาพ

Learning 

กูฏ จํากัด 



 

เรื่องหน้ีสิ

สินค้าสห
กับค่ากา
รับภาระไ
ดําเนินธุร

การแก้ปั
สามารถ
อุปทานอ
ธุรกิจอย่า
แตกต่าง
ความสาม

แบบธุรกิ
ปลีกที่ผู้ผ

 
เกษตรกร

 
ใต้ภาคีพัน

 
ตรวจสอบ

 
 

อยากให้เ

สนิ ปัญหาที่ดิน

หกรณ ์และสิน
ารตลาดในกา
ไม่ไหว ซึ่งเป็
รกิจได้อย่างย่ัง

ปัญหาเชิงโคร
แก้ได้ตามลํา
อย่างบูรณากา
างย่ังยืน ในแน
งในสายตาผู้
มารถในการแข

จ Farmer S
ผลิตและผู้บริโ
 
รที่ผ่านการคดั
 
นธมิตร ได้แก่
 
บย้อนกลับ)  
 
 
เป็นลูกค้าประ

(4) ศูนย์เรี

 

นทํากินและปั
ผลกา

นค้าเกษตรแป
ารวางจําหน่า
นปัญหาสําคั
งยืน 

 
รงสร้าง ที่ผู้ป
พัง โดยนําเอ
ารมาใช้เพ่ือก
นวทางการค้า
ผู้บริ โภคอัน
ข่งขัน 

  
Shop: กรอบ
โภคเป็นเจ้าข

ดเลือกเข้าร่วม

 สถาบันอาหา

 

ะจํา” 

รียนรู ้Farme

 ความเป็นมา

ปัญหาความยา
รวิจัยภายใต้ชุ
ปรรูปที่เผชิญ
ยสินค้าในไฮ
ัญที่ต้องเร่งห

 วัตถุประสงค์
ประกอบการ
อาวิธีการบริห
การบรรลุเป้า
าที่เป็นธรรมเพื
จะนําไปสู่ก

 กรอบแนวคิ
คิดสําหรับตัว

ของร่วมกัน” 
 การสร้างเ

มโครงการ 
 การพัฒนา

าร สถาบันคน้
 การพัฒน

 การพัฒนาร
 การสร้างแ

er Shop 

า: บ่อยคร้ังที่

ากจน 
ชุดโครงการวิจั
กับปัญหาขาด

ฮเปอร์มาร์ท ส
หาแนวทางแก

ค์: มุ่งเน้นไปที
รแต่ละคนไม
หารจัดการโซ
หมายการทํา
พ่ือสร้างความ
ารยกระดับ

คิดสําหรับตัว
วแบบธุรกิจ F
 โดยดําเนินกา
เครือข่ายอุปท

าสินค้าให้ได้ค
นคว้าและพัฒ
าระบบบริหา

ระบบบริหารจั
แบรนด์Farme

เกษตรกร ซึ่ง
อ

ช
ท
ม

จัยฯ ช้ีให้เห็นป
ดช่องทางการ

 สูงมากจนทํา
ก้ไข เพ่ือให้ผู้

ที่
ม่
ซ่
า
ม
บ

ว
armer Shop
ารในกิจกรรมส
ทานในกลุ่มผู้ป

คุณภาพมาตร
นาผลิตภัณฑ์อ
ารจัดการโซ่อุ

ัดการร้านค้าปลี
er Shop ภา

เป็นหน่วยผลิ
อุปทานสินค้า
เป็นปัญหาขอ
ช่วยเหลือจาก
ที่ปัญหาของเ
มาเป็นปัญหา

ปัญหาและข้อ
รตลาดที่      
ให้ผู ้ประกอบ
้ประกอบการ

p เป็นไปภาย
สําคัญ 5 กิจก
ประกอบการ S

รฐานและการ
อาหาร 
อุปทาน (ระบ

ลกี เพ่ือจําหน่า
ายใต้สโลแกน

ลิตในระดับต้น
าเกษตร มักจ
องสังคมท่ีคอย
กภาครัฐและห
เกษตรกรถูกห
าระดับชาติไม่

อจํากัดของสิน
  เข้าถึงผู้บริโภ
บการสินค้าชุ
รกลุ่มดังกล่าว

ยใต้วิสัยทัศน์ 
กรรม ได้แก่ 
 SMEs โอทอป

รพัฒนาบรรจุภ

บผลิต-จัดหา

ายสินค้าในราคา
น “ไม่ได้หวังที
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นนํ้าของโซ่
จะถูกมอง
ยรับความ 
หลายครั้ง
หยิบยกขึ้น
่ว่าจะเป็น

นค้าชุมชน  
ภค กอปร
มชนแบก
วสามารถ

 “ร้านค้า

ป สถาบัน

ภัณฑ์ภาย

า-ส่งมอบ- 

าเป็นธรรม 
ที่กําไร แค่่



 

ได้แก่ ระ
สมาชิกผู้บ
โซ่อุปทาน

พัฒนาร้า

เดือนละ 
จําหน่ายข
มีความพึ
ความสนใ
แนวทางก

ราย และ

ประจํา40

ประโยชน

ปราสาท 
ภายใต้แด

ใช้เป็นกล
มีความสา

ข้าว-ผักเพื
และการติ

 
 
 

ยะเตรียมการ
บริโภค ระยะ
น และระยะที

านต้นแบบที่ค

 60,000 บาท
ข้าวแบรนด์คณุ

พึงพอใจการบ ิ
ใจในแนวคิดข
การค้าที่เป็นธ

ะเข้ามาส่วนร่ว

00 ราย ได้รับ

น์กับการดําเนิ

 จํากัด และสห
ดนดําเนินงานข

ลไกการขับเคลื
ามารถในการแ

พ่ือสุขภาพ โด
ติดตามแบรนด
 
 
 

 
 
 

  
ร ได้แก่ การอ
ที่ 2 เป็นระย

ที่ 3 ระยะขยา
 

ณะเศรษฐศาส

ท ผลการดําเนิ
ณธรรมและเกิ
ริการอยู่ในระ
ของร้าน Farm
ธรรม 

วมในเวทีเรียน

บข้อมูลข่าวสา

นนชีวิต อาทิ ก
 

หกรณ์บริการสื
ของสํานักงาน



ลื่อนไปสู่สังคม
แข่งขัน 



ดยมีจุดมุ่งหมา
ด์ Farmer Sh

 การดําเนินก
ออกแบบระบบ
ะทดลองพัฒน
ยผลสู่ชุมชน 
ผลลัพธ์การวิจ
สตร ์มหาวิทย
 ด้านเศรษฐ

นินการโครงกา
กิดบุญเฉลี่ยเดื
ะดับดีมาก มีค
mer Shop

ด้านสังคม 
 ภาคีเครือข

นรู้ของโครงกา
 สมาชิกผู้บริ
รผ่านเครือข่า
 ประชาคมม
การบริโภคอาห
การขยายผลเ
 ปัจจุบันมี
สื่อสาธารณะ 
นปฏิรูปที่ดินเพื
 การจัดต้ังช
ฐานความรู้ด้ว

 การยกระด
ายรณรงค์ให้ผูบ้
hop 

การโครงการวิ
บธุรกิจ การคั
นาร้านต้นแบบ
 
จัย: การดํา
ยาลัยเกษตรศ
ฐกิจ: ร้านค้าต
ารซื้อข้าวจาก
ดือนละ 2 ตัน 
ความรู้สึกว่าสิ

p ที่ให้การส

ข่ายผู้ประกอบ
ารอย่างต่อเน่ือ
ริโภคมีจํานวน
ายสังคมข้อมลู
มหาวิทยาลัย
หารปลอดภัย
เพ่ือการนําไปใ
แผนขยายผ

 จํากัด ร้านหง
พ่ือเกษตรกรร
ชมรม/สมาคม
วยการยกระดั

ดับร้านต้นแบ
บริโภค-ประช

วิจัย: การดํ
ัดสรรผู้ประก
บ และพัฒนา

เนินการวิจัยที
าสตร์ มีผลลัพ
ต้นแบบที่คณะ
กชาวนา ปัจจุบ
 ผลการติดตา
สินค้ามีความ
สนับสนุนเกษต

บการท่ีเป็นส
อง 
นทั้งสิ้น 1,30
ลข่าวสารจากโ
เกษตรศาสต
 พืชสมุนไพร 
ใช้ประโยชน์ 
ลการจัดต้ังร้
งส์ทองเฮลท์สเ
ม (ส.ป.ก.) ใน
ผู้ประกอบกา

ดับการสร้างสม

บบที่คณะเศรษ
ชาคม มก. หัน

าเนินการวิจัย
อบการเข้าเป็
ระบบ/กลไกก

ที่ผ่านมาจนถึง
พธ์การวิจัยดัง
ะเศรษฐศาสต
บันมีสมาชิกป
มแบรนด์จาก
แตกต่างจากร้
ตรกรและผู้ป

มาชิกของโค

09 ราย มีส
โครงการ 
ร์ ได้รับบริกา
 ฯลฯ 
:  
ร้านค้าชุมชน
เตช่ัน เมกะบา
นระหว่างปี 25
รที่เป็นภาคีร้า
มรรถนะแก่ผู้ป

ษฐศาสตร์ในก
มาสนใจในกา

ยแบ่งออกเป็น
ปนภาคี และก
การจัดการธุร

งปัจจุบันซึ่งอ
งน้ี 
ตร์ มียอดจําห
ประจําจํานวน
กเครือข่ายสมา
ร้านค้าปลีกอ่ื
ระกอบการร

รงการฯมีจํา

สมาชิกที่อุดห

ารส่งเสริมควา

นที่สหกรณ์กา
างนา และร้าน
556-2559  
าน Farmer S
ประกอบการร

การขับเคลื่อน
ารบริโภคอาห
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น 3 ระยะ 
ารรณรงค์
กิจภายใต้

ยู่ในระยะ

หน่ายเฉลี่ย
 300 ราย 
าชิกพบว่า 
น และให้
ายย่อยใน

นวน 236 

หนุนสินค้า

ามรู้ที่เป็น

ารเกษตร
นค้าชุมชน

Shop เพ่ือ
รายย่อยให้

นโครงการ
ารสุขภาพ 



 

ประชาคม

Asian ณ

สหกรณ์ใ
อาเซียน 
ฝึกอบรม
ภูมิภาคอ

 

ร่วมประชุม 

1.7.2 กา
แข็
ใน

มเศรษฐกิจอา
(1

 ประเทศมาเล

นภูมิภาค โดย
มีภาคีรวม 10
มร่วมกัน ซึ่งใน
อาเซียนในรูปแ

Networking

 Toward Excelle

ารเตรยีมควา
ขง็สู่สากล  
นปีการศึกษา 
าเซียนกับประ
) เข้าร่วมปร
ลเซีย ระหว่าง

สถาบันฯได้
ยเน้นไปที่ Sp
0 สถาบันเป็น
นอนาคตอาจ
แบบของ Coo

 

 

g ความร่วมมือก
ระหว่างสถาบั

 

ence in Co-ope

มพร้อมในกา

 2556 สถ
เทศสมาชิกอา

ระชุม Toward
งวันที ่10-12 
ด้รับเชิญเข้าร่ว
irit of Co-o

น Steering Co
จใช้ฐานการให
op to Coop 

การให้บริการฝกึ
บนัวิชาการด้านส

erative trainings 

ารก้าวสูป่ระช

ถาบันได้เช่ือมโ
าเซียน ดังน้ี  
d Excellenc
 กันยายน 25
วมประชุมหารื
operative แ
ommittee ข
ห้บริการฝึกอ
 Business 

กอบรมของภาคี
สหกรณ์และมห

 
 

 & Education in

ชาคมเศรษฐกิ

โยงเครือข่าย
 
ce in Co-ope
56  
รือเกี่ยวกับกา
และการสร้างภ
ของ Network
อบรมพัฒนาไ

คีพันธมิตรในการ
หาวิทยาลัยในปร

 Asian ระหว่างวนั

จอาเซียนแล

เพ่ือเตรียมคว

erative train

รศึกษาและก
ภาคีพันธมิตรท
king มีภารกิจ
ปสู่การทําธุร

รพัฒนาไปสู่สังค
ระเทศอาเซียน 

นที ่10-12 ก.ย. 5

ละการสร้างคว

วามพร้อมใน

nings & Educ

การให้การฝึกอ
ทางด้านการฝึ
จในการยกร่าง
รกิจระหว่างส

 
คมฐานความรู้ 
 

56 ณ ประเทศมาเ
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วามเข้ม 

การก้าวสู่

cation in 

อบรมเรื่อง
กอบรมใน
งหลักสูตร
สหกรณ์ใน

 

 
ลเซีย  
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ป็นชาวนามือ
ทักษะ ที่จะนํา
ละปรับทัศนค
ปลง และการ
นําไปสู่การส
 “รักษ์คุณธร
อยู่ตลอดเวลา
ard Desig
รับการกําหน
น้ันจึงนําไปกํ

ภายใต้ความ
ถาบันเกษตรก
ลองใช้โดยครู
รประเมินมาป

จัดทําขึ้นโดย
สบการณ์การ

ปี เพ่ือนําไ
ผู้สนใจที่จะดํา
ต้ัง การสร้างบ
ห้บริการ ณ จ
งานการเงิน แ

ณฑ์ Farmer 

ประเมินคุณภ
าร Farmer S
น ตามท่ีกําหน
พมาตรฐานผลิ
ระเมินคุณสม
 เช่น ความป
r Shop 

ชีพ  

ออาชีพ” มีสา
าไปสู่การยกร
ติที่ดีต่ออาชีพ

รเพ่ิมพูนความ
สร้างสรรค์ชา
รรม คิดสร้างส
า” ที่มีการออ
gn ที่นําเอา
นดเป้าหมายก
กําหนดสาระ
ร่วมมือของ
กร ตลอดจนห
รูพ่ีเลี้ยงในพ้ืน
ปรับปรุงเป็นคู

การประยุกต
เรียนรู้ในช่วง
ปเผยแพร่แก่
าเนินการร้าน
บรรยากาศภ
จุดแคชเชียร์ ก
ละภารกิจประ

 Shop 

ภาพมาตรฐาน
hop เพ่ือใช้เป็
นดไว้ในฉลาก
ลิตภัณฑ์อาหา
มบัติเบ้ืองต้นข
ปลอดภัยของ

าระสําคัญเก่ีย
ะดับสมรรถน
พชาวนา การ
มรู้และทักษะใ
วนามืออาชีพ
สรรค์และแบ่ง
อกแบบหลักสู
าสภาพปัญหา
ารเรียนรู้ กรอ
การเรียนรู้ แ
ชุมชนการเ ี
หน่วยงานท่ีเกี
นที่ 4 แห่ง ไ
คู่มือเรียนรู้โดย

ต์เอาหลักกา
เวลาการบ่มเ

ก่ผู้ประกอบกา
นค้าชุมชน โด
ภายในร้าน เท
 การจัดการสต็
ะจําวันของรา้

นผลิตภัณฑ์อ
ป็นกลไกในกา
กสินค้า มีวัตถ
ารในเครือข่า
ของสถานที่ผลิ
งผลิตภัณฑ์อ

ยวกับแนวคิด
นะใน 3 มิติ ทั้
รปรับวิธีคิด ใ
ในแนวทางกา
พตามคุณลักษ
งปัน มีศรัทธา
สูตรเป็นไปตาม
าของชาวนาขึ
อบการประเมิ
และดําเนินก
รียนรู้ ประก
ก่ียวข้องกับก
ได้แก่ จังหวัด
ยทีมวิจัย 
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ารบริหาร
พาะธุรกิจ
ารสถาบัน
ยมีเน้ือหา
ทคนิคการ
ต็อกสินค้า 
าน 

าหารของ
รสุ่มตรวจ
ถุประสงค์
ยของร้าน 
ลิตอาหาร 
อาหารใน

 หลักการ 
ั้งการปลุก

 ให้ก้าวทัน
รพัฒนาท่ี
ษณะที่พึง
าในอาชีพ 
มแนวทาง
ขึ้นมาเป็น
มินผลการ
ารพัฒนา
กอบด้วย 
ารจัดการ

ดเชียงราย 



 

อธิบายขย
นาสู่การ

ต่อสุขภาว
 

 

 

 

 

(5

ยายความจาก
พัฒนาที่ย่ังยื

วะและสภาพ

(6

 
) พ็อคเก็ตบุ๊ค

พ็อคเก็ตบุ๊
กคู่มือการจัดก
ยืน” ที่จัดทําขึ

แวดล้อม 

) พ็อคเก็ตบุ๊ค

พ็อคเก็ตบุ๊ค

ค “หัวไร่ปลาย

ค  “หัวไร่ปล
การเรียนรู้หลั
ขึ้นภายใต้โค

การเกษต
พัฒนาคุณ
สหกรณ์  
รามจิตติด
เรียนรู้ที่จํ

เพ่ิมสมรร
และพฤติ
ธํารงรักษ

ค “ตําราพิชัยย

ค “ตําราพิชัย
เรียงร้อ
ชาวนา
อาชีพ 
กลุ่มผู้ท
หน่วยก
ภาษาที
ความรู้
ตลอดจ
เรียนรู ้
 

ยนา...วิชาชีวิต

ลายนา...วิชา
ักสูตร  “ชาว
รงการวิจัย “
ตรเชิงธุรกิจ”
ณภาพเยาวชน
  คณะเศรษฐ
ดําเนินการ  โ
ําเป็นตามหน่

โดยจุดมุ่
รถนะทั้งในด้า
กรรมในทิศท

ษาผืนนาและก

ยุทธ...ฉบับคน

ยยุทธฉบับคน
อยถ้อยความ
า”โดยเรียบเ
 : จากแปลงน
ทํานาในพ้ืนที
การเรียนรู้ เกิ
ที่เข้าใจง่าย..แ
รู้ ความเข้าใ
จนการลงมือป
 

ต สู่หลักวิชาชี

ชีวิต สู่หลักวิ
นามืออาชีพ”
“โครงการลูก
”ที่สํานักงาน
น(สสค.)มอบห
ศาสตร์มหาวิ
โดยเป็นการเขี
วยการเรียนรู้
งหมายสําคัญ
านทัศนคติที่มี
ทางของการพั
การสืบทอดทา

นทํานา” 

นทํานา...มรด
มเพ่ือกลุ่มเก
รียงจากเน้ือ
นาสู่การพัฒน
ที่ที่ต้องการเรี
กิดความรู้ ควา
บบพ้ืนบ้าน ไ
ใจต่อหลักกา
ปฏิบัติการจริ

พที่ย่ังยืน” 

วิชาชีพที่ย่ังยืน
” “มิติใหม่แห่
กชาวนาเพ่ือเ
ส่งเสริมสังคม
หมายให้ทีมวิจั
วิทยาลัยเกษต
ขียนขึ้นเพ่ือให
้ของหลักสูตรท

ญเพ่ือสร้างแน
ต่ออาชีพการ
ฒนาอาชีพเก
ายาทอย่างเห

กล้ําค่าแก่ลูก
ษตรกรในพ้ื
หาหลักสูตรก

นาที่ย่ังยืน  เพ่ื
รยนรู้ตามหลัก
ามเข้าใจในเนื
ม่เป็นวิชาการ
าร แนวคิด วิ
ริงเพ่ือให้สัมผั

น” จัดทําขึ้น
ห่งการเรียนรู้จ
เพ่ิมสมรรถน
มแห่งการเรีย
จัยสถาบันวิชา
ตรศาสตร์  แล
ห้ผู้อ่านได้เข้าใ
ที่ได้ออกแบบ

นวคิดการเรียน
รทํานา  การป
กษตรกรรมที่ย
มาะสมและเกิ

กหลานไทย..”
้นที่ โดยเฉพ
การเรียนรู้ ช

พ่ือให้กลุ่มเกษ
กสูตรเป้าหม
น้ือหาหลักสูต
รมากนัก และ
 วิ ธีการเรียน
ผัสผลได้จริงจ
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นโดยการ
จากแปลง
ะการทํา
ยนรู้และ
าการด้าน
ละมูลนิธิ
ใจถึงการ

บไว้   
นรู้ในการ
ปรับวิธีคิด
ย่ังยืนเพ่ือ
กิดผลเสีย

” เป็นการ
พาะ“กลุ่ม
ชาวนามือ
ตรกรและ
ายทั้ง 15 
ร ด้วยชุด

ะทําให้เกิด
นรู้ร่วมกัน 
ากสิ่งที่ได้



 

พัฒนากา

 

(7

ารสหกรณ์และ

(8

1.7.6 กา

) พ็อคเก็ตบุ๊ค

ะการคา้ที่เป็น

พ็อคเก็ตบุ๊ค

) พ็อคเก็ตบุ๊ค

น

ารเผยแพร่บท

T

ค “การถ่ายโอ

นธรรม” 

ค “การถ่ายโ
พัฒนาการ
เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแ
“ความร่วมมื
ของประชา
ต่อรอง กา
ตระหนักรู้อ
ย่ังยืน ทําให
ความรู้ต่าง
อัตภาพ 

ค “การสร้างส

เป็นการนําเส
นวัตกรรมข้าว
แบบนวัตกรร
Shopเพ่ือกา
แลกเปลี่ยนเ ี
ผู้สนใจเพ่ือกา

 

ทความวิจัยใน

บทความวิจัย
and Devel
Integrated A
ประชุมวิชาก
Developme
Trade Mov
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มหาวิทยาลัยร

อนความรู้จากง

อนความรู้จา
สหกรณ์และ
บผลงานวิจัย 
แปลง ตัวแบบ
มือ” เพ่ือนําไป
าชน การลดร
รเพ่ิมโอกาสก
อย่างชัดแจ้งใน
ห้ชุมชนที่เป็น
ๆ ไปใช้ประโย

สรรค์นวัตกรรม

พ็อคเก็ตบุ๊ค 
สนอผลงานตัว
วคุณธรรม ตัว
รมกลุ่มธุรกิจ
รเผยแพร่แก
รียนรู้ระหว่า
ารนําไปประยุ

นที่ประชุมวิช
ในรอบปีการ
เรื่อง The St
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 Approach of
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ent through 
vement an
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ราชภัฎสุรินทร
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ายจ่ายและเพิ
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นแนวทางปรัช
ภาคีการวิจัย 
ยชน์เพ่ือการป

ม นําการเปลี่ย
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วแบบนวัตกรร
เชิงคุณค่าสาม
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างนักวิจัยของ
กต์ใช้ เพ่ือก่อ

ชาการระดับน
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ร์ จ.สุรินทร์ 
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ายใต้ชุดโครง
ธรรม” ประก
มรู้และนวัตกร
ณค่า ตัวแบบธุ
หาเศรษฐกิจ แล
พ่ิมรายได้จาก
าดและเข้าถึงปั
ชญาเศรษฐกิจพ
 ของพวกเราได
ประกอบอาชีพ

ยนแปลง”  

รรค์นวัตกรรม
รรมทั้ง 4 
รมเครือข่ายคุ
มพราน และ
โดยคาดหวังจ
งสถาบันวิชาก
ให้เกิดการยก

านาชาติ 
 สถาบัน
mework for
nities and 
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ty Allevia
 Socio-econ
onomy of 
เมื่อวันที่ 5 

รการขับเคลื่อน

การการขับเค
กอบด้วยสาร
รรม กรอบการพ
ธุรกิจฐานสังคม
และสังคมที่เป็น
กการสร้างอํา
ปัจจัยการผลิต
พอเพียงและกา
ด้เรียนรู้และก
พและการมีชีวิ

ม นําการเปลี่ย
ประกอบด้วย

คุณค่าผลไม้คุณ
ตัวแบบธุรกิจ
จะเปิดโอกาส
การด้านสหก
กระดับต่อไป 
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ation and
nomic Regim
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นการ

คลื่อนการ
ระสําคัญที่
พัฒนาผู้นํา
มที่เกิดจาก 
นทางเลือก
านาจการ
ต อีกทั้งได้
ารพัฒนาที่
การนําชุด
วิตที่ดีตาม

ยนแปลง” 
ย ตัวแบบ
ณภาพ ตัว
จ Farmer 
สให้มีการ
กรณ์ และ
 

อเผยแพร่
g Growth 
on:  An 
tute ในที่
 Rural 

mes : Fair 
ia Rural 

2556 ณ 



 

หนังสือพิ

ตารางที่ 
ลําดับ 

1 

2 

3 

1.7.7 กา
ใน

มพ์ 20 รายก

1.2 ชุดความรู้
ชื่อสื่อ/หัวข้อ
เปิดเวทีพัฒ

หนั
ฉบับวัน

สหกรณ์: ตัวแ
หนั

ฉบับวัน

หลักสูตรชา

หนั
ฉบับวัน

ารเผยแพร่คว
นรอบปีการศึก
าร (ตารางที่ 

รู้และบทความ
อข่าว/วันเดือนปี
ฒนาคุณภาพสห
ังสือพิมพ์สยาม
นท่ี 11 มิถุนายน

แบบธุรกิจท่ีสร้า
ังสือพิมพ์สยาม
นท่ี 3 กรกฎาคม

าวนามืออาชีพ 
ทํานาไม่จน  

ังสือพิมพ์เดลินวิ
นท่ี 19 กรกฎาคม

วามรู้ในสื่อมว
กษา 2556 สถ
1.2) 

มวิชาการเผยแ
ปท่ีีเผยแพร ่

กรณ์ CQA 

รัฐ  
น 2556 

งโลกได้ดีกว่า
รัฐ  
ม 2556 

 ตอบโจทย์

วส์  
ม 2556 

 

วลชน 
ถาบันฯได้เผย

แพร่ในสื่อหนัง

 

แพร่ชุดความรู

งสือพิมพ์ในรอ

รู้และบทความ

อบปีการศึกษา
ภาพข่าว 

มวิชาการในสือ่

า 2556 
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อ

 

 



 

ลําดับ 

4 

5 

ชื่อสื่อ/หัวข้อ
นักวิชาการ 

สร้าง
(เว็บไซต์) 

วันท่ี 

นักวิชาการ
ชาวนาไ

(เว็บไซต์) h
19

อข่าว/วันเดือนปี
 แนะชาวนาอย่
ตัวเองเป็นมืออ
http://www.isra

 19 กรกฎาคม 2

รกะเทาะปัญหาโ
ไทย ทํานาแล้วไ
http://www.qlf.o

 กรกฎาคม 255

ปท่ีีเผยแพร ่

าให้รบ.อุ้ม 
าชีพ 

anews.org 

2556 

 

โครงสร้าง
ไม่ได้นา 

or.th วันท่ี 
56 

 

 

 

ภาพข่าว 
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ลําดับ 

6 

7 

8 

ชื่อสื่อ/หัวข้อ
ชาวนามห

ช
(เว็บไซต์) 

วันท่ี 

ต้นทุนทําน

หนังสือพิ
ก

หลักสูตรชา
เรื่อ
หนัง

ฉบับวันที

อข่าว/วันเดือนปี
หาเศรษฐี ไอเดีย
ชาวนามืออาชีพ
http://www.isra

 19 กรกฎาคม 2

นาไร่ละ 21,355

แก้ปัญหาไม่ได้ 

มพ์ไทยรัฐ ฉบับ
กรกฎาคม 2556

าวนามืออาชีพ 
องปากท้องคนไท
งสือพิมพ์แนวห
ท่ี 23 กรกฎาคม

ปท่ีีเผยแพร ่

สร้าง ลูก
 

anews.org 

2556 

 

5บ. จํานาํ
 

บวันท่ี 23 

 

 ความหวัง
ทย 

น้า 

ม 2556 

 

ภาพข่าว 
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ลําดับ 

9 

10 

11 

ชื่อสื่อ/หัวข้อ
ม.เกษตร-ส

หนังสือพิม
ก

สหกรณ์ก
ม่ันใจร

หนังสือพิม

ลูกชาวนามื

หนังสือพิมพ

อข่าว/วันเดือนปี
สค.ผุดหลักสูตร

อาชีพ 

มพ์สยามรัฐฉบับ
กรกฎาคม 2556

การเกษตรเกษต
ระบบสหกรณ์เข้
มพ์เดลินิวส์ ฉบับ
สิงหาคม 2556 

มืออาชีพ!ไม่จน-ไ
เท่ 

พ์ คมชัดลึก ฉบั
สิงหาคม 2556 

ปท่ีีเผยแพร ่

รชาวนามือ

บวันท่ี 25 

 

ตรวิสัย .. 
ข้มแข็ง 
บวันท่ี 27 

 

ไม่เหนื่อย-

บบัวันท่ี 11 

 

  

ภาพข่าว 
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ลําดับ 

12 

13 

14 

ชื่อสื่อ/หัวข้อ
หยุดม

(เว็บไซต์)ห
วันที

สสค. จับ
ชาวน

หนังสือพิม

โลกธรรม
หนังสือพิมพ

1

อข่าว/วันเดือนปี
ม๊อบใช่แค่หว่าน
หนังสือพิมพ์ไทย
ท่ี 9 กันยายน 25

มือ ม.เกษตรฯ 
ามืออาชีพ (เว็บ
พ์ไทยโพสต์ ฉบั
กันยายน 2556 

...ของคนทําข้าว
พ์กรุงเทพธุรกิจ
19 ตุลาคม 2556

ปท่ีีเผยแพร ่

นเงิน 

ยรัฐ ฉบับ
556 

 สร้างลูก
บไซต์)
บบัวันท่ี 28 

 

 

วอินทรีย์ 

 ฉบับวันท่ี 
6 

 

 

 

ภาพข่าว 
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ลําดับ 

15 

16 

17 

18 

ชื่อสื่อ/หัวข้อ
สสท. ลงนาม

สมร
หนังสือพิม

กุ

หนังสือพิม
กุ

ม.เกษตรร่

หนั
ฉบับวัน

สสท.ร่วมกั
ร่วมมือพัฒนา

ขับเคลื่อนย
ฉลองครบร

โคออฟน
กุ

อข่าว/วันเดือนปี
ม MOU ม.เกษต
รรถนะผู้นําสหก
มพ์สยามรัฐ ฉบับ
กุมภาพันธ์ 2557

สหกรณ์ 
มพ์ข่าวสด ฉบบั
กุมภาพันธ์ 2557

ร่วมพัฒนาสมรร
สหกรณ์ 

นงัสือพิมพ์ข่าวส
ท่ี 26 กุมภาพัน

ับ ม.เกษตร ลงน
าสมรรถนะผู้นํา
ยุทธศาสตร์ประ
รอบ 100 ปี สห
นิวส์ ฉบับวันท่ี 
มภาพันธ์ 2557

ปท่ีีเผยแพร ่

ตรฯ พัฒนา
รณ์ 
บวันท่ี 18 

7 

บวันท่ี 21 

7 

รถนะผู้นํา

สด 

ธ์ 2557 

นามความ
สหกรณ์เพ่ือ

ะเทศเฉลิม
หกรณ์ไทย 

 16-28 
7 

ภาพข่าว 
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ลําดับ 

19 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสื่อ/หัวข้อ
สสท.ร่วมกั
ร่วมมือพัฒ

ฉบับวันท่ี

ก้าวสําคัญ

ฉบับวันท

อข่าว/วันเดือนปี
ับ ม.เกษตร ลง
นาสมรรถนะผูน้
โคออฟนิวส์  

 16-28 กุมภาพั

ญของการพัฒนา
โคออฟนิวส์  

ท่ี 1-15 มีนาคม

ปท่ีีเผยแพร ่

นามความ
นําสหกรณ์ 
 

ันธ์ 2557 

าสหกรณ์ 
 

ม 2557 

ภาพข่าว 
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1.8 ข้อ

(จ่ายจริง)
รายรับ 

ยอดยกม
1. เงินบํา
    1.1  เงิ
    1.2  เงิ
    1.3  เงิ
2. เงินจัด
3. เงินราย
4. เงินราย
5. เงินราย
6. เงินอุด
7. เงินอ่ืน
รวมรายรั
รายจ่าย 

1. งบบุคล
   1.1 เงนิ
   1.2 ค่าจ
   1.3 ค่าจ
   1.4 ค่าจ
   1.5 ค่าจ
2. งบดําเน
   2.1 ค่าต
   2.2 ค่าส
3. งบลงท
   3.1 ค่าค
   3.2 ค่าที
4. งบอุดห
   4.1 ค่าใ
   4.2 ค่าใ
5. งบราย
รวมรายจ
รายได้สุท
รายได้สุท

หมายเหตุ: ใ

อมูลสถิติ  
1.8.1 ตารางแ
) ปีงบประมาณ

า  ปีการศึกษา 
รุงมหาวิทยาลัย
งนิบํารุงการศึกษ
งนิค่าหน่วยกิต 

งนิค่าธรรมเนียม
สรรจากการจดั
ยได้จากการบริห
ยได้จากการประ
ยได้จากโครงกา
หนุน (บุคลากร

นๆ 

รับ 

 

ลากร 

นเดือน 

จ้างประจํา 

จ้างชั่วคราว 

จ้างชั่วคราวราย
จ้างลูกจา้งตามส
นินงาน 
ตอบแทนใช้สอย
สาธารณูปโภค 
ทุน 

ครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและสิ่งก่อส
หนุน 

ใช้จ่ายอุดหนุนเ
ใช้จ่ายอุดหนุนที
ยจ่ายอ่ืนๆ  
จ่าย 

ทธิ (ไม่รวมยอดย
ทธิ (รวมยอดยก
ให้รายงานข้อมูลด้

แสดงรายรับ ร
ณ 2556 

 2556 

ย  และเงินค่าธร
ษา 

 

มการศึกษา 

ดการเรียนการสอ
หารงาน 

ะยุกต์และบริกา
ารพัฒนาวิชากา
ร) 

ยวัน 

สัญญาพนักงาน

ยและวัสดุ 

 

สร้าง 

พ่ือการดําเนินง
ท่ีเสนอขออนุมัติ

ยกมา) 
มา) 
้านงบประมาณ ต

รายจ่าย จากง

รรมเนียมการศกึ

อน  ภาคพิเศษ 

ารวิชาการ 

ร 

น 

าน 

ติตามรายการ/โค

ามรอบปีงบประม

บประมาณแผ

กษา 

 

ครงการเฉพาะกิ

าณ 2556 (ต้ังแต่ว

ผ่นดินและงบป

งบประมา
  

งบประมา

กิจ   

วันที่ 1 ตุลาคม 25

ประมาณเงินรา

าณแผ่นดิน 

 
  
  
  
  
  
 
 

593,540 
 

593,540 
าณแผ่นดิน 

 
593,540 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
0 
  

 
593,540 

 
0 

555 - 30 กันยายน

ายได้ จาํแนกต

งบประมาณเงิ

15

17
งบประมาณเงิ

16

  

17

น 2556) 
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ตามหมวด 

งินรายได้ 

  
 
  
  
  
  
  

5,864,827 
937,840 
433,109 

 
,235,776 
งินรายได้ 

 
433,109 

 
 
 
 
 

6,802,667 
 
 
  
  
0 
  

 
,235,776 

 
0 



 

 1.

 
        

งบประมาณ
แผ่นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได ้
รวม 

 
รายการ 

รายรับท้ังห
รายรับจาก
ค่าใช้จ่ายทั
ท่ีดิน 
ค่าใช้จ่ายด้
ค่าใช้จ่ายแ
ค่าใช้จ่ายเพ
ค่าใช้จ่ายที
เงินเหลือจ่
สินทรัพย์ถ

 
รายรับ ตา

1. เงินบํารุ
2. เงินจัดส
3. เงินรายไ
4. เงินรายไ
5. เงินรายไ
6. เงินอุดห
7. เงินอ่ืนๆ
รวมรายรับ
รายจ่าย ต
1. งบบุคล

.8.2 งบประม

ข้อมูลงบปร
ปีงบป

รายรับ 
359,709 

10,661,878

11,021,587
 

ข้อมูลการเงิ

หมดของหน่วยง
กการบริการวิชา
ท้ังหมดของหนว่

ด้านครุภัณฑ์ อา
และมูลค่าในการ
พ่ือพัฒนาบุคลา
ท่ีใช้ในระบบ คอ
จ่ายสุทธิ 
ถาวร 

 

สรุปรายรับ-
ามแหล่งรายรบั

งมหาวิทยาลัย 

สรรจากการจัดก
ได้จากการบริห
ได้จากการประย
ได้จากโครงการ
หนุน (งบประมาณ

ๆ (งบประมาณรา

บ (บาท) 
ตามประเภทราย
ากร 

มาณแผ่นดิน 

ะมาณทั้งหมด
ประมาณ พ.ศ. 2
 รายจ่าย 

 359,709 

8 10,661,87

7 11,021,58

งินและงบประ

งาน 
าการและวิชาชพี
วยงาน โดยไม่รว

าคาร สถานท่ี แ
รบริการวิชาการ
ากร 
อมพิวเตอร์ และ

-รายจ่าย ประจ
บ (บาท) 

และเงินค่าธรรม
การเรียนการสอ
ารงาน 

ยุกต์และบริการ
รพัฒนาวิชาการ
ณแผ่นดนิ) 

ายได้) 

ยจ่าย (บาท) 

 และงบประม

ดของหน่วยงา
 2554 

 คงเหลือ
  

78  

87  16

ะมาณของหน่

พ (ก่อนหักค่าใช้
วมครุภัณฑ์ อาค

และท่ีดิน 
รและวิชาชีพ 

ะศูนย์สารสนเทศ

จําปีงบประมา

มเนียมการศึกษ
น ภาคพิเศษ 

รวิชาการ (วิจัย) 
 (บริการวิชากา

มาณเงินรายได

านสถาบันวิชา
ปีงบประ

รายรับ 
455,898.56 

15,705,696 

6,161,594.56 

นวยงานสถาบัน

ช้จ่าย) 
คาร สถานท่ีและ

ศ 

าณของสถาบัน
ประจ
2554

ษา  
 
 

 9,73
าร) 654,

359,
275,
11,02
 
634,

ด้ ประจําปีงบ

าการด้านสหก
ะมาณ พ.ศ. 25

รายจ่าย 
455,898.56 

15,705,696 

16,161,594.56

นวิชาการด้าน

255
11,021
 

ะ 11,021

 
 
 
 
 
 

นวิชาการด้านส
จําปีงบประมาณ
4 

1,980 
620 
709 
278 
21,587 

987 

บประมาณ พ.

กรณ์  ปีงบประ
55 

คงเหลือ ร
 - 5

 - 17,

6 - 17,

นสหกรณ์ ปีงบ
ปีงบป

4 25
,587 16,161

 
,587 16,161

 
 
 
 
 
 

สหกรณ์  ปีงบ
ณ พ.ศ. 

2555 

 
 
 
14,504,400 
878,600 
455,898.56 
322,696 
16,161,594.5
 
778,594.56 

.ศ. 2554-25

ะมาณ 2554-
ปีงบประมาณ

รายรับ ราย
93,540 593

,235,776 17,2

,829,316 17,8

บประมาณ 25
ประมาณ 
555 

1,594.56 17,

 
1,594.56 17,

 
 
 
 
 
 

บประมาณ 25

2556 

 
 
 

 15,864
937,84

 593,54
433,10

56 17,829
 

 1,026,

 

45

556 

-2556 
ณ พ.ศ. 2556 
ยจ่าย คงเหลื
3,540 - 

35,776 - 

829,316 - 

554-2556 

2556 

,829,316 

,829,316 

54-2556 

4,827 
40 
40 
09 
9,316 

649 

ลอื 



 

รายรับ ตา

2. งบดําเนิ
3. งบลงทุน
4. งบอุดห
5. งบอ่ืนๆ
6. งบอ่ืนๆ
รวมรายจา่

 
1.8.3 จํา
 

ประเภทบ

1.  นกัวิจั
2.  บุคลา
3.  บุคลา
4.  รวมบุ
5.  บุคลา
6.  รวมบุ

หมายเหตุ: บ

 

 

หน่วยงาน 

สถาบันวิชาก
ด้านสหกรณ์

 

 

 

ามแหล่งรายรบั

นนิงาน 
น 

หนุน 

 (เงิน มก.พว.ข
 (เงิน มก.พว.ขอ
าย (บาท) 

านวนบุคลาก
ข้อมูลบุคลา
 

บุคลากร 

ัย 
กรที่ได้รับมอบ
กรสนับสนุนอื่
คลากรทัง้หมด
กรลาศึกษาต่อ
คลากรทัง้หมด

บุคลากรทั้งหมด ก

- 9 - 12 เดือ

- 6 เดือนขึ้นไ

- น้อยกว่า 6 

ข้อมูลบุคลา
สถาบันวิชา
 

 
ปฏิบัติ 
งาน 

<ตรี ตรี 

การ 
ณ์ 

- 4.5 

บ (บาท) 

อง มก.2 %) 
อง สถาบันฯ 8 

ร 
ากรทั้งหมด  7

บหมายหน้าที่ให
น 
ด (ไม่รวมลาศึก
อทุกประเภท  
ด (รวมลาศึกษา

กําหนดให้นับบุคล

อน คิดเปน็ 1 คน 

ไปแต่ไม่ถึง 9 เดือ

 เดือนไม่สามารถน

ากร ให้นับบุค
การด้านสหกร

วิชาชีพทั่วไป 
 

 
ชํานาญ 
งาน 

โท <ตรี ตรี โ

2.5 - - 

 %) 

7 คน 

ห้ทําวจิัย 

กษาต่อ) 
 
าต่อ) 

ากรที่มีระยะเวลา

 

น คิดเป็น 0.5 คน

นํามานับได้ 

ลากรท่ีมีระยะ
รณ ์

 
 ชํานาญงาน

พิเศษ 
โท <ตรี ตรี โท ต

- - - - 

ประจ
2554
10,3
 
 
 
 
11,0

าการทํางานดังนี้ 

น 

ะเวลาการทําง

ปฏิบัติ 
การ 

ชํ

ตรี โท เอก ตรี 

- - 1 - 

จําปีงบประมาณ
4 
86,600 

021,587 

งานที่กําหนด 

วิชาชีพเฉ
านาญ 
การ 

ชํานาญ
การพิเ

 โท เอก ตรี โท 

- - - - 

ณ พ.ศ. 
2555 

15,383,000 
 
 
 
 
16,161,594.

ปีการ
2555 
2.5 
4.5 
2 
9 
- 
9 

 แยกตามตําแ

ฉพาะ 
ญ 
ศษ 

เชี่ยวชาญ 

 เอก ตรี โท เอก

 - - - - 

2556 

 16,802
 
 
 
 

.56 17,829

รศึกษา 
25

2
3
2
7
-
7

แหน่งทางวิชา

 เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

ก ตรี โท เอก <

 - - -  

 

46

2,667 

9,316 

56 
2 
3 
2 
7 
- 
7 

การ  

รวมท้ังหมด 

<ตรี ตรี โท เอก 

    



 

ลําดับ ระยะ

1 9 เดื
2 6-9 
3 น้อย
4 ลาศึ
5 รวมท
6 ผลรว

(1)*1
 

 
 

ห

 

สถาบันวิช

 

-  นิสิตระด
-  นิสิตระด
-  นิสิตระด
รวมทั้งหม

 

1.
 

1. ชุดโครงก
การสหกร
ที่ 6 

2. โครงการวิ
ตัวแบบ F

ะเวลาการทํางาน 

ดือน ข้ึนไป 
 เดือน 
ยกว่า 6 เดือน 
กษาต่อ  
ท้ังหมด 
วม  
1+(2)*0.5 

จํานวนคร้ังข

หน่วยงาน 

าการด้านสหกร
 

ข้อมูลจํานว

ระดับปริ

ดับปริญญาตรี 
ดับปริญญาโท 
ดับปริญญาเอก 
มด (คน) 

.8.4 งานวิจัย
ข้อมูลโครง
โครงการ 

การวิจัยการขับเคลื
รณ์และการค้าที่เป็

วิจัยการพัฒนาแล
Farmer Shop ปที

 คุณวุฒิทางก
(คน

<ตรี ตรี โท 

- 3 2 

- 3 1 

- 2 1 

- - - 

- 8 4 

- 4.5 2.5 

ของบุคลากรเข้

จํานวน

ทั้งหมด 

รณ์ 7 

วนการรับฝึกง

ริญญา 

 
 
 

ย  
งการวิจัย ประ

(

ล่ือนการพัฒนา 
ปน็ธรรม ระยะ

ะดําเนินการ
ที่ 2 

การศึกษา 
) 
 เอก รวม 

(คน) 
ปฏบิ
งาน

 - 5 5

 - 4 4

 1 4 4

- - -

 1 13 1

 - 7 7

ข้าร่วมพัฒนาต

นบุคลากร 

ที่ได้รับการ
พัฒนา 

(ไม่นับซ้ํา) 

7 

านนิสิต ปีการ

ะจําปีงบประม
ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ  

พ.ศ. 2554-2556

1 พ.ย. 55-31 
ต.ค. 56 

15 ส.ค.54-14 
ส.ค.56 

วิชาชีพทั่วไป 

บัติ 
น 

ชํานาญ 
งาน 

ช
งา

5 - 

4 - 

4 - 

- - 

3 - 

7 - 

ตนเองโดยการป

ประชุมสัมมนา 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

 

รศึกษา 2554

2554 
2 
- 
- 
2 

มาณ พ.ศ. 25
 
 
) 

ชื่อหัวหน้
โครงการแ
ผู้ร่วมโครงก

1.รศ.จุฑาทิพย์ ภทั
2.สายสุดา ศรีอุไร
3.ธราภรณ์  ศรีงา
4.พรติมา  คงศร ี
1.รศ.จุฑาทิพย์ ภทั
2.สายสุดา ศรีอุไร
3.ณัฐกานต์ สหวชั
4.วสินธรา  ขวยเขิ

 

ชํานาญ 
านพิเศษ 

ปฏิบัติ 
การ 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

ประชุม สัมมน

 ฝึกอบรม 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

 

4-2556  (ข้อมู
ปีก

556 (ปัจจบัุน)
นา้
ละ   
การ 

ชื่อแหล่ง

ทราวาท
ร        
าม 
 

สกว

ทราวาท
ร        
ชรินทร์ 
ขิน 

สกว

วิชาชีพเฉพ

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

นา ฝึกอบรม ดูง

ศึกษาดูงาน 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

 

มูลเปรียบเทียบ
การศึกษา 

2555 
- 
2 
- 
2 

)  
งทุน ปีงบ

งบป
ภายใน 

ว. - 

. - 

พาะ 

ญ 
ษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

เชี่ยวชา
พิเศษ

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

งาน ปีการศึก

 อื่นๆ(เวที
เรียนรู/้KM) 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

 

บ 3 ปีย้อนหล

25

บประมาณ พ.ศ.
ประมาณท่ีได้รับ
 ภายนอก 

2,800,000 

2,596,458 
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รวม 
(คน) 

าญ
ษ 

 5 

 4 

 4 

 - 

 13 

 7 

ษา 2556   

รวม 

(คร้ัง) 
(นับซ้ํา) 

 

ลัง)  

556 
3 
3 
1 
7 

. 2555 
 (บาท) 

รวม 
2,800,000 

2,596,458 



 

3. โครงการวิ
สมรรถน
ใหม่แห่งก
พัฒนาทีย่

4. โครงการวิ
สามพราน

5. โครงการวิ
มะลิสหก

6. โครงการวิ
ปีที่ 3 

7. โครงการวิ
ที่ 3 

8. โครงการวิ
ประเทศส
ของไทย 

9. โครงการวิ
การแข่งขั
สหกรณ์ก

10. โครงกา
ตรวจสอ
กิจการ 

11. โครงการ
ขบวนกา
การสหก

12. โครงการ
ท้องถิ่นเ
ท่องเท่ีย
ท่องเท่ีย

โครงการ 

วิจัยโรงเรียนลูกชา
ะการทําการเกษต
การเรียนรู้จากแป
ยั่งยืน 

วิจัยกลุ่มธุรกิจเชิง
น ปีที่3 

วิจัยเครือข่ายคุณค
รณ์ไทย ระยะที่ 3

วิจัยเครือข่ายคุณค

วิจัยเครือข่ายคุณค

วิจัยการสร้างโซ่อุป
สําหรับสินค้าสถาบ
 
วิจัยแนวทางการเพ่ิม
ันภายใต้โซ่อุปทาน
ารเกษตรไทย 
รวิจัยการยกระดับ
อบสหกรณ์โดยกลไ
 

รวิจัยการสร้างนวัต
ารไทยในช่วงเวลาข
กรณ์แห่งชาติ 
รวิจัยการจัดการคว
เพ่ือการพัฒนาศักย
วชุมชน : กรณีศึกษ
วชุมชนเชิงอนุรักษ์

(

าวนาเพ่ือเพ่ิม
ตรเชิงธุรกิจ : มิติ
ลงนาสู่การ

คุณค่า         

ค่าข้าวหอม
3 

ค่ายางพารา  

ค่าผลไม้ ระยะ

ปทานระหว่าง
บันเกษตรกร

มศักยภาพใน
นของธุรกิจ

บมาตรฐานการ
ไกผู้ตรวจสอบ

ตกรรมของ
ของแผนพัฒนา

วามรู้ภูมิปญัญา
ยภาพกลุ่ม
ษาเครือข่าย
ษ ์จ.พังงา 

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ  

พ.ศ. 2554-2556

24 พ.ย.54- 
30 ก.ย.56 

1 เม.ย.55-31 มี.ค.
56 

1 เม.ย.55-31 มี.ค.
56 

1 เม.ย. 55-31 มี.ค. 
56 

1 เม.ย. 55-31 มี.ค. 
56 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

15 ก.ย.55- 
14 มิ.ย.56 

1 ก.ย.55- 
31 ส.ค.56 

28 ก.ย.55- 
27 พ.ค.56 

28 ก.ย.55- 
27 ก.ย.56 

 
 
) 

ชื่อหัวหน้
โครงการแ
ผู้ร่วมโครงก

5.จินตหรา นกเงิน
6. พรพงษ์  แสงน
7.อรวิภา  มากมิ่ง
8. ชยาภรณ์  ทับข
1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราว
2.ผศ.ดร.ทิพรัตน์ พงศ์
3.รศ.ดร.วินัย พุทธกุล
4. ธราภรณ์ ศรีงาม 
5. คุณสุวิทย์ ภูมิประเส
6. คุณเกินศํกดิ์ ศรีสวย
7. คุณวินัย เมฆดํา 

1.อรุษ นวราช 
2.สุพจน์ สุขสมงา
3.สุทิศ  จิราวุฒพิ
4.วิชัย มีสวสัด์ิ 
1.บุญเกิด ภานนท์ 
2.ธราภรณ์ ศรีงาม 
3.บุญล้วน อุดมพันธ์ 
4.คุณธนณฐว์รรธ์ แสงห
5.รุ่งอรุณ เมชาวกรกุล
6.ขนิษฐา บวชสันเทีย
7.วิทูล ธรรมเดชากุล 
8.ประยุทธ  หงษ์ทอง 
9.จํารัส จันทร์ศรี 
10.อภิญญา พลอาสา 

 1. รศ.ศานิต  เก้าเอ้ียน
2. รศ.ดร.ปิติ  กันตังกุ
3. นุชรินทร์ อยู่อําไพ 

 1. ศศิธร วิเศษ 
2. สุรางค์ พุ่มโพธิ์ทอง
3. วิชัย ประกอบทรัพย
4. วุฒิชัย ประกอบทรั
5. พิฐชญาณ์ ผลมาก 

1. ดร.ธนภัท แสงอรณุ

1. ณัฐกานต์ สหวัชรนิ

1. ผานิต บูรณ์โภคา 
2. สิรัลยา จิตอุดมวัฒน
3. ปัทมาวดี โพประสิท
4. วินิจ ล่อใจ 
5. จรูญ พรมหม่ืนไวย์ 
6. สริญญา  จันทร์เขีย

1. ดร.โชคชัย สุทธาเว
2. น้ําฝน ส้มดี 
3. ชัยยุทธ์ สายต่างใจ 

1. ดร.ธวชิ สุดสาคร 
2. อ.นพเวช บุญมี 
3. อ.ฉัตรฉวี คงดี 

นา้
ละ   
การ 

ชื่อแหล่ง

น 
นาค 
ง 
ขวัญ 
วาท 
ศ์ธนาพานิช
 

สริฐโชค 
ย 

สสค

าม 
พงษ์ 

สกว

หวัง 
ล 
ะ 

 
 

 

สกว

น 
ล 
 

สกว

 
ย์ 
ัพย์ 

 

สกว

ณ สกว

ทร ์ สกว

นา 
ทธิ์ 

 
ยว 

สกว

ศ 

 

สกว

สกว

งทุน ปีงบ
งบป

ภายใน 

. - 

. - 

. - 

. - 

. - 

. - 

. - 

. - 

. - 

. - 

บประมาณ พ.ศ.
ประมาณท่ีได้รับ
 ภายนอก 

4,695,652 

275,000 

265,000 

303,600 

222,500 

274,000 

307,494 

391,467 

484,000 

789,000 
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. 2555 
 (บาท) 

รวม 

4,695,652 

275,000 

265,000 

303,600 

222,500 

238,333 

37,962 

35,588 

60,500 

65,750 



 

13. โครงการวิ
สหกรณบ์

14. โครงกา
การเงิน
พ่ึงพาต

 

 

จํานวนโคร
จํานวนบท
เผยแพร่ (ปี

จํานวนบท
สิ่งแวดล้อม
ตีพิมพ์เผยแ

จํานวนบท
เผยแพร่ (ปี

จํานวนบท
สิ่งแวดล้อม
ตีพิมพ์เผยแ

จํานวนบุคล
วิชาการ (ปี

จํานวนบุคล
วิชาการ (ปี

จํานวนบท
(citation) 
ฐานข้อมูล 

จํานวนงาน
การศึกษา)

จํานวนงาน

โครงการ 

วิจัยเพ่ือพัฒนานโยบ
บริการสื่อสาธารณะ 

รขับเคล่ือนการพัฒ
นสหกรณ์ออมทรัพ
นเองและร่วมมือกั

ข้อมูลงาน

รงการวิจัย (ปีงบ
ความวิจัยที่ได้รับ
ปีปฏิทนิ พ.ศ.) 

ความวิจัยที่เกี่ยว
มและความย่ังยืน
แพร่ (ปีปฏิทิน พ

ความวิชาการที่ไ
ปีปฏิทนิ พ.ศ.) 

ความวิชาการที่
มและความย่ังยืน
แพร่ (ปีปฏิทิน พ

ลากรวิจัยที่เข้าร
ปีการศึกษา) 

ลากรวิจัยที่นําเส
ปีการศึกษา) 

ความวิจัยที่ได้รับ
 ใน refereed jo
 (ปีปฏทิิน พ.ศ.)

นวิจัยทีไ่ด้สร้างน
) 

นวิจัยทีไ่ด้รับการ

(

บายส่งเสริม
 ส.ส.ท. 

ฒนาระบบ
ย์ที่เอ้ือต่อการ
กัน 

วิจัยทั้งหมด ส

รายละเอียด 

บประมาณ พ.ศ.)
บการตีพิมพ์

วข้องกับ
นที่ได้รับการ
 พ.ศ.) 

ได้รับการตีพิมพ์

เกี่ยวข้องกับ
น ที่ได้รับการ
 พ.ศ.) 

ร่วมประชุม

สนอผลงาน

บการอ้างอิง 
ournal หรือใน
) 

นวัตกรรมใหม่ (ปี

รจดทะเบียน

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ  

พ.ศ. 2554-2556

1 พ.ค. 56-28 ก.พ. 
57 

31 ต.ค. 55-30 มิ.ย. 
56 

รวม 

สถาบันวิชากา

 
 ระดับชาติ
 ระดับนาน
รวม 
 ระดับชาติ
 ระดับนาน
รวม 

์  ระดับชาติ
 ระดับนาน
รวม 
 ระดับชาติ
 ระดับนาน
รวม 
 ระดับชาติ
 ระดับนาน
รวม 
 ระดับชาติ
 ระดับนาน
รวม 
 ระดับชาติ
 ระดับนาน
รวม 

ปี ในประเทศ
ต่างประเท
รวม 
ในประเทศ

 
 
) 

ชื่อหัวหน้
โครงการแ
ผู้ร่วมโครงก

 1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัท
2. น.ส.สายสุดา ศรีอุไ
3. นายสุพจน์  สุขสมง

 1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัท
2. น.ส.สายสุดา ศรีอุไ
3. นายสุพจน์  สุขสมง
4. น.ส.วสินธรา  ขวยเ

ารด้านสหกรณ

ต ิ
นาชาต ิ

ต ิ
นาชาต ิ

ต ิ
นาชาต ิ

ต ิ
นาชาต ิ

ต ิ
นาชาต ิ

ต ิ
นาชาต ิ

ต ิ
นาชาต ิ

ศ 
ศ 

ศ 

นา้
ละ   
การ 

ชื่อแหล่ง

ทราวาท 
ไร 
งาม 

สสท

ทราวาท 
ไร 
งาม 
เขิน 

ชสอ

ณ ์

2554 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
3 
5 
- 
2 
2 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
- 

งทุน ปีงบ
งบป

ภายใน 
. - 

. - 

ประจําปี
2555 

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

บประมาณ พ.ศ.
ประมาณท่ีได้รับ
 ภายนอก 

138,800 

330,000 

13,872,971 

ปี 
25
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. 2555 
 (บาท) 

รวม 
138,800 

330,000 

13,872,971 

556 
 
- 
1 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
2 
- 
2 
2 
- 
1 
1 
4 
- 
4 
- 



 

สิทธิบัตร ห
2556) 

จํานวนงาน
(ปีปฏิทิน พ

จํานวนเงิน
สร้างสรรค์

จํานวนเงิน
สร้างสรรค์
ความย่ังยืน

จํานวนบุคล
(ปีงบประม

ชื

1. ชุดโครงก
ขับเคลื่อ
สหกรณ์

 
2. โครงการ

ดําเนินก
Shop ปี

3. โครงการ
ชาวนาเพ
ทําการเก
ใหมแ่หง่
นาสู่การ

4. โครงการ
คุณค่าส

หรืออนุสิทธิบัตร

นวิจัยทีไ่ด้รับการ
 พ.ศ. 2556) 

นสนับสนุนงานวิจ
์ (ปีงบประมาณ 

นสนับสนุนงานวิจ
์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่
น (ปีงบประมาณ

ลากรที่ได้รับทุน
มาณ พ.ศ. 2556

 ข้อมูลเครื
ประเทศ 

ช่ือโครงการ 

การการวิจัยการ
อนการพัฒนากา
ณ ์ระยะท่ี 6 

รวจิัยการพัฒนาแ
การตวัแบบ Farm
ปีท่ี 2 

รวจิัยโรงเรียนลูก
พือ่เพิ่มสมรรถนะ
กษตรเชิงธรุกิจ :
งการเรียนรู้จากแ
รพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รวจิัยกลุ่มธุรกิจเชิ
สามพราน ปีท่ี 3 

รายละเอียด 

ร(ปีปฏิทินพ.ศ. 

รจดลิขสิทธ์ิ  

จัยและงาน
 พ.ศ. 2556) 

จัยและงาน
งแวดล้อมและ

ณ พ.ศ. 2556) 

นสนับสนนุวิจัย 
6) 

รือข่ายความร่
  

ชื

ร
สก

Tha
เครือข

และ
mer 

สกว./ไ
คุณ
สห

เศรษฐ

ะการ
 มิติ
แปลง
 

สศค./ส
เชียงราย
เจ้าคุณท
ชุมพร/วิ
เทคโนโล
อาชีพปั

ชิง
 

โรงแรมส
สกว./มก
คลองจิ
ตําบล/

ต่างประเท
รวม 
ในประเทศ
ต่างประเท
รวม 
ในประเทศ
ต่างประเท
รวม 
ในประเทศ
ต่างประเท
รวม 
ในประเทศ
ต่างประเท
รวม 

วมมือด้านกา

ช่ือหน่วยงาน 

ว./กตส./สกก./
aiPBS/ไร่สวุรรณ/
ข่ายผู้ประกอบกา

ไร่สวุรรณ/เครือข
ณค่าข้าวหอมมะลิ
หกรณ์ไทย/คณะ
ฐศาสตร/์ThaiPB

ส.ป.ก./สกว./มร
ย/สถาบันเทคโนโ
ทหารลาดกระบัง 
วิทยาลัยเกษตรแ
ลยีสิงห์บุร/ีวิทยา
ปัว/ม.มหาสารคา
สวนสามพราน/สส
กท./กลุ่มพัฒนายัง่
จินดา/กลุ่มพ่ีน้องส
/กลุ่มคลองโยง/อบ

ศ 

ศ 
ศ 

ศ 8
ศ 

9
ศ 2
ศ 

2
ศ 
ศ 

รวิจัยกับหน่ว

ลักษณ
ร่วม

/
าร/ 

ความรว่
วิชาการ
ร่วมมือท

ข่าย

BS 

ความรว่
วิชาการ

ร่วมมือท
ความร

สถา
รภ.
โลยี
 วข.
และ
าการ
าม 

ความรว่
วิชา

สส./
ังยืน
สอง
บจ.

ความรว่
วิชาการ
ร่วมมือท

2554 
- 
- 
- 
- 
- 

8,782,900 
400,000 

9,182,900 
2,486,800 

- 
2,486,800 

10 
- 

10 

วยงานภาครัฐ/

ณะความ
มมือ 

ระ

มมอืทาง
ร/ความ
ทางธุรกจิ 

1 พ
31

มมอืทาง
ร/ความ
ทางธุรกจิ/
รว่มมอื
านท่ี 

15 ส
ส

มมอืทาง
าการ 

24 
30 

มมอืทาง
ร/ความ
ทางธุรกจิ 

1 เ
31

ประจําปี
2555 

- 
- 
- 
- 
- 

8,216,800
500,000 

8,716,800
2,007,500

- 
2,007,500

10.5 
- 

10.5 

/เอกชน/สถาบ

ะยะเวลา งบ

พ.ย. 55-
 ต.ค. 56 

2

ส.ค. 54-15 
ส.ค. 56 

2

 พ.ย. 54- 
 ก.ย. 56 

4

ม.ย. 55-
 มี.ค. 56 

ปี 
25

0 13,87
 
0 
0 11,94

0 11,94

บันองค์กรระห

บประมาณ 

2,800,000 

2,596,458 

4,695,652 

275,000 
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556 
- 
- 
- 
- 
- 

72,971 
- 
 

47,210 
- 

47,210 
7 
- 
7 

หว่าง

ช่ัวโมงการ
ทํางานจริง 

 

 

 

 



 

ชื

5. โครงการ
ข้าวหอม
ระยะท่ี 

6. โครงการ
ยางพาร

7. โครงการ
ผลไม ้ร

8. โครงการ
อุปทาน
สําหรับ
เกษตรก

9. โครงการ
ศักยภาพ
โซ่อุปทา
การเกษ

ช่ือโครงการ 

รวจิัยเครือข่ายคุณ
มมะลสิหกรณ์ไท
 3 

รวจิัยเครือข่ายคุณ
รา ปีท่ี 3 

รวจิัยเครือข่ายคุณ
ระยะท่ี 3 

รวจิัยการสร้างโซ
นระหว่างประเทศ
สินค้าสถาบัน
กรของไทย 

รวจิัยแนวทางการ
พในการแข่งขันภา
านของธรุกจิสหกร

ษตรไทย 

ชื

นคร
เกษตร

ณค่า
ทย 

สกก.เกษต
จก./สกก.พิ
สกก.สุวรรณ
สกก.กระสั
สกก.ปฏิรูป
สุวรรณ/ห้า

สกก.บางนํ้า
สุรินทร์/ก

การค้าภาย
ภายใน จ
นครราชสีม
โรงสเีกษต

เจริญกิ

ณค่า สกก.ย่า
เหลียน จก
บ้านคลอ
บ้านปะเห
ไทรทอง 
จก./สก

สกย.หนอ
สหกรณ์
ยางพาร
จก./บ.ยู
ไทยเท

เกษตรกรท

ณค่า สกก.คิชฌ
สกก.นายา
จก./สกก.เ
สาร จก./ส
เขาชะเมา
ตราด/ศนู

สนง.สหกรณ
เฟรช ฟู๊ด 
จก./บ.สยา

เอกชัย

ซ่
ศ

สํานั
พัฒนาค

แข่ง
นโยบ
การค้า

เพิม่
ายใต้
รณ์

สกก.
สกก

สกก.

ช่ือหน่วยงาน 

รปฐม/กลุ่มแม่บ้าน
รกรคลองมหาสวัส
ตรวิสัย จก./สกก.ปรา
พมิาย จก./สกก.บรบือ
ณภูมิ จก./สกก.บรบือ
สงั จก./ชุมนุมบุรีรัมย ์
ปที่ดินหน่ึง-ห้า จก./ร้
างบ๊ิกซี/โลตัส/เดอะม
าเปรี้ยว จก.การค้าภา
การคา้ภายใน จ.ร้อยเ
ยใน จ.มหาสารคาม/ก
.บุรีรัมย์/การคา้ภายใน
มา/โรงสีคูเป็งเส็งปรา
ตรไรซ์/โรงสีข้าวทอง/โ
กิจพูนผล/โรงสีเจียเม้ง
Farmer Shop 

านตาขาว จก./สกก.
ก./สกก.กันตัง จก./
องปะเหลียน จก./ส
หลียนใน จก./สกย.
 จก./สกย.บ้านสาย
กย.บ้านทอนพลา จ
องสามห้อง จก./ชุม
ณ์ตรัง จก./ตลาดกลา
ราสงขลา/สกก.เขาซ
นิแมครับเบอร์ จก./
ครับเบอร์ จก./กลุ่ม
ทําสวนธารน้ําทิพย์ 
กูฎ จก./สกก.มะขาม 
ยอาม จก./สกก.แหลม
เมืองขลุง จก./สกก.บ้า
สกก.เกษตรวิสัย จก./
า จก./สหกรณช์าวสว
นยส์่งออกภาคตะวันอ
ณ์จังหวัดจันทบุรี/บ.ริ
 จก./บ.สยามอินเตอร์ 
ามแมค็โคร จก.(มหาช
ย จก./บ.สันติภาพ จก

ักยุทธศาสตรก์าร
ความสามารถในก
ขัน ภายใตส้ํานัก
ายและยุทธศาสต
า กระทรวงพาณิช
.เกษตรวิสัย จก. 
ก.ปราสาท จก./
พมิาย จก./ชุมนุ
บุรีรัมย์ จก. 

ลักษณ
ร่วม

น
สด์ิ 
าสาท 
อ จก./
อ จก./
 จก./
รา้นไร่
อลล/์
ยใน จ.
เอ็ด/
การคา้
น จ.
สาท/

/โรงสี
ง/ 

ความรว่
วิชาการ
ร่วมมือท

.ปะ
/สกย.
สกย.
บ้าน
ควน 

จก. 
มนุม
าง
ซก 
/บ.
ม
 จก./ 

ความรว่
วิชาการ
ร่วมมือท

 จก./
มสิงห์ 
านนา
/สกก.
วนจ.
ออก/
รชิฟิวส์ 
์ ฟรุ๊ต 

ชน)/บ.
ก. 

ความรว่
วิชาการ
ร่วมมือท

ร
การ
ก
ตร์
ชย์ 

ความรว่
วิชา

 /

นม

ความรว่
วิชา

ณะความ
มมือ 

ระ

มมอืทาง
ร/ความ
ทางธุรกจิ 

1 เ
31

มมอืทาง
ร/ความ
ทางธุรกจิ 
 

1 เ
31

มมอืทาง
ร/ความ
ทางธุรกจิ 
 

1 เ
31

มมอืทาง
าการ 

1 
30 

มมอืทาง
าการ 

15 
14

ะยะเวลา งบ

ม.ย. 55-
 มี.ค. 56 

ม.ย. 55-
 มี.ค. 56 

ม.ย. 55-
 มี.ค. 56 

ก.ย.55- 
 พ.ย. 56 

 ก.ย.55- 
4 มิ.ย.56 

บประมาณ 

265,000 

303,600 

222,500 

274,000 

307,494 
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ช่ัวโมงการ
ทํางานจริง 

 

 

 

 

 



 

ชื

10. โครงกา
มาตรฐ
สหกรณ
ตรวจส

11. โครงกา
นวัตกร
ในช่วง
การสห

12. โครงกา
ความรู้
การพัฒ
ท่องเท่ี
เครือข่
อนุรักษ

13. โครงการ
ส่งเสริม
สาธารณ

14. โครงกา
ระบบก
ทรัพย์ที
ตนเองแ

โครงกา

1. โครงการพ
เชื่อมโยงโ
หอมมะลิ

2. โครงการส
เกษตรกร
มาภิบาล
องค์กร 

3. เวทีเสวน
ยกระดับ
ชาวนาสู่ก
อาชีพ” 

ช่ือโครงการ 

ารวิจัยการยกระด
ฐานการตรวจสอบ
ณ์โดยกลไกผู้
สอบกิจการ 
ารวจิัยการสร้าง
รรมของขบวนการ
เวลาของแผนพฒั
หกรณแ์ห่งชาติ 
ารวจิัยการจดัการ
รู้ภูมิปญัญาท้องถิน่
ฒนาศักยภาพกลุม่
ท่ียวชุมชน : กรณศึี
ายท่องเท่ียวชุมช
ษ์ จ.พงังา 
รวิจัยเพ่ือพัฒนานโย
มสหกรณ์บริการสื่อ
ณะ ส.ส.ท. 
ารขับเคลื่อนการพั
การเงินสหกรณ์ออ
ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพา
และร่วมมือกัน 

 
 ข้อมูลโคร

สํานักงาน
าร/กิจกรรม 

พัฒนาระบบธุรกิจ
โซ่อุปทานข้าว

ลิจังหวัดศรีสะเกษ 
สัมมนาผู้นํา
รที่ยึดหลักธรร
มาบริหาร

า “แนวทางการ
สมรรถนะ
การเป็นมือ

 

ชื

ดับ
บ

กรมต

รไทย
ฒนา

มห

ร
นเพือ่
ม
ศึกษา
ชนเชิง

มหาวิ
กลุ่มท่

บาย ส

ัฒนา
อม

รงการบริการวิ
นบริการวิชาก

หน่วยงานทีม่
ภายใน 

จ

 

- 

- ส
พัฒน
และช
สาร

- สสค.
สกว./

ห

ช่ือหน่วยงาน 

ตรวจบัญชีสหกรณ

าวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยศรีปทุม/
องเท่ียวเชิงอนุรัก

จ.พังงา 

สสท./สบ.สส. 

ชสอ. 

รวม 

วิชาการแก่สงั
การ)  
ารับบริการ 

ผู้ภายนอก 

BSCM 

ถาบันเพ่ือ
นาการเกษตร
ชนบทจําเนียร 
ะนาค (สจส.) 
./สปก./สวก./
/กลุ่ม เกษตรกร/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ลักษณ
ร่วม

ณ ์ ความรว่
วิชา

 ความรว่
วิชา

/ 
กษ ์

ความรว่
วิชา

ความรว่
วิชา

ความรว่
วิชา

งคม ประจําปีง

จํานวน 
ผูร้ับบริการ ภ

สนั

33 

50 
พั
แล
ส

490 

ณะความ
มมือ 

ระ

มมอืทาง
าการ 

1 
31

มมอืทาง
าการ 

28 
27

มมอืทาง
าการ 

28 
27

มมอืทาง
าการ 

1 พ
28 

มมอืทาง
าการ 

31 
30 

งบประมาณ พ

ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชนที่
นบัสนนุโครงการ 

BSCM 

สถาบันเพ่ือ
พัฒนาการเกษตร
ละชนบทจําเนียร 
สาระนาค (สจส.) 
สสค./สปก./ 

สว.สก. 

ะยะเวลา งบ

 ก.ย.55- 
 ส.ค.56 

 ก.ย.55- 
7 ธ.ค.56 

 ก.ย.55- 
7 ก.ย.56 

พ.ค. 56-
 ก.พ. 57 

 ต.ค. 55-
 มิ.ย. 56 

1

 พ.ศ. 2556 (ไ

 

หัวหน้าโครงก

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

บประมาณ 

391,467 

484,000 

789,000 

138,800 

330,000 

3,872,971 

ไม่อยู่ในฐานขอ้

การ รายรับ
จริง ป

คิ

าวาท 58,298 

าวาท - 

าวาท 320,256.40 
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ช่ัวโมงการ
ทํางานจริง 

 

 

 

 

 

 

อมูล

ผลการ
ประเมินความ
คดิเหน็ในการ
ใช้บริการ 

ดีมาก 

ด ี

ด ี



 

โครงกา

4. โครงการป
คุณสหกรณ
สหกรณ์ที่
2556 แล
วิชาการ “
การเป็นธุ

 

ชื่อโ

1.โครงการ
ใหม่แกช่
ทางการพ

2.โครงการ
ความรูแ้
ปฏิบัติเพื
ความสา
เกษตรก
ส.ป.ก.(S
& Smar
การพัฒน
รวมเพ่ือ

3. ศูนย์เรีย

4. ศูนย์เรีย

5. ศูนย์เรีย
ผลไม้คณุ

6. ศูนย์เรีย
Shop 

าร/กิจกรรม 

ประกาศเกียรติ
ณ์และนัก
มีคุณค่า แห่งปี 

ละเวทีเสวนา
“นําสหกรณ์สู่
ธุรกิจฐานสังคม” 

รวม 

 ข้อมูลเครื
องค์กรระ

โครงการ 

สร้างทางเลือก 
ชาวนาในแนว
พัฒนาท่ีย่ังยืน 
รการถ่ายโอน
และแนวทาง การ
พ่ือยกระดับ 
ามารถของ
รและเจ้าหน้าท่ี

Smart Officers 
rt Farmers) สู่
นาอย่างเป็นองค์
การกินดี อยู่ดี 
ยนข้าวคุณธรรม

ยนรู้ตลาดสุขใจ 

ยนรู้กลุ่มชาวสวน
ณภาพ 

ยนรู ้Farmer 
 

หน่วยงานทีม่
ภายใน 

หน่วย 
งานใน
มก. 

กสส
สห

สหกร
สป

- 

รือข่ายความร่
ะหว่างประเทศ

ชื่อหน่วย

 

บริษัท บางซื
ไฟเจียเม้ง จํ

ร

  

ค์
 

ส.ป.ก.-สกว
สว.สก

ม มูลนิธิธรรม
เครือข่ายคณุ

คุณธร
 โรงแรมสวนส

น สหกรณ์จั
จันทบุรี/สกก

จํากัด
คณะเศรษฐ

ารับบริการ 
ผู้ภายนอก 

./กตส./ธ.ก.ส./
กรณ์จังหวัด/
รณ์ทั่วประเทศ/
ก./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

วมมือด้านบริ
ศ  

ยงาน ล

ซ่ือโรงสี
ํากัด 

คว

ว.-สวก.-
ก. 

คว

ะร่วมใจ 
ณค่าข้าว
รม 

คว

สามพราน คว

ังหวัด
ก.คิชฌกูฎ 
ด 

คว

ฐศาสตร์ คว

จํานวน 
ผูร้ับบริการ ภ

สนั

570 

1,143 

ริการทางวิชาก

ลักษณะความ
ร่วมมือ 

วามร่วมมือทาง
วิชาการ 

วามร่วมมือทาง
วิชาการ 

วามร่วมมือทาง
วิชาการ 

วามร่วมมือทาง
วิชาการ 

วามร่วมมือทาง
วิชาการ 

วามร่วมมือทาง
วิชาการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชนที่
นบัสนนุโครงการ 

สกว. 

- 

การแก่สังคมกั

ระยะเวลา

ง 3 ป ี
(25 ม.ค. 56
24 ม.ค. 5

ง 3 ป ี
(28 ก.พ. 56
27 ก.พ. 59

ง ธ.ค. 55- 
ปัจจุบัน 

ง ธ.ค. 55-
ปัจจุบัน 

ง ธ.ค. 55-
ปัจจุบัน 

ง ธ.ค. 55-
ปัจจุบัน 

 

หัวหน้าโครงก

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

- 

กับหน่วยงานภ

า งบประม

6- 
9) 

100,000

6-
9) 

- 

 
 

100,000

 
100,000

 
100,000

 
100,000

การ รายรับ
จริง ป

คิ

าวาท 506,350 

884,904.40 

ภาครัฐ/เอกชน

มาณ ชม

0 บาท 

 

0 บาท 

0 บาท 

0 บาท 

0 บาท 
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ผลการ
ประเมินความ
คดิเหน็ในการ
ใช้บริการ 

ด ี

 

น/สถาบัน

ม.การทํางาน
จริง 
60 

180 

2,400 

1,200 

648 

2,496 



 

ชื่อโ

7. โครงกา
อบรมผู้
กิจการส
ชํานาญ

8. โครงกา
หลักสูต
Farme

 

จํานวนโคร
จํานวนคน
งบประมาณ
มูลค่า (บา

 

จํานวนบคุ
วิชาการท้ั
- จํานวนบ

วิชาการ
- จํานวนบ

วิชาการ
จํานวนบคุ
และทักษะ
- จํานวนบ

และทักษ
- จํานวนบ

และทักษ
จํานวนนกั
ระดับชาติ
- ด้านการ
- ด้านศิลป

โครงการ 

ารหลักสูตร
้ตรวจสอบ
สหกรณ์อย่าง

ญการ 
ารอบรม
ร Smart 
rs 

 
ข้อมูลราย
รายละเอีย

รงการบริการวชิ
นท่ีได้รับบริการ 
ณท่ีได้รับ (บาท
ท) 

 
1.8.6 การบ

คลากรที่เข้าร่วม
ั้งในประเทศแล
บุคลากรท่ีเข้าร่ว
รในประเทศ 
บุคลากรท่ีเข้าร่ว
รต่างประเทศ 
คลากรประจําส
ะวิชาชีพท้ังในป
บุคลากรประจาํ
ษะวิชาชีพในปร
บุคลากรประจาํ
ษะวิชาชีพต่างป
กวิจัยที่ได้รับรา
ติ (ไม่นับซํ้า) 
รวิจัย 
ปวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วย

กตส./ช

สปก./สวก

ละเอียดการบ
ยด 

ชาการ 
 
) 

บริหารและกา
รายการ 

มประชุมวิชากา
ละต่างประเทศ 
วมประชุมวิชาก

วมประชุมวิชาก

สายสนับสนุนท่ีไ
ประเทศและต่า
าสายสนับสนุนที
ระเทศ 
าสายสนับสนุนที
ประเทศ 
งวัลผลงานทาง

ยงาน ล

ชสอ. คว

ก./สกว. คว

บริการวิชาการ

ารจัดการ 

ารหรือนําเสนอ
 (ไม่นับซํ้า) 
การหรือนําเสนอ

การหรือนําเสนอ

ได้รับการพัฒน
งประเทศ (ไม่นั
ท่ีได้รับการพัฒน

ท่ีได้รับการพัฒน

งวิชาการหรือวิ

ลักษณะความ
ร่วมมือ 

วามร่วมมือทาง
วิชาการ 

วามร่วมมือทาง
วิชาการ 

รทั้งหมด (ข้อมู

2554 
2 

132 
910,800 

- 

อผลงาน

อผลงาน

อผลงาน

นาความรู้
นบัซํ้า) 
นาความรู้

นาความรู้

วิชาชีพใน

ระยะเวลา

ง ม.ค. 56-
มี.ค. 57 

ง พ.ย. 56-
ปัจจุบัน 

มูลเปรียบเทียบ
ปีงบประ

8

2554 
3 

1 

2 

15 

15 

3 

- 

- 
- 

า งบประม

 
หลักสูต
ค่าลงทะ

 
- 

บ 3 ปี) สถาบั
มาณ พ.ศ. 
2555 

2 
120 

864,000 
- 

ปีการศึก
2555 

3 

1 

2 

15 

15 

6 

- 

- 
- 

มาณ ชม

ตรเก็บ
ะเบียน 

 

บันวิชาการด้าน

255
2

14
937,

-

กษา 
5 2
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ม.การทํางาน
จริง 
200 

24 

นสหกรณ์ 

56 
2 
40 
,840 
- 

2556 
 

2 

2 

12 

12 

2 

- 

- 
- 



 

- ด้านอ่ืน
จํานวนนกั
ระดับนาน
- ด้านการ
- ด้านศิลป
- ด้านอ่ืน
คะแนนกา
มหาวิทยา

 

ปีการศึกษ
2554 

2555 

2556 

 
1.9 ที่ต้ัง 

สถาบ

รวมกันทั้ง
(205) ศนู

 

ๆ 
กวิจัยที่ได้รับรา
นาชาติ (ไม่นับซ้
รวิจัย 
ปวัฒนธรรม 
ๆ 
ารประเมินผลผู้
าลัยแต่งต้ัง (คะ

 
1.8.7 ข้อมู
ษา 
 1. “ตลาด

2. โครงก
การเงนิ

3. โครงก
 1. โครงก

ท่ีย่ังยืน
2. โครงก

Farme
3. ศูนย์เรี

 1. ศูนย์เรี
2. ศูนย์เรี
3. ศูนย์เรี
4. ศูนย์เรี
5. หลักสู

 พื้นที่ ลักษณ
บัน และพ้ืนที่ใ

 สถาบ
ั้งสิ้น 126.06 
นย์สารสนเทศส

 
 
 

รายการ 

งวัลผลงานทาง
ซํ้า) 

้บริหารโดยคณ
ะแนนเต็ม 5) 

มูลผลงานท่ีปร

ดสุขใจ” ตัวแบบ
ารพัฒนาระบบ
นพ่ึงพาและร่วม
ารร้านต้นแบบ 
ารความร่วมมือ
น 
ารความร่วมมือ
ers  
รียนรู้มีชีวิต : กา
รียนรู้มีชีวิตข้าว
รียนรู้มีชีวิตตลา
รียนรู้มีชีวิตกลุ่ม
รียนรู้มีชีวิต Far
สูตรชาวนามืออา

ณะอาคารและ
ใช้สอยปีที่เริ่ม
บันวิชาการด้า
 ตารางเมตร ป
สหกรณ์ (214

งวิชาการหรือวิ

ณะกรรมการท่ีสภ

ระสบความสาํ

บการเรียนรู้สู่เก
บการเงินพ่ึงพาแ
มมือกัน 
 Farmer Shop
อกับบริษัท บางซื

อกับ 4 หน่วยงา

ารถ่ายโอนความ
คุณธรรม จ.ยโส
าดสุขใจ จ.นครป
มชาวสวนผลไม้ค
rmer Shop มห
าชีพ 

ะพืน้ที่ใช้สอย
มใช้อาคาร) 
านสหกรณ์ มีส
ประกอบด้วย ห
) และมีการดํา

วิชาชีพใน

ภา

าเร็จ 3 อันดับ
ชื่อผ

กษตรอินทรีย์ 
และร่วมมือกัน: 

p 
ซ่ือโรงสีไฟเจียเม

าน : การถ่ายโอน

มรู้จากการวิจัยส
สธร 
ปฐม 
คุณภาพ จ.จันท
หาวิทยาลัยเกษ

ย (มีรูปภาพปร

สถานที่ต้ังอยู่ที
 ห้องผู้อํานวยก
าเนินงานร้าน 

2554 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

ับแรก  สถาบั
ผลงาน 

 SHOs System

ม้ง จํากัด : การ

นความรู้สู่การพั

สู่สาธารณชน 

ทบุรี 
ตรศาสตร์ กทม

ระกอบ รวมทั้

ที่ช้ัน 2 อาคาร
การและรองผู้อ
 Farmer Sho

ปีการศึก
2555 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

บันวิชาการด้าน

m  นําไปใช้ประโ

รสร้างทางเลือกใ

พัฒนา Smart o

ม. 

ทัง้ตารางระบุชื

รวิจัยและพัฒน
อํานวยการ (2
op และศูนย์เรี

กษา 
5 2

นสหกรณ ์

โยชน์ในการพัฒ

ใหม่แก่ชาวนาสู

officers กับ Sm

ช่ืออาคารทั้งห

นา ช้ัน 2 มีพ้ืน
204) สํานักงาน
รียนรู ้Farmer
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2556 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

ฒนาระบบ

สู่การพัฒนา

mart 

หมดของ

นที่ใช้สอย
นสถาบันฯ 
r Shop 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์สารรสนเทศสหกรณณ์ 

ศูนย์

 
 
 

 

สํานักงาน

เรียนรู้ Farme

น 

er Shop 

ร้าน Farmeer Shop 
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1. พ้ืนที
2. พ้ืนที
3. พ้ืนที

มะต
4. พ้ืนที
5. พ้ืนที
6. รถย

- ร
- ร
- ร

 
ทรัพยาก
   

 
 

 

 

 

ข้

ที่แนวราบทั้งห
ที่ช้ัน 1 ของทุ
ที่ทั้งหมดทีเ่ป็
ตอย/ตัวหนอน
ที่ภายในอาคา
ที่สีเขียวทั้งหม
ยนต์ (คัน) 
รถยนต์ทุกประเ
รถจักรยานยนต
รถจักรยาน 

กรสนบัสนนุกา

   มีท
 

รายการ
คอมพิว
คอมพิว
คอมพิว
Noteb
Scann
Netbo
Printe

ขอ้มูลทางกาย

รายการ 

หมด 
ทกุอาคารรวมก
นถนนและลา
น) 
ารที่เป็นสีเขยีว
มด 

เภท 
ต์ 

ารปฏิบัติงาน

รัพยากรที่ใช้ใ

ร 
วเตอร์แบบต้ัง
วเตอร์แบบต้ัง
วเตอร์แบบต้ัง
book 
er 

ook (ถ้ามี) 
r 

ยภาพและทรั

 

กัน 
านกิจกรรม (ค

ว 

น 

ในการเพ่ิมศัก

โต๊ะสําหรับเจ้
โต๊ะให้บริการ
โต๊ะห้องศูนย์ส

รัพยากรของส

คอนกรีต/ยาง 

กยภาพการดํา

จา้หน้าที่ปฏิบัต
รในห้องเรียน 
สารสนเทศสห

สถาบันวิชากา

 

เนินงานให้บร

ัติงาน 
 (ถ้ามี) 
หกรณ ์

ารด้านสหกรณ

จํานวนพ้ืนที่ 

126.06 ต
-

-

-

-

-

-
-
-

รรลุตามเป้าหม

จํานว
8  เค
-  เครื
3  เค
4  เค
1  เค
-  เครื
6  เค

ณ ์

 (ตารางเมตร) 

ารางเมตร 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

มายคณะฯ 

วน 
ครื่อง 
รื่อง 
ครื่อง 
ครื่อง 
ครื่อง 
รื่อง 
ครื่อง 
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ลาํ

2.1  สรุป

 
สร้างกลไ
ธรรม แล

 

แผนจํานว
ผู้เข้าร่วม

าดับ 

1 ชุดโครงกา
เป็นธรรม 

2 โครงการวิจ

3 โครงการวิ
เชิงธุรกิจ :

4 โครงการวิ

5 โครงการวิ

6 โครงการวิ

7 โครงการวิจ

8 โครงการวิ
สถาบันเกษ

9 โครงการวจัิ
ของธุรกิจส

10 โครงการวิ
กลไกผู้ตรว

11 โครงการวิจ
แผนพัฒนา

1  เป็นโครงกา
2  เป็นโครงกา

ปผลการดําเนิ

ผลการดํ
ไกการเรียนรู้แ
ละการพัฒนาส

2.1.1 ผ
ผ

วน 14 โครงก
กิจกรรมภายใ

โ

ารวิจัยการขับเคล่ือ
 ระยะที่ 6 

จัยการพัฒนาและด

จัยโรงเรียนลูกชาว
: มิติใหม่แห่งการเรี
จัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุ

จัยเครือข่ายคุณค่

จัยเครือข่ายคุณค่

จัยเครือขา่ยคณุค่า

จัยการสร้างโซ่อุป
ษตรกรของไทย 

จัยแนวทางการเพ่ิม
สหกรณ์การเกษตรไ
จัยการยกระดับมา
วจสอบกิจการ 

จัยการสร้างนวัตกร
าการสหกรณ์แห่งช

ารวิจัยที่เปิด มก.พว. 
ารวิจัยภายใต้ชุดโครงก

นนิงานตามภ

ดําเนินงานของ
และคลังความ
สถาบันเป็นอง

ลการดําเนนิง
ลการดําเนินง
การ ได้รับงบป
ใต้ชุดโครงการ

ครงการวิจัย 

อนการพัฒนาการส

ดําเนินการตัวแบบF

วนาเพ่ือเพ่ิมสมรร
รียนรู้จากแปลงนา
คณุค่าสามพราน ปี

าข้าวหอมมะลิสห

ายางพาราปีที่ 3 

าผลไม้ ระยะท่ี 3 

ทานระหว่างประเ

มศักยภาพในการแข่
ไทย 

าตรฐานการตรวจ

รรมของขบวนการไ
ชาติ 

 
การวิจัยของสถาบันวิช

ารกิจ ในรอบ

งสถาบันฯ ใน
มรู้ การเช่ือมโ
งค์การแห่งการ

งานตามแผน
งานตามแผนก
ประมาณสนับ
ร จํานวน 20,4

สหกรณ์และการค้

Farmer Shopปีที ่2

ถนะการทําการเก
าสู่การพัฒนาที่ยั่งยื
ปที่3 

กรณ์ไทย ระยะที ่

เทศสําหรับสินค้า

งขันภายใต้โซ่อุปท

สอบสหกรณ์โดย

ไทยในชว่งเวลาของ

                  

ชาการด้านสหกรณ์ที่ใ

บปีการศึกษา 

รอบปี 2556 
โยงเครือข่ายเ
รเรียนรู้ ซึ่งมรี

 

นการวิจัย 
การวิจัยในรอบ
บสนุนทั้งสิ้น 1
451 คน  

ระยะเวล
ดําเนินงา

คา้ที่ 1 พ.ย. 5
31 ต.ค. 5

 2 15 ส.ค. 54
ส.ค. 56

กษตร
ยืน 

24 พ.ย.5
30 ก.ย.5

1 เม.ย.55
31 มี.ค.5

 3 1 เม.ย.55-
มี.ค.56

1 เม.ย.55
31 มี.ค.5
1 เม.ย.55
31 มี.ค.5
1 ก.ย.55
30 พ.ย. 5

ทาน 15 ก.ย.5
14 มิ.ย.5

1 ก.ย.55
31 ส.ค.5

ง 28 ก.ย.5
27 ธ.ค. 5

                      

ให้การสนับสนุนมหาวิ

 2556 

 เป็นไปภายใต
เพ่ือพัฒนาระบ
รายละเอียดดั

บปีงบประมาณ
3,872,971 บ

 

ลา
าน 

งบประมาณ

5-      
56 

2,800,000

4-14 
6 

2,596,458

54- 
56 

4,695,652

5- 
56 

275,0002 

-31 
6 

265,000 

5- 
56 

303,600 

5- 
56 

222,500 

5- 
 56 

274,000 

5- 
56 

307,4942

5- 
56 

391,467 

5- 
 56 

484,000 

                    

วทิยาลยัและหน่วยงาน

2

2

2

2

2

2

1

ต้ภารกิจ 4 ด้า
บบธุรกิจเชิงค
ังน้ี 

ณ 2556 มีกา
บาท มีนักวิจัย

ณ 
จํานวน
นักวิจัย 

1 9 

8 20 

2 18 

 5 

 10 

 4 

 8 

 2 

 2 

 6 

 2 

นที่เป็นภาค ี

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

1 

าน ได้แก่ การ
คุณค่าและกา

รดําเนินงานเป
ยจํานวน 98 

จํานวนผู้เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

4,295 

3,777 

2,181 

1,249 

8,227 

88 

136 

15 

30 

45 

35 

 
 

รวิจัย การ
รค้าที่เป็น

ป็นไปตาม
 คน และมี

 
ผลการดําเนินง

ตามแผน 
บรรล ุ ไม่บร

  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

าน
 
รรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลาํ

 

าดับ 

12 โครงการวจัิ
กลุ่มท่องเที

13 โครงการวิจั

14 โครงการขั
เอ้ือต่อการ

ความรู้เพื

คุณค่าสห
เพ่ิมเติมอี

ลําดับ 

1 โคร

2 โคร
ทรัพ
(ระ

3 โคร
อย่า
255

4 จัดนิ
งาน
เศร
(20

5 เวที
อาชี

6 โคร
แห่ง
ธุรกิ

7 เวที
สหก
ไทย
(23

8 เวที
กุมภ

9 เวที

โ

จัยการจัดการความ
ที่ยวชุมชน: กรณีศึกษ

ัยเพ่ือพัฒนานโยบาย

ับเคล่ือนการพัฒน
รพ่ึงพาตนเองและ

2.1.2 ผ
พื่อยกระดับก

ผ
หกรณ์สู่การพั
อีก 6 โครงการ

รงการเครือข่ายสารส

รงการฝึกอบรมหลักสู
พย์อย่างผู้ชํานาญกา
หว่างวันท่ี 11-16 มีน
รงการฝึกอบรมหลักสู
างผู้ชํานาญการ รุ่นที
56) 
นิทรรศการแสดงผลง
นการประชุมทางวิชาก
รษฐศาสตร์ คณะเศรษ
0 พฤษภาคม 2556) 
ทีเสวนา “แนวทางการ
ชีพ” (18 กรกฎาคม 2
รงการประกาศเกียรติ
งปี 2556 และเวทีเส
กิจฐานสังคม” (วันท่ี 
ทีแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื
กรณ์การเกษตรในเค
ย  
3 พฤศจิกายน 2555)
ทีบรรยายพิเศษ “การ
ภาพันธ์ 2556) 
ทีเสวนาวชิาการ “กา

ครงการวิจัย 

มรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่
ษาเครือข่ายท่องเที่ย

ยส่งเสริมสหกรณ์บริ

นาระบบการเงินสห
ร่วมมือกัน 

รวม 

ผลการดําเนิน
ารนําคุณค่าส
ลการดําเนินง
ัฒนาที่ย่ังยืน ใ
ร มีจํานวนผู้เข

ชื่อโครงการ 

สนเทศเพื่อการพัฒนา

สูตรผู้ตรวจสอบกิจกา
ร รุ่นท่ี 12  
นาคม 2556) 

สตรผู้ตรวจสอบกิจการ
ท่ี 13 (ระหว่างวันท่ี 1

งานวิจัยโครงการร้าน 
การนําเสนอผลงานวิท
ษฐศาสตร์ มหาวิทยาล
 
รยกระดับสมรรถนะช
2556)  
ติคุณสหกรณ์และนักส
สวนาวชิาการ “นําสห
 16 กันยายน 2556)
พ่ือสร้างความเข้าใจ 
ครือข่ายคุณค่าข้าวหอ

) 
รดูแลสุขภาพด้วยพืช

รถ่ายโอนความรู้ในก

นเพ่ือการพัฒนาศกั
วชุมชนเชิงอนุรกัษ์ จ

ริการส่ือสาธารณะ ส.

หกรณ์ออมทรัพย์ที

นงานตามแผ
สหกรณ์สู่การ
งานตามแผน
 ในรอบปีงบป
ข้ามามีส่วนรว่

าสหกรณ์ ปีท่ี 5 

ารสหกรณ์ออม

รสหกรณ์ออมทรัพย์
13-18 พฤษภาคม 

 Farmer Shop ใน
ทยานิพนธ์ด้าน
ลัยเกษตรศาสตร์ 

ชาวนาสู่การเป็นมือ

สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า 
หกรณ์สู่การเป็น
) 
GAP แก่สมาชกิ
อมมะลิสหกรณ์

ชสมุนไพร” (20 

การยกระดับ

ระยะเวล
ดําเนินงา

กยภาพ
 จ.พังงา 

28 ก.ย.5
27 ก.ย.5

.ส.ท. 1 พ.ค. 5
28 ก.พ. 5

ที่ 31 ต.ค. 5
30 มิ.ย. 5

 

ผนงานบริกา
รพัฒนาที่ย่ังยื
นการสร้างกลไ
ประมาณ 255
วม ทั้งสิ้น 44,

จํานวน 
ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

41,036 1

84 

48 

200 

505 

570 

131 

136 

100 

ลา
าน 

งบประมาณ

5- 
56 

789,000 

6-      
57 

138,800 

55-     
56 

330,000 

13,872,97

รวิชาการ (ก
น) 
ไกการเรียนรู้
6 เป็นไปตาม
,875 คน 

 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1,015,384.60 

561,600 

338,400 

15,000 

320,256.40 

506,350 

7,246 

16,523 โ

44,135 

1

1

ณ 
จํานวน
นักวิจัย 

 3 

 4 

 5 

1 98 

การสร้างกลไ

และคลังความ
แผนงานจําน

เอกสารเผยแ

คลังความรู้ ประกอ
งานวิจัย บทความ

บทความวารสาร ชุด
วารสารฅนสหกร

คู่มือผู้ตรวจสอบกิจก
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํา

ชุด 
คู่มือผู้ตรวจสอบกิจก
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํา

ชุด 
โบชัวร์ Farmer 

โบชัวร์เผยแพร่ผล

เอกสารประชาสั
งานวิจัย 

เอกสารชุดความ

โบชัวร์ Farmer Sho
ความรู้เกี่ยวกับพืช

เอกสารเผยแ

1 

1 

จํานวนผู้เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

164 

88 

121 

20,451 

ไกการเรียนรู้

มรู้เพ่ือยกระด
นวน 6 โครงก

แพร่ 
ผลก

บรร

อบด้วยราย
มวชิาการ 
ดความรู้และ
รณ์ ฯลฯ 



การสหกรณ์
านาญการ 1 



การสหกรณ์
านาญการ 1 



r Shop 

ลงานวิจัย 

สัมพันธ ์
 



มรู้ GAP 

op, เอกสาร
ชสมนุไพร 



แพร่ 
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ผลการดําเนินง

ตามแผน 
บรรล ุ ไม่บร

 
 

 
 

 
 

 

รู้และคลัง

ดับการนํา
การ และมี

การดําเนินงาน
ตามแผน 

รล ุ ไม่บรรล ุ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

าน
 
รรล ุ

 

 

 



 

ลําดับ 

ควา
Far
เพ่ือ

10 เวที
ระห
หอม

11 จัดนิ
การ
กันใ
255

12 โคร
(สอ

หมายเหตุ : 

 
การค้าที่เ

ดําเนินงา

ลําดับ 

1 เค

2 เค

3 เค

4 เค

5 เค

6 เค

ามสามารถของเกษต
rmers; Smart Offic
อการกินดีอยู่ดี” 
ทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ “
หว่างกรรมการและฝ่
มมะลิสหกรณ์ไทย” 
นิทรรศการแสดงผลง
รเงินสหกรณ์ออมทรัพ
ในการประชุมใหญ่สา
56) 
รงการฝึกอบรมหลักสู
อ.มก.) (ระหว่างวันท่ี 

   โครงการวิจัยล

2.1.3 ผ
เปน็ธรรม 

ผ
านเครือข่ายจํา

กิจก

ครือข่ายคลังสมอง 

ครือข่ายนักวิจัยเชิง

ครือข่ายผู้นําสหกร

ครือข่ายผู้ตรวจสอบ

ครือข่ายสมาชิกวาร

ครือข่ายสังคมข้อมู

ชื่อโครงการ 

ตรกรและเจ้าหน้าท่ี ส
cers) สู่การพัฒนาอย

“การจัดการโซ่อุปทา
ายจัดการภายใต้เครื
 (13 มีนาคม 2556) 
งานวิจัยการขับเคลื่อน
ัพย์ท่ีเอื้อต่อการพ่ึงพ
ามัญประจําป ี2556  

สตรผู้ตรวจสอบกิจการ
 31 สิงหาคม – 1 กัน

รวม 

ลําดับที ่7-12 เป็นโ

ลการดําเนนิง

ลการดําเนิน
านวน 18 เครื

รรม 

 

งคุณค่า 

ณ์ที่มีคุณค่า 

บกิจการสหกรณ์ 

รสารฅนสหกรณ์ 

ลข่าวสาร (เว็บไซต

ส.ป.ก. (Smart 
ย่างเป็นองค์รวม

นในธุรกิจสหกรณ์
อข่ายคุณค่าข้าว
 
นการพัฒนาระบบ
าตนเองและร่วมมือ
 ชสอ. (9 มิถุนายน 

รสหกรณ์ออมทรัพย ์
นยายน 2556) 

โครงการนอกเหนือ

งานตามแผน

นงานตามแผน
รือข่าย มีผู้เข้า

จํานวนหน่วยงา
ภาคีท่ีเข้ามามี

ส่วนร่วม 

118 

518 

283 

 686 

288 

ต์) 41,087 

จํานวน 
ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

50 

2,000 

 15 

44,875 

อจากแผนงานปี 2

นการสร้างเครื

นการเช่ือมโย
าร่วมทั้งสิ้น 45

าน
ม ี กลุ่มเป้า

 ผู้ทรงคุณวฒิุ
ภายใต้ชุดคว
เชื่อมโยงเครื

 นักวิจัยภาย
“การเชื่อมโ
คุณค่า” 

 ผู้นําสหกรณ
ความรู้ “กา
เครือข่ายคุณ

 ผู้ตรวจสอบ
สหกรณ์ออม
ร่วมโครงกา

 ผู้นําสหกรณ์/

ข้องในขบวน
และผู้ที่ให้คว

 ผู้นําสหกรณ์
network/ผู้ที
ข้อมูล 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

- 

2,000 

37,840 

2,864,735 

2556 
 
 

รือข่ายพันธมิต

ยงเครือข่าย ใ
5,316 คน 43

 

าหมาย 

ฒิด้านสหกรณ์
วามรู้ “การ
รือข่ายคุณค่า” 



ใต้ชุดความรู้ 
ยงเครือข่าย



ณ์ ภายใต้ชุด
าร เชื่อมโยง
ณค่า” 



กิจการ
มทรัพย์ที่เข้า
รอบรม 



/ผู้มีความเกี่ยว 

นการสหกรณ์
วามสนใจ 





ณ์/สมาชกิsocial 

ที่สนใจสืบค้น


เอกสารเผยแ

การถ่ายโอนความรู้จ

เอกสารเผยแ
การจัดการโซ่อุปทา

สหกรณ ์
โบชัวร์เผยแพร่ผล

คู่มือผู้ตรวจสอบกิจก
ออมทรัพย์อย่างผู้ชํา

ชุด 
 

ตรร่วมกันพัฒ

 ในรอบปีงบป
3,523 องค์กร 

ผลลัพธ์ที่ไ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จํา
118 คน 

นักวิจัย จํานวน 
518 คน 

ผู้นําสหกรณ์ จํา
283 คน 

ผู้ตรวจสอบกิจก
ร่วมในเครือข่าย
686 คน 

สมาชิกวารสารฅ
จํานวน 288 คน
เครือข่ายสังคมข้
ผู้สืบค้นข้อมูล จ
41,087 คน 

แพร่ 
ผลก

บรร

จากงานวิจัย 

แพร่ 
านในธุรกิจ
 



ลงานวิจัย 

การสหกรณ์
านาญการ 1 



 

ฒนาระบบคณุ

ประมาณ 25
 

ได ้
ผลก

บรร

านวน  

น               

านวน         

การเข้า
ย จํานวน 



ฅนสหกรณ์ 
น 

ขอ้มลูข่าวสาร 



 จํานวน 
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การดําเนินงาน
ตามแผน 

รล ุ ไม่บรรล ุ

  

  

  

  

ณค่าและ

56 มีการ

การดําเนินงาน
ตามแผน 

รล ุ ไม่บรรล ุ

  

  

  

  

  

  



 

ลําดับ 

7 

8 เค

9 เค

10 เค
ชา

11 เค
คณุ

12 เค

13 เค
จัง

14 เค
จัน

15 เค

กิจก

เครือข่ายธุรกิจเชงิ

ครือข่ายผู้ประกอบ

ครือข่ายผู้บริโภค F

ครือข่ายสมาชิกโคร
าวนา 

ครือข่ายนักสหกรณ
ณค่า 

ครือข่ายผู้จัดการสห

ครือข่ายคุณค่าข้าว
งหวัดยโสธร 

ครือข่ายคุณค่าผลไ
นทบุรี 

ครือข่ายคุณค่ายาง

รรม 

งคุณค่าสามพราน 

การ Farmer Sho

Farmer Shop 

รงการซื้อข้าวจาก

ณ์และสหกรณ์ที่มี

หกรณ์การเกษตร 

คุณธรรม  

ม้คุณภาพ จังหวดั

พารา จังหวัดตรัง 

จํานวนหน่วยงา
ภาคีท่ีเข้ามามี

ส่วนร่วม 

 15 

p 236 

42 

35 

29 

 75 

12 

54 

 62 

าน
ม ี กลุ่มเป้า

 ผู้ประกอบกา
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 ผู้ประกอบกา
OTOP,สหกร

 ประชาคมมก

 ประชาคม ม
ผู้สนใจ 

 นักสหกรณแ์
ที่ได้รับรางวั
และสหกรณ
แห่งปี 

 ผู้จัดการสห
การเกษตร 

 กลุ่มชาวนา
ผู้ประกอบก
เครือข่ายฅน
ชาวนา/ กลุ่

 เกษตรกรกล
ผลไม้คุณภา
เกษตรกรผูป้

 เกษตรกรสม
ย่านตาขาว 

 

าหมาย 

ารตลาดสุขใจ/
มตลาดสุขใจ  





าร SMEs, 

รณ์และผู้สนใจ 



ก.และผู้สนใจ 

มก. และ 



และสหกรณ์
วัลนักสหกรณ์
ณ์ที่มีคุณค่า



กรณ์
 



คุณธรรม/
การ/
นกินข้าวเก้ือกูล
มสภาผู้บริโภค 











ลุ่มผู้ปลูก
าพ/ทายาท
ปลูกผลไม ้







มาชิกสกก.
 จํากัด 
 







ผลลัพธ์ที่ไ

ผู้ประกอบการ จ
คน 

มีเครือข่ายสนใจ
27 คน 

ผู้ประกอบการ จ
236 คน 

สมาชิกเครือข่าย
ภายใต้โครงการ
Shop จํานวน 1
สมาชิก จํานวน 
ภาคีสถาบันเกษ
องค์กร 

ตัวแบบนักสหก
สหกรณ์ที่ได้รับร
สหกรณ์ สหกรณ
องค์กรที่มีคุณค่
29 สหกรณ์ 
ผู้จัดการสหกรณ์
เข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคล่ือนสหกร
75 ราย 
กลุ่มชาวนาคุณธ
คน 

ศูนย์เรียนรู้ข้าวค
จํานวน 16 ศูนย์
ระบบการรับรอง
ข้าวอินทรียเ์ชิงค
ผ่านกลไกสภาผู้บ
ศูนย์วิจัยไทบ้าน
ชุดความรู้การออ
สวัสดิการชาวนา
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิ
เครือข่ายทายาท
ชุดความรู้การทํ
ผลไม ้GAP 

ตัวแบบธุรกิจยา
แนวทางการพัฒ
ศูนย์เรียนรู้ยางพ
ความยั่งยืน 

ตัวแบบการบริห
เส่ียงในธุรกิจยา

ได ้
ผลก

บรร

 จํานวน 66 

จดูงาน     



 จํานวน  

ยผู้บริโภค
ร Farmer 

1,153 คน 



 301 คน 

ษตรกร 15 



กรณ์และ
รางวัลนัก
ณ์ และ
า จํานวน 



ณ์การเกษตร
มและร่วม
รณ์ จํานวน 



ธรรม 128 

คุณธรรม     
ย์ 
งมาตรฐาน 
คณุธรรม
บริโภค 

น 

อม-
า 



ิต 

ทเกษตรกร 

ทาํสวน



างพาราใน
ฒนาที่ยั่งยืน 

พาราเพ่ือ

หารความ
างพาราของ
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การดําเนินงาน
ตามแผน 

รล ุ ไม่บรรล ุ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ลําดับ 

16 เค

17 เค

18 เค

 

แผนงานท

ลําดับ 

1 โค
สห

2 โค

3 กา
St
Gr

Co

มห

4 โค
แน

กิจก

ครือข่ายคุณค่าข้าว

ครือข่าย “ชาวนามื

ครือข่ายสภาผู้บริโภ

รวม 

2.1.4 ผ
ผ

ทั้ง 9 โครงกา

โครงก

ครงการสัมมนาบุค
หกรณ์ประจําปี 25

ครงการอบรมประก

ารนําเสนอบทควา
rategic Framewo
rowth and Devel

ommunities and 

หาวิทยาลัยราชภัฎ

ครงการศึกษาดูงาน
นวทางความร่วมมื

รรม 

หอมมะลิสหกรณ์ไ

มอือาชีพ” 

ภคข้าวคุณธรรม 

ลการดําเนนิง
ลการดําเนิน
ร และมีเพ่ิมเ

าร/กิจกรรม 

ลากรสถาบันวิชาก
556 

กันคุณภาพ 

มวิชาการ “The 
ork for Enhancing
opment of 

 the Nation” ณ 
ฎสุรินทร์ จ.สุรินทร

นและประชุมหารือ
อด้านการวิจัย ณ 

จํานวนหน่วยงา
ภาคีท่ีเข้ามามี

ส่วนร่วม 

ไทย 31 

27 
 

33 

43,523 

งานตามแผน
นงานตามแผน
ติมอีก 2 โครง

การด้าน • บุค
ปรับ
สถา

• บุค
255

 

ร์ 

• บุค
trad

ประ
นําเ

•  ได้เชื
อสําหรับ
 

• บุคล
ขบว

าน
ม ี กลุ่มเป้า

 สหกรณ์การ
5 จังหวัด ใน
จํานวน 15 

 เกษตรกรทีเ่
หลักสูตร “ช
อาชีพ” ในพ้ื

 บุคคลทั่วไป
เครือข่ายคณุ
คุณธรรม 

 

นการพัฒนาอง
นการพัฒนาอ
งการ  

 

ลากรทุกคนได้เขา้
ับเปล่ียนยุทธศาสต
าบันวิชาการด้านส
ลากรมีความเข้าใจ
56 

ลากร 2 คน ได้ผล
de Conference in

ะสบการณ์งานวิจัย
เสนอผลงานในเวที
ชื่อมโยงเครือข่ายก
ลากร 5 คน ได้รับข้
วนการสหกรณ์ในป

าหมาย 



รเกษตรในพ้ืนที่ 
นภาคอีสาน 
 แห่ง 







ข้าร่วม
ชาวนามอื
พ้ืนที่ 4 จังหวัด  







ที่เป็นลูกค้า
ณค่าข้าว



 
 

งค์กร 
องค์กร ในรอ

ผลลัพธ์ที่ได ้

าร่วมแสดงความคิด
ตร์การพัฒนาสู่กา
สหกรณ์ 
จในแนวทางการจั

ลงานการนําเสนอบ
n Surin Thailand ร
ยด้าน Fair Trade จ
ท ี

กับองค์กรที่สนใจง
ขอ้มูลความรู้เก่ียวกั
ประเทศ สปป.ลาว 

ผลลัพธ์ที่ไ

สหกรณ์ 
ชุดความรู้การทํ
ยางพารา 

ภาคีสหกรณ์การ
เป้าหมายร่วมใน
แบรนด์ “ข้าวเกิ
ตัวแบบธุรกิจขา้
มะลิสหกรณ์ 
เกษตรกรปลูกขา้
GAP จํานวน 2,1

เกษตรกรที่เข้าร
หลักสูตร “ชาวน
อาชีพ” จํานวน 
ภาคีนักวิชาการ
ภาคีหน่วยงาน 
ผู้บริโภค จํานวน
ร่วมกําหนดกลไ
รับรองมาตรฐาน
คุณธรรม 

 

บปีงบประมา

 

ดเห็นและมีส่วนร่ว
รบรรลุวิสัยทัศน์กา

ัดทําประกันคุณภา

บทความวิชาการใน
รวมทั้งได้ความรู้ แล
จากนานาประเทศที

งาน Fair Trade ใน
ับประเทศสปป.ลาว

 สามารถนําไปใช้ใน

ได ้
ผลก

บรร

ทาํสวน

รเกษตรมี
นการสร้าง   
กิดบุญ” 

าวหอม

าวหอมมะลิ 
154 คน 



ร่วม
นามือ

น 50 คน 

ร 21 คน 

 27 องค์กร 



น 33 คน
ไกการ
นข้าว



 

าณ 2556 เป็

ผลก

บรร

วมในการ
ารพัฒนา



าพ ป ี 

นเวท ีFair 

และ
ที่ได้มา

นเอเชีย 



ว และ
นการเรียน
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ลําดับ 

ปร
ลา

5 โค
กา
เป้
เจ ิ

6 โค
แน
เค

7 โค
op

ณ 

8 โค
สัง

9 กา
แล
Se
Int
Ec

โครงก

ระเทศสาธารณรัฐ
าว 

ครงการนําเสนอบท
ารขับเคล่ือนธุรกิจฐ
ปา้หมายการพัฒนา
ริญเติบโตรูปแบบใ

ครงการศึกษาดูงาน
นวทางพัฒนาความ
รือข่ายสหกรณ์ใน

ครงการประชุม To
perative trainings

 ประเทศมาเลเซยี

ครงการพัฒนาทีมง
งคม 

ารส่งบุคลากรเข้าร
ละเข้าร่วมเวทีประ
eminar 2012 : Co
terco operation f
conomic committ

าร/กิจกรรม 

ประชาธิปไตยประ

ทความวิชาการ “ก
ฐานสังคมสู่การบร
าตามแนวคิดการ
ใหม่ 
นและประชุมหารือ
มร่วมมือด้านงานวิ
นประเทศอินโดนีเซี

oward Excellence
 & Education in A

ย 

งานส่งเสริมธุรกิจฐ

ร่วมเวทีวิจัยของสถ
ะชุมวิชาการ Intern
-operative busin

 forward to ASIAN
tee (AEC) 

ะชาชน การ
•  ได้ข้

ตลอ
•  ได้ภ

กับ
กระ
Ltd

ลาว
กรอบ
รรลุ

• บุคล
ระด

อสําหรับ
วิจัยกับ
ซยี 

• บุคล
ขบว
เรียน
งานวิ

•  ได้ข้
ทิศ
สห
ปัจจ
Sho

ส่งเ
อินโ
อินโ

•  เพ่ิม
ข่าว

e in Co-
 Asian 

• ได

• ได้
สถา

ภ
เก่ีย
สหก

ฐาน •  บคุ

ถาบันฯ 
national 
ess 

N 

• มบีุ

รสอนวิชาขบวนกา
ขอ้มูลข่าวสารที่สาม
อดจนทิศทาง การ
ภาคีพันธมิตรสําหรั
กรมส่งเสริมกสิกรร
ะทรวงอุตสาหกรรม 
d. และคณะเศรษฐศ
วในความร่วมมือท
ลากร 2 คน ได้เผย
ดับชาติของนักเศร

ลากร 2 คน ได้รับข
วนการสหกรณ์ในป
นการสอนวิชาขบว
วิจัยในฐานะผู้อําน
ขอ้มูลข่าวสารที่สาม
ทาง การพัฒนางา
กรณ์ในประเทศไท
จุบัน และได้มีโอก
op และสินค้าของเ
เสริมสินค้าไทยระห
โดนีเซีย ได้ภาคีพัน
โดนีเซีย, DEKOPIN

มพูนความรู้การตลา
วสาร นวัตกรรมการ
ด้รับทราบความเค

สหกรณ์ขอ
ด้นําเสนอกรอบภาร
าบันฯและภาควิชา
ภาคีเครือข่ายสถาบ
วข้องในภูมิภาคอา
กรณ์และภาควิชาส

คลากรจํานวน 4 ค

บคุลากร 2 คน เขา้

ผลลัพธ์ที่ได ้

ารสหกรณ์ และการ
มารถนํามาประยุก
รพัฒนางานวิจัยด้า
รับแนวทางความร่
รมและสหกรณ์ กระ
 และการค้าลาว บริ
ศาสตร์ และบริหารธ
ทางวิชาการในอนา
แพร่ผลงานในงาน
รษฐศาสตร์ คร้ังที ่

ข้อมูลความรู้เก่ียว
ประเทศอินโดนีเซีย
วนการสหกรณ์ แล
นวยการสถาบันวิชา
มารถนํามาประยกุ
นวิจัยด้านสหกรณ์

ทยให้สามารถแก้ปัญ
าสขยายผลการสร้
เครือข่าย SMEs แล
หว่างวันที่ 6-9 มิถนุ
นธมิตรสถานเอกอั
N, INDUK KUD แล
ดสินค้าไทยในประเ
รพัฒนาสหกรณ์และ
คล่ือนไหวของสถาน
องประเทศต่าง ๆ ใ
รกิจการให้การศึกษ
สหกรณ์ และให้ขอ้
บันวิชาการด้านสห
าเซียนสําหรับความ
สหกรณ์จะให้ความ

ในอนาคต 
คน เข้าร่วมวิจัยใน

ฐานสังคม 
าร่วมเวทีพัฒนาศกั
วิจัยและบริการวิ

 

 

รนํามาประยุกต์ใช้ใ
ต์ใช้สําหรับการวิจั
นสหกรณ์ร่วมกัน 

วมมือทางวิชาการ
ะทรวงกสิกรรมและ
ริษัท Lao Agro Indu

ธุรกิจ มหาวิทยาลั
คต 

นการประชุมวิชากา
 8 

กับประเทศอินโดนี
ย สามารถนําไปใช้ใ
ะการนํามาประยุก
าการด้านสหกรณ ์
ต์ใช้สําหรับการวิจั

ณ์ที่จะช่วยในการขับ
ญหาต่าง ๆ ที่เผชญิ
้างแบรนด์สินค้า F
ละสหกรณ์ไทยในง
นายน 2556 ณ ปร
ัครราชทูตไทยประ
ละ SMESCO 

เทศอินโดนีเซีย ได้ท
ะ SMEs ในอินโดนีเซี
นการณ์เก่ียวกับขบ
นภูมิภาคอาเซียน 

ษา วิจัย และฝึกอบ
อคิดเห็นและข้อเส
หกรณ์และมหาวิทย
มสนใจที่สถาบันวิช
มร่วมมือในเร่ืองกา
 
นฐานะทีมงานส่งเส
 
กยภาพของบุคลาก
ชาการ 

ผลก

บรร

ช้ในงานวิจัย 

จัย 
 

รและธุรกิจ
ะป่าไม้ 
ustry Co., 

ลัยแห่งชาติ

าร



นเีซีย และ
ในการ
กต์ใช้ใน
 
จัย ตลอดจน
บเคล่ือนงาน
ญอยู่ใน
Farmer 

งานการ
ระเทศ
ะจําประเทศ

ทราบข้อมูล
ซยี 



บวนการ
 

บรมของ
สนอแนะแก่
ยาลัยที่
ชาการด้าน
ารฝึกอบรม



สริมธุรกิจ 

กรด้านการ 
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ลําดับ 

10 เว
ด้า

11 โค

หมายเหตุ : 

 
2.2 รายง
 
การศึกษ
ตามระบ
หน่วยงาน
มหาวิทย
ภายใน ค
เป้าหมาย
 
คุณภาพ 
ประเมินต
 
..............

ตารางที่ 
องค์ป

องค์ประก
ปณิธาน วั
แผนดําเนิ
องค์ประก

องค์ประก
และจัดกา

โครงก

ทีถอดบทเรียนในท
านสหกรณ์ 
ครงการพัฒนาบุคล

 โครงการ/กิจกรรม

งานผลการปร
ตามที่คณ

ษา 2556 (1 มิ
บประกันคุณ
นที่ทําหน้าที่ส
ยาลัย โดยได้ด
คะแนนเต็ม 5 
ยหรือไม่บรรลุ

สถาบันวิช
 และมีผลการ
ตนเอง ได้คะแ

ส่วนผลก
. รายละเอียด

 2.1 สรุปผลก
ประกอบคุณภาพ

อบท่ี 1  ปรัชญ
วัตถุประสงค์ แล
นการ   
อบท่ี 2  ภารกิ

อบท่ี 3  การบ ิ
ร  

าร/กิจกรรม 

ที่ประชุมสถาบันวิ

ลากรเพ่ือรับทุนวิจั

มลําดับที ่5 และ 7

ระเมินตนเอง
ณะเศรษฐศาส
มิถุนายน 255
ภาพของมหา
สนับสนุนหรือ
ดําเนินการปร
 คะแนน สําห
ุ และมีพัฒนา
ชาการด้านสห
ดําเนินงานตา
แนนเฉลี่ย 4.9
การประเมินข
ดสรุปได้ดังตาร

การประเมินคุ
พ 

ปัจจั
ประเมิน
ตนเอง

ญา 
ละ

- 

จหลัก 5.00 

ริหาร 5.00 

ชาการ • การ
การ

ัย • มีบุ
โคร
ร่วม

7 เพ่ิมเติมจากแผน

งตามรายองค์
สตร์ ได้ดําเนิน
6 – 31 พฤษ
าวิทยาลัย ปร
อให้บริการแก่
ระเมินคุณภา

หรับการประเมิ
าการหรือไม่มีพ
หกรณ์ มกีารดํา
ามตัวบ่งช้ีบังคั
93 ผลประเมิ
ของคณะกรรม
ราง 

ณภาพภายใน
คะแนนการ

จัยนําเข้า ก
น
 
กรรมการ ปร

ตน

- 5

 0.00 5

 0.00 5

รขับเคล่ือนการดํา
รบรรลุเป้าหมาย 
คลากร 5 คน ได้รั
รงการประสานงาน
ม 

 

นงานประจําปี 

คป์ระกอบคุณ
นการประเมิน
ษภาคม 2557
ระกอบด้วย 6
หน่วยงานอ่ืน
าพผลการดํา
มินเป้าหมายแ
พัฒนาการเท่
าเนินงานตามร
คับที่กําหนดขอ
มินได้คุณภาพ
มการฯ ได้คะ

นตามองค์ประ
รประเมินเฉลี่ย 
กระบวนการ 
ะเมิน
นเอง 

กรรมการ

.00 0.00 

.00 0.00 

.00 0.00 

ผลลัพธ์ที่ได ้

าเนินงานของสถาบั
 
รับทุนวิจัยในฐานะ
น หัวหน้าโครงการ

ภาพ สาํหรบั
นคุณภาพภายใ
7) น้ัน สถาบัน
6 องค์ประกอ
นๆ เพ่ือให้สน
เนินงานตาม
และพัฒนาการ
าน้ัน 
ระบบและกลไก
องมหาวิทยาลั
ระดับ ดีมาก 
ะแนนเฉลี่ย 

ะกอบคุณภาพ
 ปีการศึกษา 25

ผลผลิต 
ร ประเมิน

ตนเอง 
กรรม

4.00 0.0

4.91 0.0

- -

 

บนัวิชาการด้านสห

ผู้ช่วยผู้ประสานงา
รและหัวหน้าโครงก

สถาบัน 
ใน ตามผลกา
นวิชาการด้าน
บคุณภาพ ซึ่ง
องตอบต่อพัน
ตัวบ่งช้ีและเก
รไม่คิดค่าคะแ

กการประกันคุ
ลยั จํานวน 22
 
……. ผลประ

 6 ด้าน 
556 (เต็ม 5) 
 รวม
มการ ประเมิน

ตนเอง 
ก

00 4.50 

00 4.95 

 5.00 

ผลก

บรร

หกรณ์เพ่ือ 

านชุด
การวิจัย



ารดําเนินงาน
นสหกรณ์ ได้ดํ
งเป็นระบบที่ใ
นธกิจหลักทั้งห
กณฑ์ประเมิน
แนน แต่ระบุเพ

คุณภาพ 6 องค
2 ตัวบ่งช้ี โดย

ะเมินได้คุณภ

ระดั
ม 
กรรมการ ประเมิ

ตนเอ

0.00 ด ี

0.00 ดีมาก

0.00 ดีมาก
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น ประจําปี
ดําเนินงาน
ใช้สําหรับ
หลายของ
นคุณภาพ
พียงบรรลุ

ค์ประกอบ 
ยมีผลการ

ภาพระดับ

ดับคุณภาพ 

มิน
อง 

กรรมการ 

  

ก  

ก  



 

องค์ป

องค์ประก
งบประมา
องค์ประก
กลไกการป

องค์ประกอ
และปรับปร
เฉลี่ยภาพร
ระดับคุณภ

  ส
สรุปผลก

ม
แผนการด
ปณิธาน 
รวมทั้งแส

ส
วัตถุประส
ประเมินไ
คุณภาพร

ตารางที่ 

องค์ประกอบ
1.1 กระบว
1.2 ผลการ

ที่ส่งผล
สถาบัน

ประกอบคุณภาพ

อบท่ี 4  การเงิ
ณ 
อบท่ี 5  ระบบ
ประกันคุณภาพ

อบที ่6  การพัฒ
รุงระบบดําเนิน
รวม 
ภาพ 

สําหรับผลการ
ารดําเนินงาน

อง

มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ จํ
 และวัตถุประ
สดงให้เห็นกา

สถาบันวิชาก
สงค์ และแผน
ได้คุณภาพระ
ระดับ ดี  ราย

 2.2 สรุปผลก
ตัวบ่งชี ้

บที ่1  ปรัชญา ป
วนการพัฒนาแผน
รพัฒนาตามจุดเน้
ลสะท้อนป็นเอกลั
ัน 

พ 
ปัจจั

ประเมิน
ตนเอง

งินและ - 

บและ
พ  

- 

ฒนา
นงาน 

- 

5.00 
ดีมาก

รดําเนินงานภ
นรายองค์ประก

งค์ประกอบที ่

ยกําหนดตัวบ่ง
านวน 2 ตัวบ
ะสงค์ที่หน่วย
รติดตามประ

การด้านสหก
นการดําเนินง
ะดับ ดี ส่วน
ละเอียดดังตา

การประเมินอง
หน่วย 

  
  
  

ปณิธาน วัตถุประส
น ข้อ 
้นจุดเด่น
ักษณ์ของ

ข้อ 

คะแนนการ
จัยนําเข้า ก
น
 
กรรมการ ปร

ตน

- 5

- 5

- 5

 0.00 5
  ดีม

ภาพรวมของส
กอบ ได้ดังน้ี   

 1 ปรัชญา ป

งช้ีการประเมิ
บ่งช้ี ซึ่งเป็นอง
งานกําหนดไ
เมินผลการดํา

รณ์ มีผลการ
าน จํานวน 2
นผลการประเ
ารางที่ 2.2  

งค์ประกอบที่
 ผลการ 
ดําเนินงาน 

ปี 2555 

เป้

255

สงค์ และแผนดําเ
8 8 
4 4 

รประเมินเฉลี่ย 
กระบวนการ 
ะเมิน
นเอง 

กรรมการ

.00 0.00 

.00 0.00 

.00 0.00 

.00 0.00 
มาก  

สถาบันวิชากา
    

ปณิธาน วัตถุป

มินในองค์ประ
งค์ประกอบที่ค
ไว้ และสอดรั
าเนินงานตามแ

รดําเนินงานใ
2 ตัวบ่งช้ี  มีผ
เมินของคณะ

 1 ปรัชญา ป
ปา้หมาย 

56 2557 ประ
  ตัวตั้
  ตัวห

เนนิการ   
  8  
   4 

 ปีการศึกษา 25
ผลผลิต 

ร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม

- -

- -

- -

4.80 0.0
ดีมาก  

รด้านสหกรณ์

ประสงค์ และ

ะกอบที่ 1 ป
คํานึงถึงการดํ
ับกับปรัชญา
แผนงานที่หน่

ในภาพรวม อ
ผลการประเมิ
กรรมการฯ ไ

ปณิธาน วัตถปุ
ผลการดําเนินงา

ะเมินตนเอง 
ตัง้ ผลลัพธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตั
าร ตัว

8  
 4 

556 (เต็ม 5) 
 รวม
มการ ประเมิน

ตนเอง 
ก

 5.00 

 5.00 

 5.00 

00 4.93 
 ดีมาก 

ณ์ ในรอบปีการ

ะแผนดําเนนิก

ปรัชญา ปณิธ
ําเนินงานของ
 ปณิธาน พัน
วยงานกําหนด

องค์ประกอบ
ินตนเอง ได้ค

ได้คะแนนเฉลี่

ระสงค์ และแ
าน ป ี2556 

กรรมการ 
ตวัตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ 
สัดส่วน) 

วหาร 

    
 7 
 4 

ระดั
ม 
กรรมการ ประเมิ

ตนเอ

0.00 ดีมาก

0.00 ดีมาก

0.00 ดีมาก

0.00  
  

รศึกษา 2556

การ 

ธาน วัตถุประ
งหน่วยงานตา
นธกิจของมหา
ด 

บที่ 1 ปรัชญา
คะแนนเฉลี่ย 4
ลี่ย 4.00 ผลป

แผนดําเนินกา
ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมก
   

 
 

4.50  
5.00  
4.00  
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ดับคุณภาพ 

มิน
อง 

กรรมการ 

ก  

ก  

ก  

 
 

6 สามารถ

สงค์ และ
ามปรัชญา 
าวิทยาลัย 

า ปณิธาน 
4.50 ผล
ประเมินได้

าร 
น 
)  

หมายเหต ุ 

าร 

  
 
  



 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระยะ
เกณฑ์กา

 

เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

คะแน
มีการดํา

1 

ที่ 1.1 กระบว

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

าตรฐาน  (ให้ใ
ประเมิน
ตนเอง 

 1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  (ให้ระบุเหตุผลใน

นน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 

นการพัฒนา

กระบวน
8 ข้อ   
ปีงบประ

ใส่เครือ่งหมา

มีการจัดทําแ
บุคลากรในห
แผนฯ ที่เช่ือม
พระราชบัญญ
อุดมศึกษาระ
ระดับอุดมศกึ

 มีการถ่ายทอ
 มีกระบวนกา
หน่วยงาน 

 มีตัวบ่งช้ีของ
เพ่ือวัดความ

 มีการดําเนินง
 มีการติดตาม
ครั้ง และราย

 มีการประเมิน
รายงานผลต่

 มีการนําผลก
ไปปรับปรุงแ

นกรณีที่ผลการปร

คะแนน 
มีการดําเนิน
 2 หรือ 3 

แผน (สกอ. 1

การ 

มาณ พ.ศ. 25

ย  ในช่องที

แผนกลยุทธ์ที่ส
หน่วยงาน และ
มโยงกับปรัชญ
ญัติมหาวิทยา
ะยะยาว 15 ปี
กษา ฉบับที ่1
อดแผนกลยุทธ
ารแปลงแผนก

งแผนกลยุทธ์ 
สําเร็จของการ
งานตามแผนป
มผลการดําเนิน
ยงานผลต่อผูบ้
นผลการดําเนิ
อผู้บริหาร แล
การพิจารณาข้
แผนกลยุทธ์ แ

ระเมินของคณะกร

 2 
นการ 
 ข้อ 

มีก

 1.1) 

556 

ที่มีการดําเนิน

เกณฑ

สอดคล้องกับน
ะได้รับความเห
ญาหรือปณิธา
ลัย ตลอดจน

ปี ฉบับที่ 2 (พ
10 (พ.ศ.2551
ธ์ระดับหน่วยง
กลยุทธ์เป็นแผ

 แผนปฏิบัติกา
รดําเนินงานต
ปฏิบัติการปร
นงานตามตัวบ
บริหารเพ่ือพิจ
นินงานตามตัว
ละคณะกรรมก
ข้อคิดเห็นและ
และแผนปฏิบัติ

รรมการฯ มีความแ

คะแนน 3 
การดําเนินกา
4 หรือ 5 ข้อ 

นการ X ในช่อ
ฑ์มาตรฐาน 

นโยบายของม
ห็นชอบจากก
าน และแผนก
สอดคล้องกับ

พ.ศ.2551-256
1-2554) 
งานไปสู่ทุกหน
ผนปฏิบัติการป

ารประจําปี แ
ตามแผนกลยุท
ะจําปีครบทกุ
บ่งช้ีของแผนป
ารณา 
บ่งช้ีของแผน
การประจําหน
ข้อเสนอแนะ
ติการประจําปี

แตกต่างกับการปร

คะ
ร  
 

มีการ
6 ห

องที่ไม่มีการดํ

 

มหาวิทยาลัย โ
รรมการประจ
ลยุทธ์ของมห
จุดเน้นของกล
65) และแผนพ

น่วยงานภายใ
ประจําปีครบท

ละค่าเป้าหมา
ทธ์และแผนปฏิ
พันธกิจของห

ปฏิบัติการประ

กลยุทธ์ อย่าง
น่วยงาน เพ่ือพิ
ของคณะกรร

ป 

ะเมินตนเองในส่วน

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
หรือ 7 ข้อ 

ดําเนินการ ) 

 โดยการมีส่วน
จําหน่วยงาน 
หาวิทยาลัย 
ลุ่มสถาบัน กร
พัฒนาการศกึ

ใน 
ทุกพันธกิจขอ

ายของแต่ละตั
ฏิบัติการประจ
หน่วยงาน 
ะจําปี อย่างน้

งน้อยปีละ 1 ค
พิจารณา 
รมการประจําห

นของหมายเหตุ) 

คะแน
 มีการดํา

8 ข
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นร่วมของ
  โดยเป็น 

รอบแผน
กษา

ง

ตัวบ่งช้ี 
จําปี 

อยปีละ 2 

ครั้ง และ

หน่วยงาน

 

นน 5 
เนินการ  
ข้อ 



 

ผลการดํ

บุคลากร
กับปรัชญ
สอดคล้อ
และแผน

กรอบทิศ
ผู้เก่ียวข้อ
แผนกลยุ
เข้าใจตร
จัดทํา Jo
(1.1.1.1)
ปรับปรุง 

ปฏิบัติขอ
บุคลากร 
เพ่ือให้ผูม้ี
ของสถาบ

ได้แก่ กา
พัฒนาเป็
ประจําปี 

วัดความ

ทุกตัวบ่ง
ประจําปี 

าเนนิงาน  

ปีการศึกษ
1. มีการ

รในหน่วยงาน
ญาหรือปณิธ
องกับจุดเน้นข
นพัฒนาการศึ

สถาบั
ศทางการดําเนิ
องในการทบท
ทธ์ ฉบับที่ 2 
งกันเพ่ือประส

ob descriptio
) โดยข้อสรุป
 (1.1.1.2) สํา

2. มีการถ
แผนก

องบุคลากร แ
 (1.1.2.1) 
มีส่วนเก่ียวข้อ
บันได้อย่างเหม

3. มีกระบ
มีกระบ

ารวิจัย การส
ปนองค์การแห่
 2556 (1.1.3

4. มีตัวบ
สําเร็จของกา

มีการก
ช้ี เพ่ือใช้วัดค
 2556 มีเป้าห

 
 

ษา 2556 สถ
จัดทําแผนกล
น และได้รับค
ธาน และแผน
ของกลุ่มสถาบ
กษาระดับอุด
ันวิชาการด้าน
นินงานของสถ
ทวนแผนกลยุ
 (พ.ศ. 2554-
สิทธิภาพและ
on และ Min
ปดังกล่าวได้นํ
หรับนํามาใช้เ
ถ่ายทอดแผน
ลยุทธ์ได้จัดทํ

 และใช้การสน
รวมท้ังเผยแพ
งได้รับทราบถึ
มาะสม 
บวนการแปล
บวนการแปล
ร้างกลไกการ

ห่งการเรียนรู้ โ
3.2) ที่สอดคล้
บ่งชี้ของแผนก
ารดําเนินงาน
กําหนดตัวบ่ง
วามสําเร็จขอ
หมายตัวช้ีวัดต

าบันวิชาการด้
ลยุทธ์ที่สอดค
ความเห็นชอบ
นกลยุทธ์ของ
บัน กรอบแผ
ดมศึกษา ฉบับ
นสหกรณ์มีกา
ถาบัน ซึ่งเริ่มใ
ทธ์เพ่ือให้สอ
2559) และเชื
ะประสิทธิผลข
d map โดยมี
นําเสนอในที่ป
เป็นกรอบทิศท
นกลยุทธ์ระดับ
ําในรูปของเอ
นทนากลุ่มเป้
พร่ในเอกสาร
ถึงกรอบทิศทา

ลงแผนกลยุทธ
งแผนกลยุทธ์
รเรียนรู้/คลัง
 โดยสถาบันได้
้องกับวิสัยทัศ
กลยุทธ์ แผน
นตามแผนกลย
ช้ีและเป้าหม
องการดําเนินง
ตามภารกิจจํา

ด้านสหกรณ์ มี
คล้องกับนโยบ
บจากกรรมกา
งมหาวิทยาลั
ผนอุดมศึกษา
บที่ 10 (พ.ศ.
ารจัดทําแผนก
ใช้ต้ังแต่ปี พ.
ดคล้องกับสภ
ช่ือมโยงแผนก
ของงานในอน
มีผู้อํานวยการ
ประชุมคณะกร
ทางการดําเนิ
บหน่วยงานไป
อกสารแสดงเจ
ป้าหมาย การ
รายงานประจ
างการดําเนินง

ธ์เป็นแผนปฏิ
ธ์เป็นแผนปฏิบ
ความรู้/การบ
ด้จัดทําแผนป
ศน์ พันธกิจ วัต
นปฏิบัติการปร
ยุทธ์และแผน
ายของแผนก
งานตามภารกิ
นวน 17 ตัวบ

มผีลการดําเนิ
บายของมหา
ารประจําหน่ว
ัย พระราชบั
าระยะยาว 1
.2551-2554
กลยุทธ์ ฉบับที
.ศ. 2554 แ
ภาพการณ์ปัจ
กลยุทธ์สู่การป
นาคต พร้อมทั
รให้คําปรึกษา
รรมการประจ
นงานของสถา
ปสู่ทุกหน่วยง
จตนารมณ์และ
รประชุมเชิงป
จําปี (1.1.2.2
งาน เพ่ือเข้าม

ฏิบัติการประจ
บัติการประจํา
บริการวิชากา
ฏิบัติราชการ 
ตถุประสงค์ แ
ระจําปี และค
นปฏิบัติการป
ลยุทธ์เพ่ือนําไ

กิจทั้ง 4 ภารกิ
บ่งช้ี (1.1.4.1)

นงานครบ 8 
าวิทยาลัย โ
วยงาน  โดย
บัญญัติมหาวิ
5 ปี ฉบับที่ 
) 
ที่ 2 (พ.ศ. 25
และได้มีกระบ
จุบัน ซึ่งได้มีก

ปฏิบัติเพ่ือถ่าย
ทั้งได้มีคําสั่งม
า จัดเมื่อวันที่ 
จําสถาบันเพ่ือ
าบันต่อไป (1.
งานภายใน 
ะแนวนโยบาย
ปฏิบัติการเพ่ื
) และเว็บไซต
มามีส่วนร่วมใน

จําปีครบทุกพั
าปีครบทั้ง 4 
าร การเช่ือมโ
 4 ปี (1.1.3.
ละเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายข
ระจําปี 
ไปกําหนดค่า
กิจเป็นรายปี โ
  

 ข้อ ดังน้ี 
โดยการมีส่วน
ยเป็นแผนฯ ที
ทยาลัย 
 2 (พ.ศ.255

554-2559) เ
บวนการมีส่วน
การจัดเวทีกา
ยทอดให้กับบุค
อบหมายงาน
 12 พฤศจิกา
อพิจารณาให้ข
.1.1.3) 

ยของผู้บริหาร
ือสร้างความ
ต์ของสถาบัน
นการขับเคลื่อ

พันธกิจของหน
 พันธกิจของห
โยงเครือข่าย
.1) และแผนป
 (1.1.3.3) 
ของแต่ละตัว

าเป้าหมายปร
 โดยแผนปฏิบั
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นร่วมของ
ที่เชื่อมโยง
ตลอดจน

51-2565) 

พ่ือใช้เป็น
นร่วมของ
ารทบทวน
คลากร ได้
น และการ
ายน 2556 
ข้อแนะนํา

ร แนวทาง
มเข้าใจแก่
 (1.1.2.3) 
อนภารกิจ

น่วยงาน 
หน่วยงาน 
 และการ
ปฏิบัติการ

บ่งชี้ เพื่อ

ะจําปีของ
บัติราชการ



 

4 ประก
การจัดทํา
หน่วยงาน

ครั้ง และ

ไตรมาส 
ดําเนินงา
ประจําทุก

รายงานผ

ดําเนินงา
การดําเนิ

ปรับปรุง

สถาบัน โ
ประชุมค

รายการห
ข้อ หม
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 

5. มีการด
สถาบั

การ มีการกําห
างบประมาณ
นต้นสังกัดและ

6. มีการ
ะรายงานผลต

สถาบั
 มีการรายงาน
านประจําปีต่
กปี (1.1.6.3) 

7. มีการป
ผลต่อผู้บริหา

ในการ
านตามตัวบ่งชี
นินงานในรอบ 

8. มีการน
แผนกลยุทธ ์

สถาบั
 โดยได้นําไปทบ
ณะกรรมการ

 

หลักฐาน 
มายเลขเอกส

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.2.1 
1.1.2.2 
1.1.2.3 
1.1.3.1 
1.1.3.2 
1.1.3.3 

ดําเนินงานตา
ันได้จัดทําแผ
หนดตัวบุคลา

ณ การจัดทํารา
ะมหาวิทยาลยั
ติดตามผลกา
ต่อผู้บริหารเพื
ันมีการรายงา
นผลการดําเนิ
อคณะกรรมก
 
ประเมินผลก
าร และคณะก
รประชุมคณะ
ช้ีของแผนกลย
 1 ปี และเป็น
นําผลการพิจ
 และแผนปฏิ
ันให้ความสําค
บทวนปรับปรุ
ประจําสถาบัน

สาร 
รายงาน
รายงาน
แผนกล
เอกสาร
รายงาน
เว็บไซต์
แผนปฏิ
แผนปฏิ
กรอบก

ามแผนปฏิบติั
นปฏิบัติราชก
กร งบประมา
ายงานแผน/ผ
ยเป็นรายไตรม
ารดําเนินงาน
พื่อพิจารณา 
านผลการดําเน
นินงานในที่ปร
การประจําสถ

ารดําเนินงาน
กรรมการประ
กรรมการประ
ยุทธ์ของสถาบ
นข้อมูลประกอ
จารณาข้อคิดเ
บัติการประจํ
คัญกับผลการ
รุงแผนกลยุทธ์
นทุกครั้ง (1.1

นการประชุมก
นการประชุมค
ยุทธ์สถาบันวิ
รแสดงเจตนาร
นประจําปี 255
์สถาบันวิชาก

ฏิบัติราชการ 4
ฏิบัติราชการป
ารแปลงแผนก

ติการประจําปี
การประจําปี 2
าณ เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติร
มาส (1.1.5.2

นตามตัวบ่งชี้ข
 
นินงานตามแ
ระชุมประจําเด
ถาบัน เพ่ือรับ

นตามตัวบ่งชี้
จําหน่วยงาน
ะจําสถาบันฯ 
บันฯ เพ่ือให้ค
อบการจัดทําแ
เห็นและข้อเส
จําปี 
พิจารณาข้อคิ
ธ์และแผนปฏิ
1.8.1) 

รายชื
การทบทวนแผ
คณะกรรมการ
วิชาการด้านสห
รมณ์และแนว
56 
การด้านสหกร
4 ปี 
ระจําปี 2556
กลยุทธ์เป็นแผ

ปคีรบทุกพันธ
2556 (1.1.5.
ยตัวช้ีวัดความ
ราชการ และ
2)  
ของแผนปฏิบั

ผนปฏิบัติราช
ดือนของสถา
บฟังข้อเสนอแ

ชี้ของแผนกลย
น เพื่อพิจารณ
 จะมีวาระการ
คณะกรรมการ
แผนปฏิบัติกา
สนอแนะของ

คิดเห็นและข้อ
บัติราชการปร

ชื่อเอกสารหลั
ผนกลยุทธ์ฯ วั
รประจําสถาบั
หกรณ์ (พ.ศ. 
นโยบายสว.ส

ณ ์www.cai.

6 
ผนปฏิบัติงาน

ธกิจของหน่ว
1) ที่มุ่งเน้นก
สําเร็จ และป
การใช้จ่ายงบ

บัติการประจํา

ชการประจําปี
บัน (1.1.6.2)
แนะมาปรับป

ยุทธ์ อย่างน้
ณา 
รพิจารณา เรื่อ
รประจําสถาบ
รในปีต่อไป (
คณะกรรมกา

อเสนอแนะขอ
ระจําปี และร

ลักฐาน 
ันที่ 12 พฤศจิ
ัน ครั้งที่ 1 วัน
 2554-2559) 
ก. 

ku.ac.th 

ประจําปี 

ยงาน 
การขับเคลื่อน
ปฏิทินกิจกรรม
บประมาณ เพ่ื

าปี อย่างน้อ

ป 2556 (1.1
) และรายง
ปรุงการดําเนิน

น้อยปีละ 1 ค

อง การประเมิ
บันฯได้ให้ข้อคิ
1.1.7.1) 
ารประจําหน่

องคณะกรรมก
รายงานผลให้ท

จกิายน 2556
นที ่13 ธันวาค
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ภารกิจทั้ง 
มประจําปี 
พ่ือรายงาน

อยปีละ 2 

.6.1) ทุก
านผลการ
นงานเป็น

ครั้ง และ

มินผลการ
คิดเห็นต่อ

วยงานไป

การประจํา
ทราบในที่

6 
คม 2556 



 

ข้อ หม
4 
5 
 
6 
 
 
7 
8 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระยะ
เกณฑ์กา

 
เกณฑ์กา
กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

คะแน
มีการดํา

1 

มายเลขเอกส
1.1.4.1 
1.1.5.1 
1.1.5.2 
1.1.6.1 
1.1.6.2 
1.1.6.3 
1.1.7.1 
1.1.8.1 

ที่ 1.2  ผลการ
เฉพาะ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

ารพิจารณา 
ประเมิน
ตนเอง 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

นน 1 
าเนินการ 
 ข้อ 

สาร 
กรอบก
รายงาน
รายงาน
แผนปฏิ
รายงาน
รายงาน
รายงาน
รายงาน

รพัฒนาตามจ
ะหน่วยงานท่ีมี

ผลผลิต 
4 ข้อ 
ปีการศึกษ

มีการกําหนด
เฉพาะของหน

 มีการสร้างระ
ครบถ้วนสมบ

  ผลการประเมิ
จุดเด่น หรือค

  ผลการดําเนิน
และเกิดผลก

คะแนน 
มีการดําเนิน

2  ข้อ 

ารแปลงแผนก
นผลการปฏิบัติ
นผลการดําเนิน
ฏิบัติราชการป
นการประชุมส
นการประชุมค
นการประชุมค
นการประชุมค

จุดเน้นและจุด
มีภารกิจวิจัย 

 

ษา 2556 

ดกลยุทธ์การป
น่วยงาน โดยไ
ะบบการมีส่วน
บูรณ์ 
มนิความพึงพอ
ความเช่ียวชา
นงานบรรลุตา
ระทบที่เกิดป

 2 
นการ 
 

มีก

รายชื
กลยุทธ์เป็นแผ
ติงานตามแผน
นงานรายไตรม
ระจําปี 2556

สถาบันประจํา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

 

ดเด่นทีส่่งผลส
 

เกณฑ

ปฏิบัติงานที่สอ
ได้รับการเห็น
นร่วมของบุคล

อใจของบุคลา
ญเฉพาะของห
ามจุดเน้น จุด
ประโยชน์และส

คะแนน 3 
การดําเนินกา

3 ข้อ 

ชื่อเอกสารหลั
ผนปฏิบัติงาน
นประจําปี 25
มาส 
6 
เดือน 

รประจําสถาบั
รประจําสถาบั
รประจําสถาบั

สะท้อนเปน็เอ

ฑ์มาตรฐาน 

อดคล้องกับจดุ
นชอบจากคณะ
ลากรในการป

ากรที่เก่ียวกับ
หน่วยงาน ไม่
เด่น หรือควา
สร้างคุณค่าต่อ

คะ
ร มีการ

ลักฐาน 
ประจําปี 
56 

ัน 
ัน 
ัน 

อกลักษณ์ของ

 

ดเน้น จุดเด่น 
ะกรรมการปร
ฏิบัติงานตาม

บการดําเนินกา
ตํ่ากว่า 3.51 
มเช่ียวชาญเฉ
อสังคม 

ะแนน 4 
รดําเนินการ 
4 ข้อ 

งสถาบนั (สม

 หรือความเช่ี
ระจําหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่กําห

ารตามจุดเน้น
 จากคะแนนเต
ฉพาะของหน่ว

คะแน
มีการดํา

5 ข
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มศ. 17) 

ยวชาญ
น 
หนดอย่าง

น และ
ต็ม 5 
วยงาน 

นน 5 
เนินการ 

 ข้อ 



 

กรรมการ
ประเมิน 

 

หมายเหต

 

ผลการดํ

เฉพาะขอ

กลยุทธ์สู
กลยุทธ์ข
นวัตกรร
องค์กรแห
องค์รวม”

ครบถ้วน

ในการจัด
และการ
ข้อเสนอ
ขับเคลื่อน

หรือควา

กิจกรรมข
ถึง 4.54 

ประเมิน
ตนเอง 

 5. 

ตุ :   

าเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. มีการ

องหน่วยงาน 
สถาบั

สู่การบรรลุวิสั
ของแต่ละพัน
มความคิด เพ
ห่งการเรียนรู้ 
” ในการขับเค

2. มีการ
นสมบูรณ์ 

สถาบั
ดทําแผนปฏิบั
ประเมินตนเ
แนะในภารกิ
นงานสู่เป้าหม

3. ผลกา
มเชี่ยวชาญเฉ

สถาบั
ของแต่ละภาร
 (1.2.3.1) 

 
 
 

  หน่วยงานมีเ
ได้รับการยอม

ชาการด้านสห
กําหนดกลยุ
 โดยได้รับกา
ันวิชาการด้าน
สัยทัศน์ของแ
ธกิจที่สอดคล
พ่ือยกระดับก
 โดยทีมงาน
คลื่อนการพัฒ

สร้างระบบก

ันวิชาการด้าน
บัติการรายบุค
เองเพ่ือให้บุค
จหน้าที่ความ

มายแห่งความ

รประเมินควา
ฉพาะของหน
ันวิชาการด้า
รกิจอย่างน้อย

อกลักษณ์ตาม
มรับในระดับช

หกรณ์ มีผลกา
ทธ์การปฏิบั
รเห็นชอบจา
นสหกรณ์มีกา
แต่ละประเด็น
ล้องและสะท้
การนําคุณค่า
ที่มีค่านิยมร่ว
นาสู่ระบบคณุ

การมีส่วนร่วม

นสหกรณ์ใช้เว
คคล เวทีประ
คลากรได้มีส่
มรับผิดชอบข
สําเร็จ และเป็

ามพึงพอใจข
น่วยงาน ไม่ตํ่า
นสหกรณ์ได้ด
ยร้อยละ 80 

เกณฑ

มจดุเน้น จุดเด
ชาติ และ/หรื

ารดําเนินงาน
ัติงานที่สอด
ากคณะกรรมก
รจัดทําแผนที
นกลยุทธ์ มีกา
ท้อนถึงความเ
าสหกรณ์สู่กา
วม “ทํางานอย
ณค่าและการค้

มของบุคลาก

วทีการจัดการ
ชุมนําเสนอแ

ส่วนร่วมในกา
ของตนเอง แล
ป็นไปตามกลย

ของบคุลากรที
ากว่า 3.51 จ
ดําเนินการปร
 ของผู้เข้าร่ว

ฑ์มาตรฐาน 

ด่น หรือความ
อนานาชาติ 

 4 ข้อ ดังน้ี 
คล้องกับจุด
การประจําหน
ที่กลยุทธ์แสดง
ารกําหนดกร
เป็นหน่วยงาน
รพัฒนาท่ีย่ัง
ย่างมีนํ้าใจ ใส
ค้าที่เป็นธรรม

กรในการปฏิบ

รความรู้ เวทีก
แผนงาน เวทีป
ารรับรู้ เข้าใจ
ละภารกิจของ
ยุทธ์ได้อย่างมี

ที่เก่ียวกับการ
จากคะแนนเต็
ระเมินความพึ
มกิจกรรม โด

 

มเช่ียวชาญเฉพ

เน้น จุดเด่น 
น่วยงาน 
งให้เห็น 4 ภา
อบการปฏิบั
นเช่ียวชาญเฉ
ยืน และการ
ส่ใจในวิสัยทัศ
” (1.2.1.1) 

บัติงานตามก

การเช่ือมโยงแ
ประชุมเตรียม
จ และสามา
งเพ่ือนร่วมงา
ประสิทธิภาพ

รดําเนินการตา
ต็ม 5 
พึงพอใจของผู
ดยมีผลการปร

พาะที่กําหนด 

 หรือความเชี

ารกิจของการข
ัติงานตามปร
ฉพาะทาง ที่
พัฒนาองค์ก

ศน์ รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่กําห

แผนกลยุทธ์สู่ก
มการ เวทีถอด
รถเสนอควา
าน ซึ่งเป็นกล
พ (1.2.2.1) 

ามจุดเนน้ แล

ผู้มีส่วนเกี่ยวข
ระเมินอยู่ระห
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 และ

ชี่ยวชาญ

ขับเคลื่อน  
ระเด็นเชิง    
มุ่งพัฒนา
ารให้เป็น

บ และมอง

หนดอย่าง

การปฏิบัติ 
ดบทเรียน
ามคิดเห็น 
ลไกในการ

ละจุดเด่น 

ข้องในทุก
หว่าง 4.16 

   



 

เกิดผลกร

จุดเน้น แ
ความคิด 

เกิดชุดคว
ร่วมมือท
พัฒนา S
สร้างคุณ
เกษตรย่ัง
ในการอบ
และมีชีวิต
ให้บริการ

ให้คนในข

และนวัต
สังคม ที่ใ
และร่วม
องค์กรภา

ความสําค
การลดปั
ตนเองแล

ย่ังยืน ที่ไ
อย่างผู้ชํา
หลักสูตร
ขบวนการ
โซ่อุปทาน
Farmers
(1.2.4.5)

4. ผลกา
ระทบที่เกิดป

ในรอบ
และความเช่ียว
 เพ่ือยกระดับ

 การ
วามรู้/นวัตกร
างวิชาการ อ
mart Office

ณค่าและมูลค่า
งยืนและความ
บรมเกษตรกร
ตความเป็นอยู
รสมาชิกสหกร

 การ
ขบวนการเหน็

 การ
กรรมที่มุ่งเน้
ให้ความสําคัญ
มือกัน พร้อม
าครัฐ และผู้ส

 การ
คัญของทางเลื
ญหาความเห
ละร่วมมือกัน 

 การ
ได้นําชุดความ
านาญการ 
ร Smart Of
รสหกรณ์ ได้แ
นในธุรกิจสหก
s’ Market
) 

รดําเนนิงานบ
ระโยชน์และส
บปีการศึกษา
วชาญเฉพาะข
บคุณค่าสหกรณ
รดําเนินการโค
รรมจากการวิ
าทิ สํานักงาน
ers และ Sma
าเพ่ิมในการใ
มมั่นคงทางอา
รภายใต้เครือข
ยู่ที่ดี รวมทั้งส
รณ์ได้มีโอกาส
รประกาศเกีย
นแบบอย่างทีดี่
รจัดเวทีเสวน
้นการพัฒนาก
ญกับการมีส่วน
มทั้งนําเสนอต
นใจทั่วไปได้แ
รขยายผลตัว
ลือกของคนใน
หลื่อมล้ําของโ
 (1.2.4.4) 
รสร้างกลไกก

มรู้/นวัตกรรมจ
การนํามาพั

fficers และ
แก่ ศูนย์ถ่ายท
กรณ์ และการ
t และสํานักง

บรรลุตามจุด
สร้างคณุค่าต่
 2556 สถ

ของหน่วยงาน
ณ์สู่การพัฒนา
ครงการวิจัยก
จัยที่หน่วยงา
นการปฏิรูปที่ดิ
art Farmers
ช้ประโยชน์ที
าหาร บริษัท บ
ข่ายฯ ให้สาม

สหกรณ์การเก
สบริโภคสินค้า
รติคุณนักสหก
ดีและนําไปปฏิ
าวิชาการ “นํ
การสหกรณ์ใ
นร่วมของสมา
ตัวแบบธุรกิจ
แลกเปลี่ยนเรยี
แบบ Farme
นสังคมมีโอกา
ครงสร้างการ

การเรียนรู้และ
จากการวิจัยม
ัฒนาเป็นหลัก
การนําชุดคว

ทอดเทคโนโลยี
รเช่ือมโยงเครื
งานคณะกรรม

เนน้ จุดเด่น 
ต่อสังคม 
ถาบันวิชาการ
นตามที่กําหนด
าที่ย่ังยืน” โด
การขับเคลื่อน
นต่าง ๆ นําไ
ดินเพ่ือเกษตร
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2556 2557 
 
 ตั

  

  

3 3 

1 1 

0 0 

0 0 

1 1 

15 20 1
 

1 1 
1 1 
1 1 

0 0 

15 20 1

 

2 2 
2 2 

ผลการดําเนิน

ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน)

ตวัหาร 

 0.00 

 0.00 

24 3.00 

1 0.25 

1 0.50 

0 0.00 

1 1.00 

19.00 380 
5.00 

6 
3 
5 

5 

10.00 200.00

5.00 

6 
2 

นงาน ปี 2556 

กรรมการ 
  
 
 

ตัวตั้ง ผลลัพ
(% ห
สัดสว่

ตัวหาร 

  0.0

  0.0

   

   

   

   

   

  
 

 
 
 

 

   

 

 
 

ผลการปร
(คะแนนเต็

 ประเมิน 
ตนเอง 

กร
ัพธ ์ 
หรือ 
วน) 

00  

00  

  

  

  

  

  

 5.00 

 
 
 

 

 5.00 
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ะเมิน  
ตม็ 5) 

หมาย 
เหตุ 

รรมการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
  

 
 



 - ใช้ก
และก

 - โครง
วิชาก

2.11 ผลกา
ความ
องค์ก

2.12 การพั
ศิลปะ

2.13 ผลกา
สังคมใ
สถาบั
เศรษฐ

2.14 ผลกา
สังคมใ
สถาบั
ชาติ) 

 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

 
เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 

คะแ
มีการดาํ

1 

ตัวบ่งชี ้

ารพัฒนาการเรียน
การวิจัย 
งการ/กิจกรรมบริ
ารทั้งหมด 
รเรียนรู้และเสริมส
เข้มแข็งของชุมชน
รภายนอก 
ัฒนาสุนทรียภาพใ
ะและวัฒนธรรม 
รชี้นําและ/หรือแก
ในประเด็นที่ 1 ภ

บนั (ด้านปรัชญาขอ
ฐกิจพอเพียง) 
รชี้นําและ/หรือแก
ในประเด็นที่ 2 ภ

บนั (เพ่ือความกินดี
 

ที่ 2.1 ระบบแ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

 1.  ม

แนน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 

หน่วย

 
 
 

นการสอน เร่ือง 

การ เร่ือง 

สร้าง
นหรือ

ข้อ 

ในมิติทาง ข้อ 

ก้ปัญหา
ายใน
อง

ข้อ 

ก้ปัญหา
ายนอก

ดีอยู่ดีของ

ข้อ 

และกลไกการ

กระบวน
7 ข้อ 
ปีการศึก

 มรีะบบและก
การวิจัยของห

คะแนน 
มีการดําเนนิ
 2 หรอื 3 

ย ผลการ 
ดําเนินงาน 
ปี 2555 2

 6 

 6 

 5 

  

 4 

 5 

พัฒนางานวิจ

นการ 

ษา 2556 

ลไกบริหารงา
หน่วยงาน แล

 2 
นการ 
 ข้อ 

มี

 

เป้าหมาย 

2556 2557 
 
 ตั

2 2 

2 2 

5 5 

  

4 4 

4 4 

จัยหรืองานส

เกณฑ

านวิจัยหรืองา
ะดําเนินการต

คะแนน 3 
มกีารดําเนินกา

4 หรอื 5 ข้อ 

ผลการดําเนิน

ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน)

ตวัหาร 

2 

6 

5 

 

4 

5 

รา้งสรรค ์(สก

ฑ์มาตรฐาน 

นสร้างสรรค ์
ตามระบบที่กํา

คะ
ร  
 

มีการ

นงาน ปี 2556 

กรรมการ 
  
 
 

ตัวตั้ง ผลลัพ
(% ห
สัดสว่

ตัวหาร 

 

 

 

 

 

 

กอ. 4.1) 

เพ่ือให้บรรลุเป
าหนด 

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
6 ข้อ 

ผลการปร
(คะแนนเต็

 ประเมิน 
ตนเอง 

กร
ัพธ ์ 
หรือ 
วน) 

 

 

5.00 

0.00 

5.00 

5.00 

เป้าหมายตาม

คะแน
มีการดํา

 7 ข
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ะเมิน  
ตม็ 5) 

หมาย 
เหตุ 

รรมการ 

  

  

  

 ไม่ต้อง
ประเมนิ

  

  

แผนด้าน

นน 5 
เนินการ  

 ข้อ 

 
 

น 



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 
 

หมายเห

ผลการดํ

การวิจัย

2559 (2
การบรรล
วิจัยของม
ภายใต้ก
ขบวนกา
บริหารงา
ของแผน

ประเมิน
ตนเอง 

 2.  

 3.  
ิ

 4.  

 5.  

- 

- 
- 

- 

 6.  

 7.  ม

ตุ:  

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. มีระบ

ของหน่วยงา
สถาบั

2.1.1.1) สําห
ลุเป้าหมายตา
มหาวิทยาลัย
การสนับสนุน
รสหกรณ์ โดย
านวิจัยภายใต้
การวิจัย โดยม

มีการบูรณาก
มีการพัฒนาศั
วิจัยแก่นักวิจั
มีการจัดสรรง
มีการสนับสนุ
ประเด็นต่อไป
  ห้องปฏิบัติ

สนับสนุนก
   ห้องสมุดหรื
   สิ่งอํานวยค

สารสนเทศ
   กิจกรรมวิช

สร้างสรรค ์
professor

มีการติดตามแ
 มีการนําผลกา
ของหน่วยงาน

วิชาการด้านสห
บบและกลไกบ
าน และดําเนิน
บันวิชาการด้า
หรับเป็นกรอบ
ามแผนการวิจั
และของชาติ 

นงบประมาณ
ยมีขั้นตอน หล
ต้กระบวนการ
มีกลไกการบริ

ารกระบวนกา
ศักยภาพด้านก
ัยประจํา 
งบประมาณขอ
นุนพันธกิจด้าน
ปน้ี 
การวิจัยฯ ห ื

การวิจัยฯ 
รือแหล่งค้นค
ความสะดวกห
ศ ระบบรักษาค
ชาการที่ส่งเสริ
 การจัดให้มีศ
r) 
และประเมินผ
ารประเมินไปป
น 

หกรณ์ มีผลก
บริหารงานวิจั
นการตามระบ
นสหกรณ์มีก
บแนวทางการ
จัยของหน่วยง
 จากการมีส่ว
วิจัยจากสํานั
ลักเกณฑ์ การ
รวางแผน ตรว
ริหารการวิจัย

 

เกณฑ

ารวิจัยหรืองา
การวิจัยหรือง

องหน่วยงานเ
นการวิจัยหรือ

รือหน่วยวิจัย

ว้าข้อมูลสนับ
หรือการรักษา
ความปลอดภั
ริมงานวิจัยฯ เ
ศาสตราจารย์อ

ผลการสนับสน
ปรับปรุงการส

ารดําเนินงาน
จัยหรืองานส
บบที่กําหนด 
การวางระบบง
รวิจัยในการพั
งาน (2.1.1.2)
วนร่วมของหน
นักงานกองทุ
รวิจัยดังสัญญ
วจสอบ ติดตา
และการนําไป

ฑ์มาตรฐาน 

านสร้างสรรค์ก
านสร้างสรรค์

เพ่ือเป็นทุนวิจั
องานสร้างสรร

ฯ หรือศูนย์เ

บสนุนการวิจัย
ความปลอดภั

ภัยในห้องปฏิบั
เช่น การจัดป
อาคันตุกะหรือ

นุนในข้อ 4  แ
สนับสนุนพันธ

น 7 ข้อ ดังน้ี 
ร้างสรรค์ เพื
 
งานวิจัยไว้อย
ัฒนาไปสู่ระบ
) และสอดคล
น่วยงานและบุ
นสนับสนุนก

ญาโครงการวิจั
าม ประเมิน แ
ปใช้ประโยชน์ 

กับการจัดการ
ค์และให้ความ

จยัหรืองานสร้
รคต์ามอัตลักษ

ครื่องมือ หรือ

ฯ  
ัยในการวิจัยฯ

บัติการวิจัย 
ระชุมวิชาการ
อศาสตราจาร

และขอ้ 5  อย่
ธกิจด้านการวิ

พื่อให้บรรลุเป้

ย่างชัดเจนต้ัง
บบคุณค่าและก
ล้องกับแผนงา
บุคลากรท่ีมีส่ว
การวิจัยและห
ัย (2.1.1.3) โ
และปรับปรุงเพ
 (2.1.1.4) 

รเรียนการสอน
รู้ด้านจรรยาบ

ร้างสรรค์ 
ษณ์ของหน่วย

อศูนย์ให้คําป ึ

ฯ เช่น ระบบเ

ร  การจัดแสด
รย์รับเชิญ (vis

ย่างครบถ้วนทุ
วิจัยหรืองานส

ป้าหมายตาม

แต่ปี 2543 
การค้าที่เป็นธ
านและยุทธศ
วนเก่ียวข้องกั
หน่วยงานพัน
โดยกําหนดผู้รั
พ่ือบรรลุตาม

 

80

น 
บรรณการ

งานใน

รึกษาและ

เทคโนโลยี

ดงงาน
siting 

กประเด็น 
ร้างสรรค์

มแผนด้าน

จนถึงปี 
ธรรม เพ่ือ
ศาสตร์การ
ับสหกรณ์ 
นธมิตรใน
รับผิดชอบ
เป้าหมาย



สอน โดย
(2.1.2.1)
ส่วนร่วมใ

วิจัยแก่นั

ร่วมเวทีวิ
ประชุมวิ
ในโครงก
ผู้ทรงคุณ
นักวิจัย 
ชัดเจน (2

จัดทําฐาน
นักวิจัยแ

 

2. มีการ
สถาบั

ยนําชุดความ
) ระดับปริญญ
ในช้ันเรียน 

3. มีการ
นักวิจัยประจํา

สถาบั
วิจัยต่างๆ ทั้ง
ชาการ (2.1.3
การ และหัวห
ณวุฒิ (2.1.3.2
 รวมท้ังจัดสร
2.1.3.3)  

4. มีการ
สถาบั

นข้อมูล การเ
และหัวหน้าโค

ก

กลไก

บูรณาการกร
บันวิชาการด้าน
รู้ที่ได้จากการ
ญาตรี วิชาขบ

รพัฒนาศักยภ
า 
ันวิชาการด้าน
งของสถาบัน
3.1) รวมทั้งเปิ
หน้าโครงกา

2) มีการจัดเ
รรงบประมาณ

จัดสรรงบปร
บันวิชาการด้าน
ขียนบทความ

ครงการวิจัยร่ว

การวิจัย

การ

กรอ
การวิ

กการบริหารกา

ระบวนการวิจั
นสหกรณ์มีกา
รวิจัยมาใช้ใน
บวนการสหกร

ภาพด้านการวิ

นสหกรณ์มีกา
นเอง หน่วยงา
ปิดโอกาสให้นั
รวิจัยร่วมภา
เวทีถ่ายโอนค
ณสําหรับให้นั

ระมาณของหน
นสหกรณ์มีกา
มวารสารฅนสห
วมในโครงการ

 

รบริหารจัด
งานวิจัย

อบ
วิจัย

กา
เค

ความรู้/
นวัตกรรม/
ตัวแบบธุรกิจ

ศูนย์เรียนรู้
คลังความรู้
หลักสูตร

 
ารวิจัยและกา

 
จัยหรืองานสร้
ารบูรณาการก
นการเรียนกา
รณ์ ระดับปริญ

วิจัยหรืองาน

ารพัฒนาศักยภ
านภายใน แล
นักวิจัยได้ร่วมท
ายใต้การให้ค
ความรู้ในเร่ือง
นักวิจัยรุ่นใหม

น่วยงานเพื่อ
ารจัดสรรงบป
หกรณ์ การเขี
รวิจัยของสถา

การสร้างชุ
ฐานควา

การ

รสร้าง
ครือข่าย

ารนําไปใช้ประ

ร้างสรรค์กับก
กระบวนการวิ
รสอนวิชากา
ญญาตรี (2.1

นสร้างสรรค์แ

ภาพด้านการวิ
ละหน่วยงาน
ทํางานวิจัยใน
คําปรึกษาแล
งานวิจัยและ
ม่ โดยกําหนด

เป็นทุนวิจัยห
ประมาณสําห
ขียนบทความวิ
าบันและการเ

ชุมชน
มรู้

 

ะโยชน์ 

การจัดการเรีย
วิจัยกับกระบว
รจัดการโซ่อุป
.2.2) โดยใช้ก

และให้ความรู้

วิจัยแก่นักวิจัย
ภายนอก สนั

นลักษณะของก
ละคําแนะนําข
ความรู้ด้านจร
ดเป็นภาระงา

หรืองานสร้างส
รับการจัดทํา
วิชาการ รวมท
เข้าร่วมเวทีปฏิ

ยนการสอน 
วนการจัดการ
ปทานในธุรกิ
กระบวนการวิ

รู้ด้านจรรยาบ

ัย โดยเปิดโอก
นับสนุนให้เข้
การเข้าร่วมเป็
ของผู้อํานวย
รรยาบรรณก
านของนักวิจั

สรรค์ 
งานวิจัยสถาบ
ทั้งการสนับสน
ฏิบัติการวิจัย
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รเรียนการ
จสหกรณ์ 
วิจัยแบบมี

บรรณการ

กาสให้เข้า
าร่วมการ
ป็นนักวิจัย
ยการและ
ารวิจัยแก่
ัยไว้อย่าง

บัน การ
นุนให้เป็น
ทั้งในห้อง



ประชุมแ
(2.1.4.1)

ประเด็นต

สนับสนุน

สารสนเท

สร้างสรร

งบประม
สหกรณ์
บทความ
และการน
เพ่ือเสริม
(2.1.5.1)
สามารถ
เช่ียวชาญ
คลังข้อมู

ให้ทุนวิจั

ของหนว่

กําหนดกิ

รายการห
ขอ้
1 

และภาคสนาม
) 

5. มีการ
ต่อไปนี้ 

-  ห้อ
นการวิจัยฯ 

-   หอ้
-   สิ่ง

ทศ ระบบรักษ
-   กิจ

รค์ การจัดให้
สถาบั

มาณสําหรับส
และการค้าที
มวิชาการ บท
นําเสนอบทคว
มหนุนองค์ควา
) เพ่ือเป็นแหล
ถนําไปใช้ประ
ญด้านการวิจัย
ลบนเว็บไซต์ 

6. มีการ
สถาบั

ัย แหล่งค้นคว
7. มีการ

วยงาน 
สถาบั

กิจกรรม ผู้รับผิ
 

หลักฐาน 
อ หมาย
 2

ม โดยมีผู้อํานว

รสนับสนุนพัน

องปฏิบัติการวิ

องสมุดหรือแห
อํานวยความ
ษาความปลอ
จกรรมวิชากา
หมี้ศาสตราจา
บันวิชาการด้าน
สนับสนุนการ
ที่เป็นธรรม” 
ทความเพื่อเผ
วามต่างประเท
ามรู้ให้กับนักวิ
ล่งค้นคว้าข้อมู
ะโยชน์ต่อไป 
ยเชิงปฏิบัติแบ
 www.cai.ku
ติดตามและป

บันวิชาการด้าน
ว้า และระบบ
รนําผลการปร

บันวิชาการด้าน
ผดิชอบ กรอบ

ยเลขเอกสาร 
2.1.1.1 

วยการเป็นพ่ีเลี

นธกิจด้านกา

วิจัยฯ หรือห

หล่งค้นคว้าข้
มสะดวกหรือก
อดภัยในห้องป
ารที่ส่งเสริมงา
รย์อาคันตุกะ
นสหกรณ์สนับ
รจัดทําโครงก
การเผยแพร่ค
ยแพร่ในวารส
ทศที่น่าสนใจ 
วิจัย รวมทั้งส
มูลและระบบส
 ตลอดจนกา
บบมีส่วนร่วม
u.ac.th (2.1.5
ประเมินผลกา
นสหกรณ์มีกา

บสารสนเทศรา
ระเมินไปปรับ

นสหกรณ์นําผ
บเวลา และงบ

 
กรอบการวิ
เมื่อวันที่ 2

 

ลี้ยงเพ่ือเป็นก

ารวิจัยหรือง

หน่วยวิจัยฯ 

ขอ้มูลสนับสนุ
การรักษาควา
ปฏิบัติการวิจั
านวิจัยฯ เช
ะหรือศาสตรา
บสนุนพันธกิจ
การวิจัย ภาย
คลังความรู้ ซึ
สารฅนสหกร
 โดยสถาบันฯ
สนับสนุนสถา
สารสนเทศเพ่ื
ารให้คําปรึกษ
มมายาวนาน โ
5.3) 
ารสนับสนนุใน
ารติดตาม แล
ายโครงการ (2
บปรุงการสนั

ผลการประเมิ
บประมาณ (2

ร
วิจัยนําเสนอใน
22-23 มิ.ย. 49

การปูพ้ืนฐานใ

านสร้างสรร

 หรือศูนย์เครื

นการวิจัยฯ  
ามปลอดภัยใ
ัย 
ช่น การจัดป
าจารย์รับเชิญ
จด้านการวิจัย
ยใต้ชุดโครงก
 ซึ่งประกอบด้
รณ์ทุกไตรมาส
ฯมีการจัดประ
นที่ศูนย์สารส
อการวิจัย สนั
ษาของผู้อําน
โดยใช้ศูนย์สา

นข้อ 4  และข
ละประเมินผล
2.1.6.1)  เพ่ือ
ับสนุนพันธกิ

นที่ได้จากข้อ
.1.7.1) เพ่ือก

รายชื่อเอกสา
นเวทีสกว. ณ 
9 

นการก้าวไปสู

ค์ตามอัตลัก

รื่องมือ หรือ

 
ในการวิจัยฯ 

ประชุมวิชากา
ญ (visiting p
ยหรืองานสร้า
าร “การขับเ

ด้วย รายงานวิ
ส มีการจัดปร
ะชุมเครือข่ายก
สนเทศสหกรณ
นับสนุนการสร
นวยการ ซึ่งเป็
ารสนเทศให้บ

ข้อ 5  อย่างค
ลสําเร็จของกา
อนําไปปรับปรุ
กิจด้านการวิจั

 (6) มาจัดทํ
ารดําเนินการ

รหลักฐาน 
 จ.สมทุรสงคร

สู่นักวิจัยมืออา

ษณ์ของหน่ว

อศูนย์ให้คําปรึ

 เช่น ระบบเท

าร  การจัดแ
professor) 
างสรรค์ โดยก
เคลื่อนการพั
วิจัย ผลงานวิ
ระชุมวิชาการ
การวิจัยอย่าง
ณ์และศูนย์เรีย
ร้างสรรค์ผลง
ป็นผู้ที่มีประ
บริการ (2.1.5

ครบถ้วนทุกป
ารสนับสนุนใน
รุงต่อไป 
จัยหรืองานส

ทําแผนการปรั
รต่อไป 

ราม  
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าชีพต่อไป 

วยงานใน

รึกษาและ

ทคโนโลยี

แสดงงาน

การจัดสรร
พัฒนาการ
วิจัยในรูป
รประจําปี 
สม่ําเสมอ 
ยนรู้มีชีวิต 
านวิจัยให้
สบการณ ์
.2) และ

ประเด็น 
นด้านการ

ร้างสรรค์

ับปรุงเพ่ือ



ขอ้
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
5 
 
 
6 
7 

 
ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
 
เกณฑ์กา

 
เกณฑ์มา

คะแน
มีการดาํ

1 
ตามเกณ

อ หมาย
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

ที่ 2.2 ระบบแ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  

ารประเมิน 

าตรฐาน 

นน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 
ณฑ์ทั่วไป 

ยเลขเอกสาร 
2.1.1.2 
2.1.1.3 
2.1.1.4 
2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.1.3.1 
2.1.3.2 
2.1.3.3 
2.1.3.4 
2.1.4.1 
2.1.5.1 
2.1.5.2 
2.1.5.3 
2.1.6.1 
2.1.7.1 

และกลไกการ

กระบวน
6 ข้อ 
ปีการศึก

คะแนน 2
มีการดําเนินก

 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทัว่

 
แผนกลยุท
เอกสารเผย
กลไกการบ
เอกสารการ
มคอ.3,5 วิ
รายละเอีย
สัญญาโครง
รายงานสรปุ
ภาระงานตํ
สัญญาโครง
เอกสารศูน
www.cai.k
คลังข้อมูลเ
ผลการประ
แผนการปรั

จัดการความ

นการ 

ษา 2556 

2 ค
การ 

วไป 

มีการ

ตามเ

 

ร
ธ์สถาบัน ฉบับ
ยแพร่นวัตกรร
บริหารการวิจยั
รสอนวิชาการ
วิชาขบวนการ
ดการเข้าร่วม
งการวิจัย 
ปเวทีประชุมก
ตําแหน่งนักวิจั
งการวิจัย/ราย

นย์เรียนรู้มีชีวิต
kuac.th 
เว็บไซต์ www
ะเมนิการสนับ
รับปรุงการสนั

มรู้จากงานวิจั

ะแนน 3 
รดําเนินการ  
3 ข้อ 

เกณฑ์ทั่วไป 

รายชื่อเอกสา
บที ่2 (พ.ศ. 2
รมของสถาบนั
ยและการนําไ
รจัดการโซ่อุป
สหกรณ์และวิ
เวทีวิจัยของบ

การให้ความรูก้
จยั 
ยละเอียดเข้าร
ต 

w.cai.kuac.th
บสนุนของสถา
นับสนุนพันธกิ

ัยหรืองานสร้

คะแนน
 มีการดําเนิ

4 หรอื 5
ตามเกณฑ์

รหลักฐาน 
2554-2559) 
นวิชาการด้าน
ปใช้ประโยชน์
ทานในธุรกิจส
วิชาการจัดการ
บุคลากร 

การวิจัยแก่นัก

ร่วมเวทีวิจัยข

h 
บันฯ รายโคร
จด้านการวิจยั

างสรรค ์(สก

น 4 
นนิการ  
5 ข้อ 
ฑ์ทั่วไป 

5
แ

 
นสหกรณ์ 
น์ 
สหกรณ์ 
รโซ่อุปทานฯ 

กวิจัย 

องบุคลากร 

รงการ 
ย 

อ. 4.2) 

คะแนน 
มีการดําเนินก
5 ข้อตามเกณ

และครบถ้วนตา
มาตรฐานเพิ่

เฉพาะกล
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 5 
ารครบ  
ฑ์ทั่วไป  
ามเกณฑ์ 
มเติม 
ลุ่ม 



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

หมายเห

ผลการดํ

วิชาการ
สร้างสรร

ระดับชา
ประชุมวิ
บทความ
ผู้เขียนห
วารสารฅ
และรายง

สร้างสรร

ประเมิน
ตนเอง 

 1. มี
วิ
ห
น

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

ตุ:  

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. มีระบ

รหรือการตีพิม
รค์ในการประ

สถาบั
าติและระดับน
ชาการมหาวิท

ม (2.2.1.1) แล
หลักในคราวต่
ฅน สหกรณ์ โ
งานการวิจัยสํ

2. มีระบ
รค์ เพื่อให้เปน็

มีระบบและกล
วิชาการหรือก
หรืองานสร้างส
นานาชาติ 
มีระบบและก
สร้างสรรค์ เพื
มีการประชาส
2 สูส่าธารณช
มีการนําผลงา
ประโยชน์จริง
มีระบบและก
ประโยชน์ แล
มีระบบและกล
อนุสิทธิบัตร (

วิชาการด้านสห
บบและกลไก
มพ์ในวารสา
ะชุมวิชาการห
บันวิชาการด้า
นานาชาติอย
ทยาลัยเกษตร
ละการให้เข้าไ
อไป (2.2.1.2
โดยมีผู้อํานวย
สาํหรับนําเสนอ
บบและกลไกก
นองค์ความรู้

ลไกสนับสนุนก
ารตีพิมพ์ในวา
สรรค์ในการป

ลไกการรวบร
พ่ือให้เป็นองค์
สมัพันธ์และเผ
ชนและผู้เก่ียว
านวิจัยหรืองา
งจากหน่วยงา
กลไกเพ่ือช่วยใ
ละดําเนินการต
ลไกส่งเสริมกา
(เกณฑ์มาตรฐา

หกรณ์ มีผลก
กสนับสนุนกา
ารระดับชาติห
หรือการตีพิมพ
านสหกรณ์มี
ย่างเป็นระบบ
รศาสตร์ โดยม
ไปมีส่วนร่วมเ
2), สําหรับ
ยการคอยให้คํ
อในที่ประชุมวิ
การรวบรวม 
้ที่คนทั่วไปเข้

 

เกณฑ

การเผยแพรผ่
ารสารระดับช

ประชุมวิชาการ

รวม คัดสรร วิ
ค์ความรู้ที่คนทั
ผยแพร่องค์คว
ขอ้ง 

านสร้างสรรคไ์
นภายนอกหรื
ในการคุ้มครอ
ตามระบบที่กํ
ารจดสิทธิบัตร
านเพ่ิมเติมเฉพ

ารดําเนินงาน
ารเผยแพร่ผ
หรือนานาชา
พ์ในวารสารร
แผนงานการ
บ โดยกําหนด
มีผู้อํานวยกา
เป็นผู้เขียนบท
บนักวิจัยใหม่จ
ําแนะนํา เพ่ือ
วิชาการ (2.2.

 คัดสรร วิเคร
ขา้ใจได้ และดํ

ฑ์มาตรฐาน 

ผลงานวิจัยหรอื
ชาติหรือนานา
รหรือการตีพิม

เคราะห์และสั
ทั่วไปเข้าใจได้ 
วามรู้จากงานวิ

ไปใช้ให้เกิดปร
รือชุมชน 
องสิทธิของงาน
าหนด 
หรืออนุสิทธิบั
พาะกลุ่ม ค1 แ

น 6 ข้อ ดังน้ี 
ผลงานวิจัยห
าติ และมี
ระดับชาติหรื
รเผยแพร่ผล
ดให้นักวิจัยเขี
รเป็นพ่ีเลี้ยงใ
ทความวิจัยรอ
จะมีแผนให้เริ
อเป็นการปูพ้ืน
.1.3) 
ราะห์และสังเ
ดําเนินการตา

องานสร้างสร
าชาติ และมีกา
มพ์ในวารสาร

ังเคราะห์ความ
 และดําเนินก
วิจัยหรืองานส

ระโยชน์ และมี

นวิจัยหรืองาน

ัตร และมีการ
และ ง) 

หรืองานสร้าง
มีการเผยแพร
อนานาชาติ 
งานวิจัยในที่
ขียนบทความ
ห้การสนับสน
องเพ่ือเพ่ิมพูน
ริ่มต้นจากการ
นฐานไปสู่การ

คราะห์ความรู
มระบบที่กําห

รรค์ในการประ
ารเผยแพร่ผล
รระดับชาติหรื

มรู้จากงานวิจั
ารตามระบบท
สร้างสรรค์ที่ได

มีการรับรองก

นสร้างสรรค์ทีน่

รย่ืนจดสิทธิบัต

งสรรค์ในกา
ร่ผลงานวิจัย

 
ที่ประชุมวิชาก
มวิจัยเพ่ือนําเ
นุน แนะนําใน
นประสบการณ
รเขียนบทคว
รเขียนบทควา

รู้จากงานวิจัย
หนด 
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ะชุม
ลงานวิจัย
อ

จยัหรืองาน 
ที่กําหนด 
ด้จากข้อ 

การใช้

นําไปใช้

ตรและ 

ารประชุม
ยหรืองาน

การทั้งใน
เสนอในที่
นการเขียน
ณ์ก่อนเป็น
ามวิจัยลง
มวิชาการ

ยหรืองาน 



ภายใต้เว
จากการวิ
ผู้สนใจได
การถ่ายโ
การรวบ
การค้าที่
คู่มือการ
เผยแพร่บ
พ้ืนที่ (2.

สู่สาธารณ

ผ่านเวทีป
สู่การเป็น
หน่วยงาน
แห่งประ
ประเทศไ
เศรษฐศา
มีการเผย
นําเสนอบ
Enhanc
Approac
Alleviat
Movem

ประโยชน

ร่วมมือท
(Smart 
กองทุนส
(สว.สก.)

สถาบั
วทีการประเมิ
วิจัย เพ่ือนําไ
ด้นําไปใช้ในก
โอนความรู้จา
รวมผลงานวิจ
เป็นธรรม คู่มื
บริหารจัดกา
บนเว็บไซต์ w
2.2.4) 

3. มีการ
ณชนและผู้เกี

สถาบั
ประชุมวิชากา
นมืออาชีพ” (
นพันธมิตรทั้ง
ะเทศไทย จําก
ไทย จํากัด สั
าสตร์ เพ่ือให้
ยแพร่ผ่านสื่อสิ
บทความวิชา
ing Growth
ch of th
tion and Ru
ent and Eco

4. มีการ
น์จริงจากหน่

มีหน่ว
- สํานั

ทางวิชาการ“โ
 Farmers ; 
สนับสนุนการวิ
 โดยนําชุดคว

บันวิชาการด้า
นผลงานวิจัย
ไปขับเคล่ือนง
ารพัฒนาในรู
กงานวิจัยไปใ
จัย และบทค
มือการถ่ายโอ
ร Farmers’ 

www.cai.ku.a

รประชาสัมพัน
ก่ียวข้อง 
บันวิชาการด้า
ารประจําปี (1
2.2.3.2) และ
ในและต่างปร
กัด ชุมนุมสห
สันนิบาตสหก
้หน่วยงานใน
สิ่งพิมพ์ ได้แก
การในเวทีนา

h and Dev
he Co-ope
ural Develop
onomy of V
รนําผลงานวิจ
น่วยงานภายน
วยงานต่าง ๆ 
นักงานการปฏิ
โครงการถ่ายโ
 Smart Offi
วิจัย (สกว.) สํ
วามรู้ตามกรอ

นสหกรณ์มีระ
ที่มีเครือข่าย
งานบริการวิช
ปของรายงาน
ใช้ในหน่วยงาน
วามวิชาการภ
อนความรู้จาก
 Market แล
ac.th (2.2.2

นธ์และเผยแพ

นสหกรณ์มีกา
15 ก.ย.) ทุกปี
ะทางเว็บไซต์ส
ระเทศ ได้แก่ 
กรณ์เครดิตยู

กรณ์ กรมส่งเ
ขบวนการสห
ก่ วารสารฅนส
านาชาติ 1 เ
velopment 
erative Ac
pment thro
Virtue (2.2.3.
จัยหรืองานส
นอกหรือชุมชน
 นําผลงานวิจยั
ฏิรูปที่ดินเพ่ือ
โอนความรู้ในก
icers) สู่การพ
ํานักงานพัฒน

อบการพัฒนาร

 

ะบบและกลไ
ผู้ทรงคุณวุฒิด
ชาการของสถ
นวิจัยฉบับสม
นอ่ืนที่สนใจ (
ภายใต้ชุดโคร
กงานวิจัย คู่มื
ละพ็อคเก็ตบุ๊ค
2.3) มีศูนย์เรีย

พร่องค์ความ

ารวางแผนปร
ปี (2.2.3.1) เว
สถาบัน www
 สํานักงานกอ
ยูเน่ียนแห่งปร
สริมสหกรณ์ 

หกรณ์และหน่
สหกรณ์ (2.2
เรื่อง ได้แก่ บ
 of Comm
cademic In
ough Alterna
.7) 

สร้างสรรค์ไปใ
น 
ยหรืองานสร้า
เกษตรกรรม
การยกระดับค
พัฒนาอย่างเป็
นาการวิจัยกา
ระบบคุณค่าแ

ไกในการสังเค
ด้านการวิจัย 
ถาบัน และเผ
บูรณ์ (2.2.2.
(2.2.2.2) และ
รงการการขับ
มือการสร้างส
ค “14 ปี งา
ยนรู้มีชีวิตเพ่ือ

รู้จากงานวิจั

ระชาสัมพันธ์ 
วทีเสวนา “แน

w.cai.ku.ac.th
งทุนสนับสนุน
ระเทศไทย จํ
 กรมตรวจบัญ

น่วยงานที่เก่ียว
2.3.5) และหนั
บทความ “Th
unities and
nstitute” นํา
ative Socio-

ใช้ให้เกิดประ

างสรรค์ของสถ
 (ส.ป.ก.) ซึ่งไ
ความสามารถ
ป็นองค์รวมเพื
ารเกษตร (สวก
และการค้าที่เ

คราะห์งานวิจั
 เป็นรายงานวิ
ยแพร่ให้กับข
1) ชุดความร
ะมอบหมายให้
บเคลื่อนการพั
สรรค์นวัตกรร
านวิจัยฯ” เพ่ือ
อการเผยแพร่

ัยหรืองานสร้

 เผยแพร่ชุดค
นวทางการยก
h (2.2.3.3) 
นการวิจัย  ชุม
ากัด ชุมนุมส
ญชีสหกรณ์ ภ
วข้องได้นําไป
นังสือพิมพ์ต่าง
e Strategi
d the Nati
าเสนอในที่ปร
-economic R

ะโยชน์ แล

ถาบันไปใช้ให้
ได้มีการจัดทํ
ถของเกษตรก
พ่ือการกินดีอยู
ก.) และสถาบั
ป็นธรรม (VN

ัยเมื่อเสร็จสิ้น
วิจัยและชุดค
ขบวนการสห
รู้จากการวิจัย
ห้บุคลากรรับผิ
พัฒนาการสห
รมนําการเปลี
อจัดพิมพ์เผย
ร่ความรู้สู่สาธา

ร้างสรรค์ที่ได้

ความรู้ และผ
กระดับสมรรถ
 ทําเว็บลิงค์ส
มนุมสหกรณ์อ
สหกรณ์การเก
 ภาควิชาสหก
ปใช้ประโยชน์ 
ง (2.2.3.6) 
c Framew
ion: An In
ระชุมวิชาการ
 Regimes: Fa

ละมีการรับร

้เกิดประโยชน์
ําบันทึกข้อตก
รและเจ้าหน้า
ยู่ดี” ร่วมกับ
บันวิชาการด้า
N&F Platfor
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นโครงการ 
วามรู้ที่ได้

หกรณ์และ
ยเพ่ือใช้ใน
ผิดชอบใน
หกรณ์และ
ลี่ยนแปลง  
แพร่ และ
ารณชน 4 

จากข้อ 2 

ลงานวิจัย
นะชาวนา
สถาบันกับ
ออมทรัพย์
กษตรแห่ง
รณ์ คณะ
 (2.2.3.4)   
รวมทั้งได้

work for 
tegrated 
 Poverty 
air Trade 

องการใช้

น์ ได้แก่  
กลงความ
าที่ ส.ป.ก. 
สํานักงาน
นสหกรณ์ 
rm) ของ



สถาบันวิ
ใช้ในธุรกิ
แสดงให้เ
มั่นคงทา
สนับสนุน
(2.2.4.2)
ที่ดินเพ่ือ
การถ่ายโ
ทักษะใน
ภายใต้กร
โซ่อุปทา
ผู้ประกอ
เวลา 3 
ดําเนินกา
หลักสูตร
สว.สก.-ส
นําไปสู่กา

ขับเคลื่อ
อาชีพแล
โดยมีจุดม
ที่ดี อีกทั้
การเข้าร่
โดยสถาบ
โครงการ
23 ราย
30% โ
ต้นทุนกา
ได้นําควา
(2.2.4.5)

เปิดที่สห

วิชาการด้านสห
กิจเพ่ือการยก
เห็นทิศทางใน
างอาหาร ระบ
นการพัฒนา
) โดยในรอบ
อเกษตรกรรมไ
โอนความรู้แล
นการบริหารจั
รอบยุทธศาส
านในธุรกิจขอ
บการ/สหกรณ

 ปี นับต้ังแต่ 
ารอบรม 6 เ
ร Smart Off
สกว.-สวก. เพื
ารสร้างคุณค่า

 

- บริษั
นชุดความรู้ก

ละชุดความรู้จา
มุ่งหมายที่จะ

ทั้งเพ่ือสร้างทา
รวมโครงการรั
บันฯได้เริ่มดํา
รอบรมจํานวน
 ได้นําความรู้
ดยหันมาใช้ปุ๋
ารผลิตโดยเฉลี
ามรู้การทํานา
)  

- สหก
หกรณ์เมื่อกรก

หกรณ์ไปใช้ใน
กระดับสมรรถ
นการขับเคลื่อน
บบการค้าที่เป็
 คนในสังคม

บปี โดยในรอบ
ได้นําชุดความ
ละนวัตกรรมจ
จัดการแบบอง
ตร์การขับเคลื
องชุมชน การ
ณ์ การรณรงค
 28 กุมภาพั
เดือน (กุมภาพ
ficers เป็นหล
พ่ือยกระดับสม
าและมูลค่าเพิ

ษัท บางซื่อโรง
การเช่ือมโยงเ
ากการวิจัยไป
เพ่ิมขีดความส
างเลือกใหม่แ
รับจํานํา ภายใ
เนินการอบรม
น 33 คน ผลก
ร้ไปใช้ในการทํ
ยคอก/ปุ๋ยชีว
ลี่ย 22% และ
าโยนไปใช้ ได้

กรณ์การเกษต
กฎาคม 2556 

นการพัฒนาตั
ถนะของธุรกิ
น ซึ่งจะนําไป
ป็นธรรมและส
มใส่ใจในสุขภ
บปีการศึกษา 
มรู้จากงานวิจั
ากการวิจัยขอ
งค์รวม เพ่ือน
ลื่อนเสาหลักก
รสร้างกลไกก
ค์ให้คนในสังค
พันธ์ 2556 ถึ
พันธ์ – กรกฎ
ลักสูตรที่พัฒน
มรรถนะเจ้าห

พ่ิมในการใช้ปร

งสีไฟเจียเม้ง 
เครือข่ายคุณ
ปใช้ในการอบร
สามารถแก่เกษ
แก่ชาวนาในก
ใต้กรอบเวลา 
มต้ังแต่วันที ่2
การประเมินห
ทํานาในรอบปี
วภาพ มีการล
ะสามารถเพ่ิม
ด้ผลดี 1 ราย 

ตรปราสาท จํา
 ที่ผ่านมา โ

 

ตัวแบบธุรกิจชุ
จ เพ่ิมขีดควา
สู่คุณค่า 4 ปร
สร้างสรรค์สิน
ภาวะ สิ่งแวด
 2556 สถาบ
ัยไปพัฒนาหล
องสถาบันวิชา
นําไปสู่การสร้
กลยุทธ์สู่เกษต
การเรียนรู้เพ่ื
คมมีจิตสํานึกพ
ถึง 27 กุมภ
ฎาคม 2557) 
นาขึ้นภายใต้โ
หน้าที่ส.ป.ก.ใ
ระโยชน์ที่ดิน 

 จํากัด ได้จัดท
ค่า และหลัก
รมชาวนาภาย
ษตรกรให้ประ
ารลดต้นทุน 
 3 ปี ต้ังแต่ 2

29 พฤษภาคม
หลักสูตร อยู่ใน
ปการผลิต 56 
ดการใช้ยาฆ่า

มผลผลิต 10%
 ส่วนอีก 1 

ากัด ได้ติดต่อ
โดยสหกรณ์เล็

ชุมชน ซึ่งได้นํ
ามสามารถขอ
ระการ ได้แก่ 
นค้าไทยสู่สาก
ล้อม และสัง
บันวิชาการด้า
ลักสูตรอบรมน
าการด้านสหก
ร้างคุณค่าและ
ตรย่ังยืนและค
อพัฒนาทักษ
พ่ึงพาและร่วม
ภาพันธ์ 2559 
 มีผู้อบรมจํา
โครงการความ
ห้มีทักษะในก
 ปัจจุบันอยู่ระ

ทําบันทึกข้อต
กสูตรชาวนามื
ยใต้เครือข่าย 
ะกอบอาชีพได
 เพ่ิมผลผลิตต
25 มกราคม 
ม 2556 ถึง 28
นระดับดีมาก 
 โดยได้มีการ
าหญ้า-ยาปรา

% เมื่อเทียบกั
ราย ไม่ได้ผ

อขออนุญาตนํ
ล็งเห็นความสํ

าเอาการบริห
องเกษตรกรสู
 การเกษตรย่ัง
กล โครงการส
งคมคุณภาพ 
านสหกรณ์ แล
นักบริหารจัดก
กรณ์ไปพัฒนา 
ะมูลค่าเพ่ิมใน
ความม่ันคงทา
ษะการประกอ
มมือกันพัฒนา
 โดยหลักสูต
นวน 30 คน
มร่วมมือทางวิ
การบริหารจัด
ะหว่างการยกร

กลงความร่วม
มืออาชีพ โดย
 บริษัท บางซื่
ด้อย่างย่ังยืน แ
ต่อไร่ และใช้ก
 2556 ถึง 24
8 กุมภาพันธ์ 
 เกษตรกรที่เข
รปรับเปลี่ยนล
าบศัตรูพืชลง 
ับปีที่ผ่านมา 
ผลเพราะพ้ืนที

าตัวแบบธุรกิ
าคัญของการค

หารจัดการโซ่อ
สู่การทําการเ
งยืนและการส
สร้างพ้ืนฐานแ
 มีคุณธรรม 
ละสํานักงานก
การธุรกิจฐาน
 Smart Farm
นการใช้ประโ
างอาหาร การ
อบการแก่ผู้น
าประเทศ ภา
ตรดังกล่าวมีร

น (2.2.4.3) แ
วิชาการระหว่
ดการแบบองค
ร่างหลักสูตร 

มมือทางวิชาก
ยนําหลักสูตรช
อโรงสีไฟเจีย

 และมีชีวิตคว
กลไกการตลา
4 มกราคม  2
 2557 มีชาวน
ข้าร่วมโครงก
ลดการใช้ปุ๋ยเค
 20-30% ส
 และมีเกษตรก
ที่ที่อยู่ห่างจาก

จ Farmer S
ค้าเป็นธรรม 
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อุปทานมา
เกษตรที่ดี 
สร้างความ
และระบบ
 (2.2.4.1), 
การปฏิรูป
นสังคม ใน
mers ให้มี
โยชน์ที่ดิน 
รเช่ือมโยง
นําชุมชน/
ยใต้กรอบ
ระยะเวลา
และพัฒนา
างส.ป.ก.-
ค์รวม เพ่ือ
 (2.2.4.4) 

การในการ
ชาวนามือ
เม้ง จํากัด 
ามเป็นอยู่
ดทดแทน
2559 น้ัน 
นาเข้าร่วม
ารจํานวน 
คมีลง 20-
ามารถลด
กร 2 ราย 
กแหล่งนํ้า 

Shop ไป
 ที่สหกรณ์



ไม่ได้หวัง
การช่วยเ
ร้าน Far
ตระหนัก
กําลังจะข
และภายใ
ร้านหงส์ท

สหกรณ์ 
ของภาควิ

ประโยชน

การวิจัยส
นําผลงาน
และระยะ

อนุสิทธิบั

เครื่องหม
ข้าวหอม
ทรัพย์สิน

รายการห
ข้อ 
1 
 

 

งกําไรเช่นเดีย
เหลือสมาชิกส
mer Shop 
กและปรับเปลี
ขยายผลไปเปิ
ใต้ความร่วมมื
ทองเฮลท์สเต

- การ
 ช่ือวิชา “การ
วิชาสหกรณ ์ค

5. มีระบ
น์ และดําเนนิ

มีกลไ
สํานักงานกอง
นวิจัยไปใช้ปร
ะเวลาการนําไ

6. มีระบ
บตัร (เกณฑ์ม

สถาบั
มายบริการ เช
มะลิสหกรณ์ไ

นทางปัญญา เ
 

หลักฐาน 
 หมายเ

 2.
2.

2.

วกับสโลแกน
สหกรณ์ให้มีลูท่
 เป็นการช่ว
ลี่ยนพฤติกรรม
ปิดที่สหกรณ์ก
มือกับบริษัท 
ตช่ัน ณ ห้างสร
รพัฒนาเป็นเ
รจัดการโซ่อุป
 คณะเศรษฐศา
บบและกลไกเ
นการตามระบ
กในการคุ้มค
งทุนสนับสนุน
ระโยชน์สามา
ไปใช้โดยอ้างอิ

บบและกลไกส
าตรฐานเพิ่มเ

บันวิชาการด้า
ช่น เครื่องหมา
ไทย/ข้าวคุณธ

 เพ่ือปกป้องแล

ลขเอกสาร 
2.1.1 
2.1.2 

2.1.3 

นของ Farmer
ทางในการนํา
ยให้สมาชิกมี
มการบริโภคห
การเกษตรเกษ
 บางซื่อโรงสีไฟ
รรพสินค้าเมก
น้ือหารายวิช
ทานในธุรกิจส
าสตร์ มหาวิท
เพื่อช่วยในก
บบที่กําหนด 
รองสิทธิของ

นการวิจัย และ
ารถจัดทําหนัง
อิงเจ้าของผลง
ส่งเสริมการจด
เติมเฉพาะกลุม่
านสหกรณ์มีร
ายบริการ Fa
ธรรม ISBN แล
ละคุ้มครองสทิ

แผนพัฒนาบุ
บทความวิจยั
and Develo
Integrated A
นําเสนอในทีป่
Developme
Fair Trade M
บทความวาร

 

r Shop “ไม่ไ
าสินค้าจากท้อ
มีอาชีพและรา
หันมาบริโภคสิ
ษตรวิสัย จํากั
ฟเจียเม้ง จําก
กะบางนา ในเ
ชาในหลักสูต
สหกรณ์” (2.
ทยาลัยเกษตรศ
การคุ้มครองสิ
 
งานวิจัยหรือ
ะลิขสิทธ์ิทางปั
งสือเพ่ือขอนํา
งานวิจัย (2.2
ดสิทธิบัตรหรื
ม ค1 และ ง) 
ระบบกลไกใน
rmer Shop
ละ ISSN โดย
ทธ์ิในทรัพย์สนิ

ร
บุคลากร  
ย “The Strat
opment of C
 Approach o
ประชุมวิชากา
ent through
 Movement 
สารฅนสหกร

ได้หวังที่กําไร
องถิ่นที่มีคุณภ
ยได้เพ่ิมมากขึ
สินค้าไทยที่ผ
กัด จ.ร้อยเอ็ดใ
กัด จะนําเชลฟ
ดือนพฤษภาค
รระดับช้ันป ิ
2.4.9) และวิ
ศาสตร์ 
สิทธิของงาน

งานสร้างสรร
ปัญญา (2.2.5
าผลงานวิจัยไ
.5.2)  
รืออนุสิทธิบัต
 
นการย่ืนการข
p เครื่องหมาย
ยเป็นที่ปรึกษา
นทางปัญญาให

ายชื่อเอกสาร

tegic Frame
 Communitie
of the Co-op
าร Poverty A

h Alternative
 and Econom
ณ ์

ร แค่อยากให้เ
ภาพเข้ามาคัดส
ขึ้น และยังเป็
ลิตโดยคนไท
ในเดือนมิถุน
ฟ์ Farmer S
คม 2557 (2.2
ริญญาตรี สา
ชา “ขบวนกา

วิจัยหรืองาน

รค์ที่นําไปใช้ป
5.1) และหาก
ไปใช้ประโยชน

ตร และมีก

ขอจดสิทธิบัต
ยการค้าข้าวเกิ
ให้ความรู้ แน
ห้แก่นักวิจัย (

รหลักฐาน 

work for En
es and the N
perative Aca
 Alleviation a
e Socio-econ
my of Virtue

เป็นลูกค้าประ
สรรเพ่ือวางจํ
นแนวทางให้
ย (2.2.4.6) น
ายน 2557 
Shop วางจํ
2.4.8) 
าขาวิชาเศรษ
ารสหกรณ์” (

นสร้างสรรค์ที

ประโยชน์ ตาม
กหน่วยงานใด
น์โดยแจ้งวัตถ

การยื่นจดสิทธิ

ตร เครื่องหม
กิดบุญ,เครือข
นะนํา ประสาน
(2.2.6.1) 

nhancing Gro
 Nation: An 
ademic Inst
 and Rural 
nomic Regim
e 
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ะจํา” เป็น
าหน่ายใน
้สมาชิกได้
นอกจากน้ี
(2.2.4.7) 
าหน่ายใน

ษฐศาสตร์
(2.2.4.10) 

ที่นําไปใช้

มระเบียบ
ที่ต้องการ
ถุประสงค์

ธิบัตรและ 

ายการค้า 
ข่ายคุณค่า
นงานด้าน

owth 

itute”

mes: 



ข้อ 
2 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
5 

 หมายเ
 2.

2.
2.

2.
 2.

2.
2.
2.
2.
2.
2.

 2.

2.

2.
2.
2.

2.
2.
2.

2.
2.2

 2.

ลขเอกสาร 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 

2.2.4 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
2.3.6 
2.3.7 
2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 
2.4.4 
2.4.5 

2.4.6 
2.4.7 
2.4.8 

2.4.9 
2.4.10 
2.5.1 

รายงานวิจัยฉ
ชุดความรู้จาก
คู่มือการถ่ายโ
เปลี่ยนแปลง
เก็ตบุ๊ค “14 
เอกสารเผยแ
เวทีประชุมวิช
เวทีเสวนา “แ
www.cai.ku
การเช่ือมโยง
วารสารฅนสห
แฟ้มข่าวงาน
บทความวิชา
หนังสือความ
ในเขตปฏิรูปท
บันทึกข้อตกล
ในการยกระด
(Smart Farm
การกินดีอยู่ดี
รายงานการน
รายงานการน
บันทึกข้อตกล
สหกรณ์และบ
ผลงานวิจัยไป
รายงานการน
หนังสือขออนุ
หนังสือขออนุ
เฮลท์สเตช่ัน 
รายละเอียดวิ
รายละเอียดวิ
ระเบียบสกว.

 

ร
ฉบับสมบูรณ ์
กงานวิจัย 
โอนความรู้จา
  คู่มือการบริ
 ปี งานวิจัยฯ”
แพร่ศูนย์เรียน
ชาการประจาํ
แนวทางการย

u.ac.th 
งเว็บไซต์กับหน
หกรณ์ 

นวิจัยสถาบันจ
าการนําเสนอใ
มร่วมมือทางวิช
ที่ดิน 
ลงความร่วมมื
ดับความสามา
mers ; Smar
ดี” 

นําผลงานวิจยั
นําผลงานวิจยั
ลงความร่วมมื
บริษัท บางซื่อ
ปใช้ประโยชน์
นําผลงานวิจยั
นุญาตนําตัวแบ
นุญาตนําตัวแบ
 ณ ห้างสรรพสิ
วิชาการจัดกา
วิชาขบวนการ
.ว่าด้วยเรื่องคุ้

ายชื่อเอกสาร
 

ากงานวิจัย คูม่ื
ริหารจัดการ F
” / www.cai
รู้มชีีวิต/ www
าปี 
ยกระดับสมรร

น่วยงานพันธมิ

ากหนังสือพิม
ในเวทีนานาช
ชาการเพ่ือขย

มือทางวิชาการ
ารถของเกษต
rt Officers) สู

ยไปใช้ประโยช
ยไปใช้ประโยช
มือทางวิชาการ
อโรงสีไฟเจียเม
น์ 
ยไปใช้ประโยช
บบ Farmer S
บบ Farmer S
สนิคา้เมกะบาง
รโซ่อุปทานใน
รสหกรณ์ 
คุ้มครองสิทธ์ิแ

รหลักฐาน 

มือการสร้างส
Farmers’ Ma
i.ku.ac.th 
w.cai.ku.ac.t

ถนะชาวนาสู่ก

มิตร 

มพ์แหล่งต่าง ๆ
าติ 
ยายผลการดําเ

รว่าด้วย “โคร
รกรและเจ้าห
สู่การพัฒนาอย

ชน์ของหลักสูต
ชน์ของหลักสูต
รระหว่างสถา
ม้ง จํากัด, แล

ชน์ของสกก.ปร
hop ไปเปิด ณ
hop ไปเปิดเช
งนา 
นธุรกิจสหกรณ

และลขิสิทธ์ิทา

สรรคน์วัตกรรม
arket และพ็อ

th 

การเป็นมืออา

 ๆ 

เนินงานสู่เกษ

รงการถ่ายโอน
หน้าที่ ส.ป.ก. 
ย่างเป็นองค์ร

ตร Smart Fa
ตร Smart Of
าบันวิชาการด้
ละสรุปการนํา

ราสาท จก. 
 ณ สกก.เกษตร
ชลท ์ณ ร้านห

ณ ์

างปัญญา 
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มนําการ
อค

าชีพ” 

ษตรกร

นความรู้
  
วมเพ่ือ

rmers 
fficers 
้าน

รวิสัย จก. 
หงส์ทอง



ข้อ 
 
6 

 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ

เป้าหมาย

รอบระย

เกณฑ์กา

ผลการดํ

 ใ
13,872,9

 หมายเ
2.

 2.

ที่ 2.3 เงินสนั

งตัวบง่ชี ้ 

ย  

ะเวลา  

ารประเมิน 

จํานวนเงินสนั

ดําเนนิงาน 

ในปีงบประม
971 บาท มีนั
1. ชุดโครงกา
2. โครงการวิ
3. โครงการวิ

เรียนรู้จาก
4. โครงการวิ
5. โครงการวิ
6. โครงการวิ
7. โครงการวิ
8. โครงการวิ

274,000 บ
9. โครงการวิจ

เป็นเงิน 30

ลขเอกสาร 
2.5.2 
2.6.1 

บัสนุนงานวิจั

ปัจจัยนํา

1,200,00

ปีงบประ

นับสนุนงานวิจั

มาณ 2556 ส
ักวิจัยที่ปฏิบัติ
ารการวิจัยการ
จัยการพัฒนา
จัยโรงเรียนลกู
กแปลงนาสู่กา
จัยกลุ่มธุรกิจ
จัยเครือข่ายค
จัยเครือข่ายค
จัยเครือข่ายค
จัยการสร้างโซ
บาท 
จัยแนวทางการ
07,494 บาท 

รายละเอียดแ
ระเบียบการยื
บุญ,เครือข่าย
บริการ Farm
ให้เป็นทางเลื

จัยหรืองานสร้

าเข้า 

00 บาท/คน 

มาณ พ.ศ. 25

ัยฯ ต่อจํานวน

ถาบันวิชากา
ติงานจริง จําน
รขับเคลื่อนกา
าและดําเนินก
กชาวนาเพ่ือเพ
รพัฒนาที่ย่ังยื
เชิงคุณค่าสาม
คุณค่าข้าวหอม
คุณค่ายางพาร
คุณค่าผลไม้ ร
ซ่อุปทานระห

รเพ่ิมศักยภาพ
 

 

ร
และขั้นตอนใน
ย่ืนขอจดสิทธิ
ยคุณค่าข้าวห
mer Shop กา
ลอืกของประช

รา้งสรรค์ต่อจํ

 

556 

นนักวิจัยประจํ

รด้านสหกรณ
นวน 5 คน ดังร
ารพัฒนาการส
ารตัวแบบ Fa
พ่ิมสมรรถนะ
ยืน เป็นเงิน 4
มพราน ปีที ่3
มมะลิสหกรณ์
รา ปีที่ 3 เป็น
ะยะที ่3 เป็น

หว่างประเทศส

พในการแข่งขัน

ายชื่อเอกสาร
นการนําผลงา
บัตรของสถาบ
อมมะลิสหกร
ารย่ืนขอเคร่ือ
ชาชน ฯลฯ) แล

จํานวนนักวิจัย

ําที่กําหนดเป็น

ณ์มีเงินสนับสน
รายละเอียด (
สหกรณ์ ระยะ
armer Shop 
ะการทําการเก
4,695,652 บา
3 เป็นเงิน 275
ณไ์ทย ระยะที่ 
เงิน 303,600
เงิน 222,500
สําหรับสนิค้าส

นภายใต้โซ่อุปท

รหลักฐาน 
นวิจัยไปใช้ปร
บัน ได้แก่ เครื
ณไ์ทย,ข้าวคณุ
งหมาย ISBN 
ละ ISSN (วาร

ยประจํา (สก

นคะแนนเต็ม 5

นุนงานวิจัยฯ
2.3.1.1), (2.3
ะที ่6 เป็นเงิน 
 ปีที่ 2 เป็นเงิ

กษตรเชิงธุรกิจ
าท 
5,000 บาท 
 3 เป็นเงิน 26
0 บาท 
0 บาท 
สถาบันเกษตร

ทานของธุรกิจ

ระโยชน์ 
รื่องหมายการ
ณธรรม เครื่อง
 (หนังสือทําส
รสารฅนสหกร

กอ. 4.3) 

 5 = 180,000 

ฯ จากภายนอ
3.1.2) 
 2,800,000 บ
งิน 2,596,458
จ : มิติใหม่แห่

65,000 บาท 

รกรของไทย เ

จสหกรณ์การเก
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ค้าเกิด
งหมาย

สหกรณ์
รณ)์ 

 บาท/คน 

ก จํานวน 

บาท 
8 บาท 
ห่งการ

 

ป็นเงิน 

กษตรไทย 



 

  

 

 

หมายเห

รายการห

หมายเ
2
2

 

ตัวบ่งชีท้ี

 

ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

 

 

คะแ
มีการดํ

1

10. โครงการ
391,467

11. โครงการ
เป็นเงิน 

12. โครงการ
กรณีศกึษ

13. โครงการวิ
14. โครงการ

ร่วมมือกั
 

จํานวนเงินสนั

     = 1

 =  2

คะแนนที่ไ

ตุ :   

หลักฐาน 

เลขเอกสาร 
.3.1.1 
.3.1.2 

ที่ 2.4 ระบบแ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

แนน 1 
ําเนินการ  
 ข้อ 

รวิจัยการยกร
7 บาท 
รวิจัยการสร้าง
 484,000 บา
รวิจัยการจัดกา
ษาเครอืข่ายท่
วิจัยเพ่ือพัฒนา
รขับเคลื่อนกา
กัน เป็นเงิน 3

นับสนุนงานวิจั

5

13,872,971  

2,774,594.20

ได้ =  
180
2,774

สัญญาโคร
รายงานปร

และกลไกการ

กระบวน
5 ข้อ 
ปีการศึก

คะแนน 
มีการดําเนนิ

 2 ขอ้

ระดับมาตรฐาน

งนวัตกรรมขอ
ท 
ารความรู้ภูมปัิ

ทอ่งเที่ยวชุมชน
านโยบายส่งเสริ
ารพัฒนาระบบ
30,000 บาท 

จยัฯ จากภายใ

   

0 บาท 

5
0,000

204,594.    

งการวิจัย 
ระจําปี 2556 

บริการทางวิช

นการ 

ษา 2556 

 2 
นการ 
 

มี

 

นการตรวจสอ

งขบวนการไท

ปัญญาท้องถิ่น
นเชิงอนุรกัษ ์จ
ริมสหกรณ์บริก
บการเงินสหก
 

ในและภายน

  =   77.07 ค

รายชื่อ

 

ชาการแก่สังค

คะแนน 3 
มกีารดําเนินกา

3 ข้อ 

อบสหกรณ์โด

ทยในช่วงเวลาข

เพ่ือการพัฒน
 จ.พังงา เป็นเงิ
การสื่อสาธารณ
กรณ์ออมทรัพ

อกต่อนักวิจยั

ะแนน 

อเอกสารหลกั

คม (สกอ.5.1

คะ
ร  มีการ

ยกลไกผู้ตรวจ

ของแผนพัฒน

าศักยภาพกลุม่
น 789,000 บ

ณะ ส.ส.ท. เป็น
ย์ที่เอ้ือต่อการ

ที่ปฏิบัติงานจ

กฐาน 

1) 

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
4 ข้อ 

จสอบกิจการ 

นาการสหกรณ์

มท่องเทีย่วชุม
บาท 
เงิน 138,800
รพ่ึงพาตนเอง

จริง 

คะแน
มีการดําเ

5 ข้

 

90

 เป็นเงิน 

แห่งชาติ 

มชน : 

0 บาท 
งและ

นน 5 
เนินการ  
ขอ้ 



เกณฑ์มา

กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

หมายเห

ผลการดํ

วางแผน 
วิชาการ 
ไว้ในแผน
ให้บริการ
และร่วมใ

ด้านบริก
บริการวิช
สหกรณ์ 

งานวิจัยโ
การพัฒน
จํากัด เพื

ความรู้แล

าตรฐาน 

ประเมิน
ตนเอง 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

ตุ :   

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. มีระบ

สถาบั
 ตรวจสอบ ติ
 การจัดประชุม
นปฏิบัติการป
รวิชาการภาย
ให้บริการแก่ช

2. มีการ
สถาบั

การวิชาการสู่สั
ชาการแก่ชุมช
 และวิชาการจ

3. มีการ
สถาบั

โครงการลูกช
นาที่ย่ังยืน: 
พ่ือเพ่ิมขีดควา

สถาบั
ละนวัตกรรมจ

มีระบบและก
มีการบูรณาก
มีการบูรณาก
มีการประเมิน
เรียนการสอน
มีการนําผลกา
เรียนการสอน

วิชาการด้านสห
บบและกลไกก
บันวิชาการด้า
ดตาม และปร
มสัมมนา การ

ประจําปี มีการ
ยใต้โครงการพ
ชุมชนตามควา
บูรณาการงา

บันวิชาการด้า
สังคมในเวทีเส
ชน (2.4.2.1) ไ
จัดการเชิงกลย
บูรณาการงา
ันวิชาการด้าน
าวนาเพ่ือเพ่ิม
หลักสูตรชาว
มสามารถของ

บันวิชาการด้า
จากงานวิจัยไ

กลไกการบริกา
ารงานบริการ
ารงานบริการ

นผลความสําเร็
นและการวิจัย
ารประเมินไป
นและการวิจัย

หกรณม์ีผลกา
การบริการทา
านสหกรณ์มีก
ระเมินผล โดย
รจัดหลักสูตรฝึ
รกําหนดเป้าห
พัฒนาวิชากา
ามถนัด (2.4.1
นบริการทาง
นสหกรณ์มีโค

สวนาประจําปี
ไว้ในสาระการ
ยุทธ์สําหรับธุร
นบริการทาง
นสหกรณ์ ร่วม
มสมรรถนะกา
วนามืออาชีพ 
งเกษตรกรให้ส
านสหกรณ์ ร่
ไปใช้ในอบรม 

 

เกณฑ

ารทางวิชาการ
รทางวิชาการแ
รทางวิชาการแ
ร็จของการบูร
 
ปรับปรุงการบ
 

ารดําเนินงาน 
งวิชาการแก่ส
การวางระบบ
ยดําเนินการใน
ฝึกอบรม และ
หมายและตัวชี
รของมหาวิท
1.1)  
งวิชาการแก่สั
ครงการให้นิสิ
ปี โครงการร้าน
รสอนวิชาการ
รกิจสหกรณ์ (
งวิชาการแก่สั
มกับ บริษัท บ
ารทําการเกษต
 ไปอบรมชาว
สามารถประก
วมกับ สํานัก
 Smart Off

ฑ์มาตรฐาน 

รแก่สังคม แล
แก่สังคมกับกา
แก่สังคมกับกา
รณาการงานบ

บูรณาการงาน

 5 ข้อ ดังน้ี 
สังคม และดํา
บการให้บริกา
นรูปของศูนย์ใ
ะศูนย์เรียนรู้มี
ช้ีวัดชัดเจน มี
ยาลัย รวมท้ัง

สังคมกับการเรี
สิตภาควิชาส
นต้นแบบ Fa
รจัดการโซ่อุป
(2.4.2.2)  
สังคมกับการวิ
บางซื่อโรงสีไฟ
ตรเชิงธุรกิจ มิ
นาในเครือข่า
กอบอาชีพได้อ
กงานการปฏิรู
ficers และ S

ละดําเนินการต
ารเรียนการสอ
ารวิจัย 
ริการทางวิชา

นบริการทางวิช

าเนนิการตาม
ารทางวิชากา
ให้คําปรึกษาแ
มีชีวิตเพ่ือการเ
การปฏิบัติตา
งให้บุคลากรเ

รียนการสอน 
หกรณ์ให้เข้า
rmer Shop 
ทานในธุรกิจส

วิจัย 
ฟเจียเม้ง จํากัด
มิติใหม่แห่งกา
ายของบริษัท 
อย่างย่ังยืน (2
รูปที่ดินเพ่ือเก
Smart Farm

ตามระบบที่กํ
อน 

าการแก่สังคม

ชาการแก่สังค

มระบบที่กําหน
ารแก่สังคมคร
แนะนําหลักสู
เผยแพร่ที่มีกา
ามระเบียบเกี่
เข้ามามีส่วนร

 
ร่วมกิจกรรม
 และการนําก
สหกรณ์ วิชาข

ัด ได้นําองค์ค
ารเรียนรู้จากแ
 บางซื่อโรงสีไ

2.4.3.1) 
กษตรกรรม ไ
mer ให้มีทัก
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าหนด 

กับการ

คมกับการ

นด 
รบทั้งการ
ตรบริการ
ารกําหนด
ยวกับการ
ร่วมเรียนรู้

มฝึกทักษะ
กรณีศึกษา
ขบวนการ

ความรู้จาก
แปลงนาสู่
ไฟเจียเม้ง 

 ได้นําองค์
ษะในการ



บริหารจั
ยุทธศาส
ในธุรกิจช
สมรรถน
เรียนรู้เพื
ยุทธศาส
นโยบาย
ความเหลื
ปฏิบัติที่ดี
สู่ประชา
สมรรถน
ผ่านการฝึ
และมีคว

หลักสูตร
มาตรฐาน
ผู้ตรวจส
สกรณ์โด
การจัดกา

เรียนการ

แก่สังคม
สหกรณ ์

เรียนการ

ไปพัฒนา

รายการห

ข้อ 
1 
2 

จัดการแบบอง
ตร์การขับเคลื
ชุมชน (2.4.3

นะการแข่งขัน
พ่ือยกระดับส
สตร์ประเทศ 
และแนวปฏิบ
ลื่อมล้ําและก
ดีตลลอดจนข้
ชนที่มีการบูร

นะแก่ประชาช
ฝกึอบรมภายใ
ามพร้อมในก

และก
รการตรวจสอ
นการตรวจสอ
อบกิจการสห
ยกลไกผู้ตรวจ
ารความรู้ในห

4. มีการ
รสอนและการ

สถาบั
กับการเรียนก
 (2.4.4.1) 

5. มีการ
รสอนและการ

สถาบั
าไปปรับปรุงก

หลักฐาน 

หมายเล
2.4
2.4

งค์รวมเพ่ือนํา
ลื่อนเสาหลักก
3.2) และ
นผ่านกลไกหน
สมรรถนะของ
 เพ่ือให้ได้มาซึ
บัติตามยุทธศ
การปรับเปลี่ย
ข้อเสนอเชิงนโ
รณาการระหว
ชนให้มีความพ
ใต้หลักสูตรเรี
ารขับเคลื่อนย
การนําความรู้
อบกิจการสหก
อบสหกรณ์โด
หกรณ์ ปัจจัยที
จสอบกิจการ 
หลักสูตรอบรม
รประเมินผลค
รวิจัย 
ันวิชาการด้าน
การสอน และ

รนําผลการปร
รวิจัย 

บันวิชาการด้าน
การบูรณาการ

ลขเอกสาร 
4.1.1 
4.2.1 

าไปสู่การสร้า
กลยุทธ์สู่เกษต
พัฒนาไปสู่โค
น่วยงานรัฐ มีว
งประชาชนใน
ซึ่งองค์ความรู้
าสตร์ประเทศ
นสู่การผลิตที
โยบายสําหรับ
ว่างสถาบันกา
พร้อมในการขั
รียนรู้ฯ ประก
ยุทธศาสตร์ปร
ร้จากการบริก
กรณ์ออมทรัพ
ดยกลไกผู้ตรว
ที่ส่งผลต่อขีดค
 และแนวทาง
มฯ รุ่นที่ 14 (2
ความสําเร็จข

นสหกรณม์ีกา
การวิจยั จาก

ระเมินไปปรับ

นสหกรณ์นําผ
งานบริการทา

ระบบการใ
รายงานปร

 

างคุณค่าและ
ตรย่ังยืนและค
ครงการวิจัยก
วัตถุประสงค์
นภาคการเกษ
รู้ ข้อเสนอเชิง
ศในส่วนที่เก่ีย
ที่เป็นมิตรกับสิ
บการพัฒนากล
ารศึกษา หน่ว
ับเคลื่อนยุทธ
อบด้วย Sma
ระเทศ (2.4.3
การวิชาการภ
พย์อย่างผู้ชําน
วจสอบกิจการ
ความสามารถ
การยกระดับค
2.4.3.4)  
ของการบูรณ

ารประเมินผลค
ผู้ใช้บริการ ผู้

บปรุงการบูรณ

ผลการประเมิ
างวิชาการแกส่

ให้บริการวิชา
ระจําปี 2556 

ะมูลค่าเพ่ิมใน
วามม่ันคงทาง
การพัฒนาระ
เพ่ือสร้างและ
ษตรให้มีความ
งนโยบายและ
ยวกับการยก
สิ่งแวดล้อม แ
ลไกและระบบ
ยงานรัฐ และ

ธศาสตร์ประเท
art Farmers 
3.3)  
ายใต้โครงกา

นาญการ ไปพั
ร ซึ่งผลลัพธ์จ
ถของผู้ตรวจส
คุณภาพผู้ตรว

ณาการงานบริ

ความสําเร็จข
้ให้บริการ นิสิ

ณาการงานบ

มินจากผู้ใช้บริ
สังคมกับการเ

รายชื่อเอกส
าการแก่สังคม 
 

นการใช้ประโย
งอาหาร และก
บบส่งเสริมก
ะพัฒนาระบบ
มพร้อมในกา
ะแนวปฏิบัติเพ
ระดับสมรรถ
และเพ่ือให้ได้
บส่งเสริมสนับ
ะสถาบันเกษต
ทศ ตลอดจนผ
และ Smart O

ารอบรมผู้ตรว
ัฒนาเป็นโคร

จากการวิจัยได
สอบกิจการ ม
วจสอบกิจการ

ริการทางวิช

องการบูรณาก
สติ และบุคลา

บริการทางวิช

การ ผู้ให้บริก
เรียนการสอน

สารหลักฐาน 
 

ยชน์ที่ดินภาย
การเช่ือมโยงโ
ารเรียนรู้เพ่ือ
บสนับสนุนส่ง
ารมีส่วนร่วมขั
พ่ือลดช่องว่า
นะการแข่งขั

ด้มาซึ่งตัวแบบ
บสนุนการจัดก
ตรกร เพ่ือการ
ผู้นําการเปลี่ย
 Officers ที่มีส

วจสอบกิจกา
รงการวิจัยการ
ด้แนวทางปฏิ
มาตรฐานการต
ร ซึ่งได้มีการน

ชาการแก่สังค

การงานบริกา
กรสถาบันวิช

ชาการแก่สังค

การ นิสิต และ
นและการวิจัย 
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ยใต้กรอบ
โซ่อุปทาน
อยกระดับ
งเสริมการ
ขับเคลื่อน
างระหว่าง
ัน การลด
บและแนว
การเรียนรู้
รยกระดับ
ยนแปลงที่
สมรรถนะ

รสหกรณ์ 
รยกระดับ
ฏิบัติที่ดีแก่   
ตรวจสอบ
นําไปใช้ใน

คมกับการ

ารวิชาการ
าการด้าน

คมกับการ

ะบุคลากร
 (2.4.5.1) 



ข้อ 
 

3 

 
 

4 
5 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี
 

ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

 

เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 

 

คะแ
มีการดํา

1 

หมายเล
2.4

2.4

2.4
2.4

2.4

2.4
2.4

ที่ 2.5 กระบว

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

 1.  มี
เพ
ห

 2.  มี

แนน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 

ลขเอกสาร 
4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 
4.3.3 

4.3.4 

4.4.1 
4.5.1 

วนการบริการ

กระบวน
5 ข้อ 
ปีการศึก

มีการสํารวจคว
พ่ือประกอบก
หน่วยงาน 
มีความร่วมมือ

คะแนน 
มีการดําเนิน

 2 ข้อ 

เอกสารปร
สหกรณ์วิช
สหกรณ ์
รายงานกา
เจียเม้ง จํา
โครงการอ
สัญญาโคร
สมรรถนะ
โครงการอ
ยกระดับม
สรุปโครงก
ผลการประ
การปรับป
กิจการสห

รวิชาการให้เกิ

นการ 

ษา 2556 

วามต้องการข
การกําหนดทศิ

อด้านบริการท

 2 
นการ 
 

มีก

 

ระกอบการสอ
ชาการจัดการโ

ารอบรมชาวน
ากัด  
อบรมหลักสูตร
รงการวิจัยการ
การแข่งขันผา่

อบรมผู้ตรวจส
มาตรฐานการต
การอบรมผู้ตร
ะเมนิความคิด
รุงเอกสารกา
กรณ ์รุ่นที่ 14

กิดประโยชนต์

เกณฑ

ของชุมชน หรอื
ศทางและการ

างวิชาการเพ่ื

คะแนน 3 
การดําเนินกา

3 ข้อ 

รายชื่อเอกส
อนวิชาการวาง
โซ่อุปทานในธ

นามืออาชีพใน

ร Smart Farm
รพัฒนาระบบ
านกลไกหน่วย
อบกิจการสห
ตรวจสอบสหก
รวจสอบกิจกา
ดเห็นของนิสติ
รสอบรายวิชา
4 

ต่อสงัคม (สก

ฑ์มาตรฐาน 

อภาครัฐ หรอื
จัดทําแผนกา

อการเรียนรู้แ

 คะ
าร  มีการ

สารหลักฐาน 
งแผนเชิงกลยุ
ธุรกิจสหกรณ์ 

เครือข่ายบรษิั

mers / Sma
ส่งเสริมการเรี
ยงานรัฐ 
หกรณ์ออมทรัพ
กรณ์โดยกลไก
รสหกรณ์ออม

ตรายวิชา 
า/สรุปโครงกา

อ. 5.2) 

อภาคเอกชน ห
รบรกิารทางวิ

และเสริมสร้าง

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
4 ข้อ 

 
ยุทธ์สําหรับธุร
 และวิชาขบว

ษัท บางซื่อโรง

rt Officers 
รียนรู้เพ่ือยกร

พย์/รายงานวิ
กผู้ตรวจสอบกิ
มทรัพย์ รุน่ที่ 

ารอบรมผู้ตรว

 หรือหน่วยงาน
วิชาการตามจดุ

งความเข้มแขง็

คะแน
 มีการดํา

5 ข
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กิจ
วนการ

งสีไฟ

ระดับ

จัยการ
กิจการ/
 14 

วจสอบ

นวิชาชีพ
ดเน้นของ

งของ

นน 5 
เนินการ  

 ข้อ 



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

ผลการดํ

เพื่อประ

แบบสอบ
การจัดเว

ชุมชน ห

ความเขม้

“โครงกา
Smart O
(สกว.) สํ
ตามกรอ
ไปใช้ในก
สมรรถน
ขับเคลื่อน
การค้าที่
สังคมใสใ่

ขับเคลื่อน
ความสา

ประเมิน
ตนเอง 

ชุ

 3.  มี

 4.  มี
วิ

 5.  มี
ภ

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. มีการ

กอบการกําห
สถาบั

บถามในเวทีเส
วทีเพ่ือรับฟังค

2. มีควา
หรือภาคเอกช

สถาบั
มแข็งของชุมช

สํานัก
ารถ่ายโอนควา
Officers) สู่กา
ํานักงานพัฒน
บการพัฒนาร
การพัฒนาตัวแ
นะของธุรกิจ 
น ซึ่งจะนําไป
เป็นธรรมและ
ใจในสุขภาวะ 

- บริษ
นชุดความรู้กา
มารถแก่เกษต

ชุมชน หรือภา
มีการประเมินป
มีการนําผลกา
วิชาการ 
มีการพัฒนาคว
ภายในหน่วยง

วิชาการด้านสห
รสํารวจความ
หนดทิศทางแล
บันวิชาการด้า
สวนาประจําปี
ความคิดเห็น (
ามร่วมมือด้า
ชน หรือภาครั
บันวิชาการด้า
ชน ภาคเอกชน
กงานการปฏิรู
ามรู้ในการยก
ารพัฒนาอย่าง
นาการวิจัยการ
ระบบคุณค่าแ
แบบธุรกิจชุม
 เพ่ิมขีดความ
ปสู่คุณค่า 4 ป
ะสร้างสรรค์สิ
 สิ่งแวดล้อม 
ษัท บางซื่อโร
ารเช่ือมโยงเค
ตรกรให้ประก

คเอกชน หรือ
ประโยชน์หรอื
รประเมินในข้

วามรู้ที่ได้จาก
านและเผยแพ

หกรณ์ มีผลก
มต้องการของ
ละการจัดทําแ
านสหกรณ์มีก
ปีของสถาบัน 
2.5.1.1) 

านบริการทาง
ัฐ หรือหน่วย
นสหกรณ์มีค
น ภาครัฐ ได้แ
ปที่ดินเพ่ือเก
ระดับความส
งเป็นองค์รวม
รเกษตร (สวก
และการค้าที่เป็
ชน ซึ่งได้นําเ
สามารถของ
ประการ ได้แก
สินค้าไทยสู่สา
 และสังคมคุณ
รงสีไฟเจียเม้
ครือข่ายคุณค่า
กอบอาชีพได้

 

เกณฑ

อภาครัฐ หรือ
อผลกระทบขอ
ขอ้ 3 ไปพัฒน

กการให้บริการ
พร่สู่สาธารณช

ารดําเนินงาน
งชุมชน หรือภ
แผนการบริก
การสํารวจคว
 แบบสอบถาม

งวิชาการเพื่
ยงานวิชาชีพ 
ความร่วมมือด้
แก่ 
กษตรกรรม (ส
ามารถของเก
เพ่ือการกินดีอ
ก.) และสถาบั
ป็นธรรม (VN
เอาการบริหาร
เกษตรกรสู่ก
ก่ การเกษตร
กล โครงการ

ณภาพ มีคุณธร
ม้ง จํากัด ภา
า และหลักสตู
้อย่างย่ังยืนแล

ฑ์มาตรฐาน 

หน่วยงานวิชา
องการให้บรกิ
าระบบและก

รทางวิชาการแ
ชน 

น 5 ข้อ ดังน้ี 
ภาครัฐ หรือภ
ารทางวิชากา
ามต้องการข
มออนไลน์ แบ

อการเรียนรู้
 
ด้านบริการวิช

ส.ป.ก.) ภายใ
ษตรกรและเจ
อยู่ดี” ร่วมกับ
ันวิชาการด้าน
&F Platform
รจัดการโซ่อุป

การทําการเกษ
ย่ังยืนและกา
สร้างพ้ืนฐาน
รรม (2.5.2.1)
ายใต้ข้อตกล
ตรชาวนามืออ
ละมีชีวิตความ

าชีพ 
การทางวิชากา
ลไก หรือกิจก

และถ่ายทอดค

ภาคเอกชน ห
ารตามจุดเน้น
องผู้รับบริกา
บบสํารวจจาก

และเสริมสร้

ชาการเพ่ือการ

ต้ข้อตกลงคว
จ้าหน้าที่ ส.ป
บสํานักงานกอ
นสหกรณ์ (สว
m) ของสถาบั
ปทานมาใช้ใน
ษตรที่ดี แสด
รสร้างความมั
และระบสนับ
) 
งความร่วมมื
าชีพ โดยมีจดุ
มเป็นอยู่ที่ดี โ

ารต่อสังคม 
กรรมการให้บ ิ

ความรู้สู่บุคลา

หรือหน่วยงา
นของหน่วยง
ารกลุ่มเป้าหม
กผู้เข้ารับการอ

ร้างความเข้ม

รเรียนรู้และเ

วามร่วมมือทา
.ก. (Smart F
องทุนสนับสนุ
ว.สก.) โดยนํา
บันวิชาการด้า
นธุรกิจเพ่ือการ
งให้เห็นทิศท

มั่นคงทางอาห
บสนุนการพัฒ

มือทางวิชาก
ดมุ่งหมายในก
 โดยมุ่งเน้นส่ง
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ริการทาง

ากร

นวิชาชีพ
าน 

มายโดยใช้
อบรมและ

มแข็งของ

เสริมสร้าง

างวิชาการ
Farmers ; 
นการวิจัย 
ชุดความรู้
นสหกรณ์
รยกระดับ
ทางในการ
หาร ระบบ
ฒนา คนใน

ารในการ
การเพ่ิมขีด
งเสริมการ



ผลิตแก่เก
ต้นทุนกา
ทัศนคติ 

ของเกษต
มาตรฐาน
เรียนรู้ระ

หาแนวท
ในธุรกิจส
ผลไม้ตาม
ผลไม้คุณ
คุณภาพไ
ในสังคม 

เช่ือมโยง
พันธมิตร
ข้าวจากก
ว่างใจ แ
อาชีพที่เป็

มอบหมา
การศึกษ
ของสหก

วิชาการด
การเช่ือม

สอดคล้อ
ประโยชน

วิชาการ 

กษตรกรกลุ่ม
ารผลิตภายใต้
 ปรับวิธีคิด แล

- โร
ตรกรและกลุ่ม
นการผลิตแก่
ะหว่างผู้ผลิตแ

- สห
ทางการจัดการ
สหกรณ์เพ่ือผ
มแนวปฏิบัติที

ณภาพภายใต้แ
ได้อย่างย่ังยืน
 และเยาวชนไ

- กล
งเครือข่ายคุณ
รภายใต้โซ่อุป
การถูกเอาเป
และเป็นการเผ
ป็นแนวปฏิบัติ

- สํา
ายจากสํานักพั
ษาดูงาน Farm
รณ์/กลุ่มเกษ

- ศูน
ด้านสหกรณ์ถ
มโยงเครือข่าย

3. มีการ
สถาบั

องกับความต้อ
น์เพ่ือการนําไป

4. มีการ
 

เป้าหมายในพ้ื
ต้คําแนะนําขอ
ละเพ่ิมพูนควา
รงแรมสวนสา
มเกษตรกรให้
เกษตรกรและ

และผู้บริโภค (
หกรณ์การเกษ
รปัญหาที่ชาวส
ผลิตผลไม้คุณภ
ที่ดี ได้แก่ การ
แบรนด์ “คิชฌ
นและเผยแพร่
ได้มองเห็นคว
ลุ่มชาวนาคุณ
ณค่าและการจ
ปทานสําหรับก
รียบจากพ่อค้
ผยแพร่วิถีชีวิ
ติที่ดีแก่สาธาร
านักพัฒนาธุร
พัฒนาธุรกิจสห
mers’ Marke
ษตรกร (2.5.2.
นย์ถ่ายทอดเท
ถ่ายทอดองค์ค
ยคุณค่าให้กับผู
ประเมินประโ
ันวิชาการด้าน

องการของผู้รับ
ปพัฒนาปรับป
นําผลการปร

พ้ืนที่จังหวัดศรี
องทีมผู้เช่ียวช
ามรู้ด้านการจั
มพราน ผ่านก

ห้มีองค์ความรู้
ะการสร้างคว
2.5.2.3) 
ษตรเขาคิชฌกู
สวนผลไม้เผชิ
ภาพ และการ
รนําชุดความรู้
ฌกูฎ”  กา
รองค์ความรู้แ
ามสําเร็จอย่า
ธรรม จ.ยโสธ
จัดการโซ่อุปท
การผลิตข้าวค
ค้าคนกลางแล
ตชาวนาคุณธ
รณะชนและผู้ส
รกิจสหกรณ์ 
หกรณ์ กรมส่ง
et ประเทศญี่
6)  
ทคโนโลยีการ
ความรู้และปร
ผูนํ้าสหกรณ์/ก
โยชน์หรือผล
นสหกรณ์มีกา
บบริการ รวม
ปรุง (2.5.3.1)
ระเมินในข้อ 3

 

รีสะเกษ จํานว
ชาญควบคู่ไป
จดัการโซ่อุปท
กลไกศูนย์เรีย
้เรื่องการผลิต
วามเช่ือมั่นไว้ว

กูฏ จํากัด ผ่าน
ชิญอยู่ได้อย่าง
รสร้างสังคมฐ
รู้ “การทํา GA
รสร้างทายาท
ก่เกษตรกรที่
างเป็นองค์รวม
ธร ผ่านกลไกศู
ทานอย่างบูร
คุณธรรมไปสู่ผ
ละเพ่ือเป็นกา
ธรรม เป็นตัว
สนใจ (2.5.2.
 กรมส่งเสริม
งเสริมสหกรณ
ปุ่น และแนว

รสหกรณ์ที่ 2 
ระสบการณ์ก
กลุ่มเกษตรกร

ลกระทบของก
ารประเมินผล
มทั้งได้มีการปร
) 

 3 ไปพัฒนาระ

วน 50 ราย ให
กับการติดอา
านสู่แนวทาง
ยนรู้ตลาดสุขใ
ตเกษตรปลอด
วางใจแก่ผู้บริ

นกลไกศูนย์เรี
งย่ังยืน โดยนํา
านความรู้เพ่ือ
AP ด้วยจิตส
ทเกษตรกรชา
สนใจผลิตผลไ
มระหว่างวิถีอา
ศูนย์เรียนรู้ข้า
ณาการมาปร
ผู้บริโภคเพ่ือเ
ารสร้างแบรน
วแบบของชาว
5)  
สหกรณ์ โดย
ณ์ ให้จัดประชุ
ทางการขับเค

 กรมส่งเส ิ
ารบริหารจัดก
ร (2.5.2.7)  
การให้บริการ
กระทบของก
ระเมินผลทาง

ะบบและกลไ

ห้ได้ผลผลิตต่อ
วุธทางปัญญา
การพัฒนาที่ยั
ใจ เพ่ือแก้ปัญ
ภัยและเกษต
โภคโดยใช้ตล

รียนรู้กลุ่มชาว
าการจัดการโซ
อยกระดับการ
สํานึก” มาปร
าวสวนผลไม้ใ
ไม้คุณภาพรว
าชีพและวิถีชีวิ
วคุณธรรม ที่ไ
ระยุกต์ใช้ในก
เพ่ิมโอกาสทา
ด์ข้าวคุณธรร
วนาที่มีวิถีชีวิ

ยสถาบันวิชาก
ชุมเชิงปฏิบัติก
คลื่อนการจัดต้ั

ริมสหกรณ์ ไ
การโซ่อุปทาน

ทางวิชาการต
ารให้บริการวิ
งด้านผู้ให้บริก

ก หรือกิจกรร

อไร่เพ่ิมขึ้น แ
าแก่เกษตรกร
ย่ังยืน (2.5.2.2
ญหาการประก
ตรอินทรีย์ การ
ลาดสุขใจเป็น

วสวนผลไม้คุณ
ซ่อุปทานมาป
รผลิตของกลุ่ม
ระยุกต์ใช้ในก
ให้ธํารงรักษาส
วมทั้งช่วยจรร
วิต (2.5.2.4) 
ได้นําเอาชุดค
การร่วมมือกัน
างเลือกในการ
รมให้ผู้บริโภค
วิตและวิถีการ

การด้านสหก
การถอดองค์ค
ต้ัง Farmers’

ด้มอบหมายใ
นในธุรกิจสหก

ต่อสังคม 
วิชาการต่อสัง
การ การนําคว

รมการให้บริก
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ละการลด
รเพ่ือปรับ
2) 
กอบอาชีพ
รยกระดับ

นกลไกการ

ณภาพเพ่ือ
ประยุกต์ใช้
มชาวสวน
ารทําสวน
สวนผลไม้
รโลงให้คน
 
ความรู้การ
นของภาคี
รจําหน่าย
คเช่ือมั่นไว้
รประกอบ

กรณ์ได้รับ
ความรู้จาก
’ Market 

ให้สถาบัน
กรณ์ และ

คมเพ่ือให้
วามรู้ไปใช้

การทาง



คุณภาพม

หน่วยงา

ความรู้เพื
และประ
รวมทั้งเผ
 
รายการห

ข้อ 
1 
2 

 

 
 
 
 
 

3 

4 
5 

สถาบั
มาตรฐานทั้งใ

5. มีการ
านและเผยแพ

 สถาบ
พ่ือการให้บรกิ
สบการณ์เพ่ือ
ผยแพร่ความรู้

หลักฐาน 
หมายเล

2.5
2.5

2.5

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.5

2.5
2.5

 
 
 

ันวิชาการด้าน
ในเรื่องขององ
พัฒนาความ

พรสู่่สาธารณช
บันวิชาการด้
การวิชาการแล
อการนําไปสู่กา
รู้ดังกล่าวผ่านเ

ลขเอกสาร 
5.1.1 
5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 
5.2.4 
5.2.5 
5.2.6 
5.2.7 

5.3.1 

5.4.1 
5.5.1 

นสหกรณม์ีกา
ค์ความรู้และร
รู้ที่ได้จากการ
ชน 
ด้านสหกรณ์มี
ละจัดเวทีแลก
ารนําความรู้ที
เว็บไซต์ www

ผลการสํารว
ข้อตกลงคว
เอกสารที่เกี
ข้อตกลงคว
เอกสารสรุป
รายงานศูน
รายงานศูน
รายงานศูน
หนังสือเชิญ
หนังสือเชิญ
กรมส่งเสริม
ผลการประ
การประเมิน
คุณธรรม/ผ
สหกรณ-์กล
ระบบและก
รายงานการ
Market/ww

 

ารผลการประ
ระยะเวลาการ
รให้บริการทา

มีการนําองค์ค
เปลี่ยนเรียนรู้

ที่ได้ไปปฏิบัติง
w.cai.ku.ac.t

วจความต้องก
วามร่วมมือทา
ก่ียวข้องกับโค
วามร่วมมือทา
ปผลการดําเนิ
นย์เรียนรู้มีชีวิต
นย์เรียนรู้มีชีวิต
นย์เรียนรู้มีชีวิต
ญจากสํานักพัฒ
ญจากศูนย์ถ่าย
มสหกรณ ์
ะเมนิกลุ่มชาวน
นความคิดเห็น
ผลการประเมิน
ลุ่มเกษตรกร F
กลไกการให้บ ิ
รประชุมสถาบ

www.cai.ku.a

เมินไปปรับปร
รให้บริการ (2
างวิชาการแล

ความรู้ที่ได้จา
รู้ร่วมกับบุคลา
านในภารกิจต

th เพ่ือให้ผู้สน

รายชื่อเอกสา
การของผู้ใช้บ ิ
างวิชาการร่วม
รงการ Smar

างวิชาการร่วม
นินการความรว่
ตตลาดสุขใจ 
ตกลุ่มชาวสวน
ตข้าวคุณธรรม
ฒนาธุรกิจสห
ยทอดเทคโนโล

นา BSCM/ผล
นตลาดสุขใจ/
นกลุ่มชาวสวน
Farmers’ Ma
ริการวิชาการ
บัน/คู่มือการบ
c.th 

รุงระบบและก
2.5.4.1) 
ละถ่ายทอดคว

ากการให้บริ
ากรเพ่ือการแล
ต่อไป มีการนํ
นใจได้นําไปใช้

ารหลักฐาน 
ริการ 
มกับสปก.-สกว
rt Farmers, S
มกับ บ.บางซื่อ
วมมือ 

 
นผลไม้คุณภาพ
ม 
กรณ์ กรมส่งเ
ลยีการสหกรณ

ลการประเมิน
/ผลการประเมิ
นผลไม้คุณภา
arket 
 
บริหารจัดการ

กลไกการให้บริ

วามรู้สู่บคุลาก

การวิชาการ
ลกเปลี่ยนคว

นําความรู้จัดทํ
ช้ประโยชน์ (2

 

ว.-สวก.-สว.ส
 Smart Office
อโรงสีไฟเจียเม

พ 

เสริมสหกรณ์ 
ณ์ที ่2  

น Smart Farm
มินศูนย์เรียนรู้
พ/ผลการประ

ร Farmers’ 
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ริการให้มี

กรภายใน

มาพัฒนา
ามคิดเห็น 
าเป็นคู่มือ 
.5.5.1) 

ก./
ers 
ม้ง จก./

 

mers/ผล
ร้ข้าว
ะเมินจาก



รายการห
ทั้งหมด 
 

ชนิดของ

เป้าหมาย

รอบระย
เกณฑ์กา

30 ขึ้นไป

ผลการดํ
 
เรียนการ
 
 

ตัวบ่งชีท้ี

ชนิดของ
เป้าหมาย
ระยะเวล
 
เกณฑ์กา
 
ผลการดํ
 
โครงการ
 

1. โครงก
ทางกา

2. โครงก
สหกรณ

3. โครงก

หลักฐาน ตัวบ
 (มก.) 

งตัวบง่ชี ้ 

ย  

ะเวลา  
ารประเมิน 

ร้อยละขอ
ป 

ดําเนนิงาน 
สถาบันวิชากา
รสอนต่อนักวิจั

ที่ 2.7 ระดับค

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ลา  

ารประเมิน 
คํานวณค่าเฉล

ดําเนนิงาน 
ในปีการศึ

ร  

โค

ารสร้างทางเลื
ารพัฒนาที่ยั่งยื
ารอบรมหลักสู
ณอ์อมทรพัย์ม
ารอบรมหลักสู

บ่งชี้ที่ 2.6 รอ้

ผลผลิต 

ร้อยละ -

ปีการศึก

องนักวิจัยที่ทาํ

ารด้านสหกรณ
จัยทั้งหมด (มก

ความพงึพอใจ

ผลผลิต 
ค่าเฉลี่ย 
ปีการศึก

ลีย่ ความพึงพ

ศึกษา 2556 

รงการ 

อกใหมแ่ก่ชาว
ยนื 
สูตรผู้ตรวจสอบ
มหาวทิยาลัยเก
สูตรผู้ตรวจสอบ

อยละของนักวิ

 

- 

ษา 2556 

าหน้าที่สนับสน

ณ์ไม่ต้องประเ
ก.) 

จของผู้รบับรกิ

 
 3.8 
ษา 2556 

พอใจของผู้รับ

สถาบันวิชาก

นาในแนว

บกิจการ
ษตรศาสตร ์
บกิจการ

 

วิจัยที่ทําหน้า

นุนการเรียนก

เมินในตัวบ่งช้ีท

การ (มก.) 

บรกิารในทุกโ

การด้านสหกร

ค่าเฉล่ีย 
(เต็ม 5) 

4.12 

3.96 

3.96 

ที่สนบัสนุนก

การสอนที่กําห

ที่ 2.6 ร้อยละ

โครงการ/กิจก

รณ์มีโครงกา

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

33 

15 

62 

ารเรียนการส

หนดให้เป็นคะ

ะของนักวิจัยที่

กรรมที่ให้บรกิ

ร/กิจกรรมกา

บ 
ม 

ร้อยละขอ
ผู้ตอบ

แบบสอบถ
100 

100 

90 

สอนต่อนักวิจั

ะแนนเต็ม 5 =
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อง

ถาม 

ผลคูณ
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านวนผู้ตอบแบ
บสอบถาม   

อเอกสารหลกั
สาํรวจความพึง

มพ์หรือเผยแ
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ประกาศของ สม
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ฉ
8.1.4 ก

ไ
8.1.5 ก

แ
8.1.6 ก

วั
8.1.7 ก

ห
8.1.8 ก

1
8.1.9 ก
.1.10 ก

ฉ
.1.11 ก

1
.1.12 ก

ห
.1.13 ก

สู
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ลงาน “ก้าวสําค
57 

ลงาน “นกัวิชา
.qlf.or.th วันที
ลงาน “ชาวนาม
2556 
ลงาน “ตลาดสุข
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ng Growth an
 Approach of
ติ “Poverty 
o-economic 
 Rural Sociol
ชภัฎสุรนิทร์ จ

ปปฏิทิน 2556) 
กรรมกา
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3 
สตร ์

ชพี: คิด
สํานักงาน
รอิมแพค

ซยีน ในที่
ณ ประเทศ

nd 
f The 

 
logy 
.สุรินทร ์

 
าร 



ข้อ 
 
 
 
2 
3 

4 

5 

6 

หมายเห

รายการห

หมายเล
2.9

 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย

 - การใช้ประโ
 - การใช้ประโ
งานสร้างสรรค์
ผลรวมของจําน
นําไปใช้ประโย
จํานวนอาจารย
ศึกษาต่อ) 
ร้อยละของงาน
ประโยชน์ 
คะแนนท่ีได้ 

ตุ :   

หลักฐาน 

ขเอกสาร 
9.1.1 เ

-
-
-
-
-

-

-

ที่ 2.10  ผลก
การส

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  

ข้อมูลพ้ืนฐ
 

ยชน์ในเชิงพาณิ
ยชน์ทางอ้อมขอ
ค์ท่ีนําไปใช้ประโ
นวนงานวิจัยแล
ยชน์ 
ย์ประจําและนัก

นวิจัยและงานส

เอกสารยืนยัน
- โครงการวิจัย
- โครงการวิจัย
- โครงการวิจัย
- โครงการวิจัย
- โครงการวิจัย
แห่งการเรียน

- โครงการวิจัย
ชุมชน: กรณี

- โครงการวิจัย

การนาํความรู้
สอน และ/หรื

ผลผลิต 
ร้อยละ 1
ปีการศึก

ฐาน 

ณชิย์ 
องงานสร้างสรร
โยชน์ 
ละงานสร้างสรรค

กวิจัยท้ังหมด (นั

ร้างสรรค์ท่ีนําไป

นการนํางานวิจั
ยเครือข่ายคุณ
ยเครือข่ายคุณ
ยกลุ่มธุรกิจเชิ
ยการพัฒนาแ
ยโรงเรียนลูกช
นรู้จากแปลงน
ยการจัดการค
ณศีกึษาเครือข่
ยการยกระดับ

้และประสบก
รือการวิจัย (ส

 
15 
ษา 2556 

 

รค ์

ค์ท่ี

นบัรวมท่ี

ปใช้

20
140

รายชื่อเ
จัยหรืองานสร้
ณคา่ผลไม้ ระย
ณคา่ยางพารา 
ชิงคุณค่าสามพ
ละดําเนินการ
ชาวนาเพ่ือเพ่ิม
นาสู่การพัฒน
ความรู้ภูมิปัญญ
ายท่องเที่ยวช
บมาตรฐานกา

การณ์จากการ
สมศ. 8) 

ผลการ
หน่วยงาน

7 
7 

5 

140 

5
0
0 = 35 

เอกสารหลักฐ
ร้างสรรค์ไปใช้ใ
ยะที ่3 
 ปีที่ 3 
พราน ปีที่ 3 
รตัวแบบ Farm
มสมรรถนะกา
นาที่ย่ังยืน 
ญาท้องถิ่นเพ่ือ
ชุมชนเชิงอนุรั
รตรวจสอบสห

รให้บริการวิช

รดําเนินงาน (ปี
น 

5 
5 

 

ฐาน 
้ใหเ้กิดประโย

mer Shop ปี
ารทาํการเกษ

อการพัฒนาศั
ักษ์ จ.พังงา 
หกรณ์โดยกลไ

ชาการมาใช้ใน

ปปฏิทิน 2556) 
กรรมกา

 
 
 
 

 

 

ชน์ ประกอบ

ปที ่2 
ษตรเชิงธุรกิจ: 

ศักยภาพกลุ่มท

ลไกผู้ตรวจสอบ

นการพัฒนาก
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าร 

ด้วย 

 มิติใหม่

ท่องเที่ยว

บกิจการ 

การเรียน



เกณฑ์กา
 ใ
 

ผลการดํ
ข้อ 
 
1 
2 
3 

4 
5 

6 

หมายเห
 
รายการห
หมายเล

2.10

 
 

ตัวบ่งชีท้ี
 

ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

ารประเมิน  
ใช้บัญญัติไตร

ดําเนนิงาน 

จํานวนโครงก
จํานวนโครงก
จํานวนโครงก
การเรียนการ
จํานวนโครงก
ร้อยละของโค
การสอนและก
คะแนนที่ได ้

ตุ :   

หลักฐาน 
ขเอกสาร 
0.1.1 โ

พ
-
-
-
-
-
-

ที่ 2.11  ผลก

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

รยางศ์เทียบ ก

ขอ้

ารบรกิารวิชาก
การบรกิารวิชาก
การบรกิารวิชาก
สอนและการวิ
การ/กิจกรรมบ
ครงการบรกิารวิ
การวิจัย 

 

โครงการบรกิาร
พัฒนาการเรียน
- โครงการอบ
- โครงการอบ
- โครงการสร้
- โครงการสัม
- โครงการปร
- เวทีเสวนา 

การเรียนรูแ้ละ

ผลผลิต 
5 ข้อ 
ปีการศึก

กําหนดร้อยละ

มูลพื้นฐาน 
 

การที่นํามาใชพ้ั
การที่นํามาใชพ้
การที่นํามาใชพ้
จัย 
ริการวิชาการท
วิชาการที่นําม

รวิชาการที่นําค
นการสอนและ
บรมหลักสูตรผู้ต
บรมหลักสูตรผู้ต
ร้างทางเลือกให
มมนาผู้นําเกษต
ระกาศเกียรติคุ
“แนวทางการย

ะเสริมสร้างค

 

ษา 2556 

 

ะ 30 เท่ากับ 5

ัฒนาการเรยีนก
พัฒนาการวจิยั
พัฒนาทั้งในส่ว

ทัง้หมด 
าใชพ้ัฒนาการ

รายช่ือ
ความรู้และปร
การวิจัย ประก
้ตรวจสอบกิจก
้ตรวจสอบกิจก
หม่แกช่าวนาใน
ตรกรที่ยึดหลัก
คุณและเสวนาวิ
ยกระดับสมรร

วามเข้มแขง็

 5 คะแนน  

ผล
ป

การสอน 
ย 
วนของ

รเรียน

1

เอกสารหลักฐ
ะสบการณจ์าก
กอบด้วย 
การสหกรณอ์อ
การสหกรณอ์อ
นแนวทางการพั
กธรรม-มาภิบาล
วิชาการประจํา
ถนะชาวนาสู่ก

ของชุมชนหรื

ลการดําเนินงา
ประเมินตนเอง 

6 
2 
2 

6 
120 

5
30
120   = 20 

ฐาน 
กการให้บริการ

มทรัพยอ์ย่างผู้
มทรัพยม์หาวิท
พฒันาทีย่ั่งยืน 
ลมาบริหารองค
ป ี2556 

การเป็นมืออาชี

รือองค์กรภาย

าน (ปีการศึกษ
 กรร

 

รวิชาการมาใชใ้

ผู้ชํานาญการ รุ
ทยาลัยเกษตรศ
 
ค์กร 

ชพี 

ยนอก  (สมศ
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ษา 2556) 
มการ 
 
 
 

 
 

 

ในการ

รุ่นที่ 14 
ศาสตร ์

. 9) 



 

เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 
 

 

 

 

หมายเห

ผลการดํ

ตามวงจร
ได้แก่ โค

ดําเนินก
สหกรณ์แ
สนับสนุน
ปณิธานร
ภาคีโดยม
นําร่อง แ
มาตรฐาน
ได้การรับ
ความรู้ด้า

คะแ
มีการดํา

1 

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

ตุ :   

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. มีการ

สถาบั
รคุณภาพ (PD
รงการวิจัยกลุ

2. บรรลุ
การดํ

ารวิจัยโครงก
และการค้าที่เ
นการวิจัย ต้ังแ
ร่วม ได้แก่ (1)
มีโรงแรมสวน
และการจัดทํา
นเกษตรปลอด
บรองจากเกษ
านเกษตรปลอ

แนน 1 
าเนินการ 
 ข้อ 

 มีการดําเนิน
  บรรลุเป้าหม
  ชุมชนหรืออง
  ชุมชนหรืออง
เอกลักษณ์ขอ

  มีผลกระทบท

วิชาการด้านสห
ดําเนินงานตา

บันมีการจัดทํา
DCA) โดย
ลุ่มธุรกิจเชิงคุณ
ลเุปา้หมายตา
าเนินงานโคร
การ “โครงก
เป็นธรรม” ข
แต่ปี 2552 จ
) การพัฒนาร
นสามพรานเป็
าแปลงสาธิต โ
ดภัย และมาต
ตรปลอดภัยแ
อดภัยและเกษ

คะแนน 
มีการดําเนิน

 2 ข้อ 

งานตามวงจร
มายตามแผนไม
งค์กรมีผู้นําหรื
งค์กรสร้างกล
องท้องถิ่นอย่า
ที่เกิดประโยช

หกรณ์ มีผลก
ามวงจรคุณภ
าแผนการดําเน
การมีส่วนร่วม
ณค่าสามพราน
มแผนไม่ตํ่าก
รงการสามารถ
ารกลุ่มธุรกิจ
องสถาบันวิช

จนถึงปัจจุบัน 
ะบบบริหารจั

ปนแกนนํา เพ่ื
 โดยมีหน่วยงา
ตรฐานเกษตร
และเกษตรอิน
ษตรอินทรีย์แก

 2 
นการ 
 

มีก

 

เกณฑ

รคุณภาพ (PD
ม่ตํ่ากว่าร้อยล
รือสมาชิกที่มี
ลไกที่มีการพัฒ
างต่อเน่ืองหรื
ชน์สร้างคุณค่า

ารดําเนินงาน
ภาพ (PDCA)
นินงานโครงก
มของชุมชนห
น เป็นต้น 
กว่าร้อยละ 80
ถบรรลุเป้าหม
จเชิงคุณค่าสา
ชาการด้านสห
 ประกอบด้วย
จัดการกลุ่มธุร
อพัฒนาไปสู่ส
าน/ผู้เช่ียวชาญ
รอินทรีย์ร่วมกั
นทรีย์ (3) การ
ก่เกษตรกรแล

คะแนน 3 
การดําเนินกา

3 ข้อ 

ฑ์มาตรฐาน 

DCA) โดยการม
ละ 80 
การเรียนรู้แล

ฒนาตนเอง  โด
รอย่ังยืน 
าต่อสังคม หรอื

น 5 ข้อ ดังน้ี 
) โดยการมีส่ว
การที่ส่งเสริม
หรือองค์กรผ่า

0 
มายตามท่ีกําห
ามพราน” ภา
หกรณ์ ภายใต้
ยการดําเนินก
กิจเชิงคุณค่าส
สังคมเกษตรอิ
ญ เป็นที่ปรึกษ
กับภาคี เพ่ือย
รใช้กลไกตลา
ละผู้บริโภค แ

 คะ
าร มีการ

 

มีส่วนร่วมของ

ะดําเนินกิจกร
ดยคงอัตลักษ

อชุมชน/องคก์

วนร่วมของชุ
ความเข้มแข็ง
านเวทีแลกเป

หนดไว้ ร้อยล
ายใต้ชุดโครง
้การสนับสนุน
ารที่สําคัญ 4 
สามพราน ภา
อินทรีย์ โดยใช
ษา (2) การพ
กระดับเกษต
ดสุขใจ เป็นศู

และการสร้างมู

ะแนน 4 
รดําเนินการ 
4 ข้อ 

งชุมชนหรืออ

รรมอยา่งต่อเ
ษณ์ของคนในชุ

กรมีความเข้ม

ชมชนหรือองค
งของชุมชนห ื

ปลี่ยนเรียนรู้ (

ละ 100 โดย
งการ “การพั
นของสํานักงา
 ประการเพ่ือ
ายใต้การมีส่ว
ช้ศูนย์เรียนรู้ 
พัฒนาระบบก
รกรในการผลิ

ศูนย์เรียนรู้เพ่ือ
มูลค่าเพ่ิมทาง

คะแน
มีการดํา

5 ข
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งค์กร 

น่ือง 
ชุมชนและ

มแข็ง 

ค์กร 
รือองค์กร
(2.11.1.1) 

ยแผนการ
พัฒนาการ
านกองทุน
การบรรลุ
นร่วมของ
 เกษตรกร
การรับรอง
ลิตสินค้าที่
อยกระดับ
งเศรษฐกิจ

นน 5 
เนินการ 

 ข้อ 



แก่ภาคีที
การยกระ
 

«
ร่
ไ
เรี
ส

ต้องการแ
สิ่งแวดลอ้
แม่นํ้าลํา
พราน ซึ่
สถาบันวิ
ข้อสรุปร่
ต.สามพร
และโรงเ ี
ร่วมของก
เป็นเสาห
ภายใต้ที
ประกอบ
กําลังของ
จะเป็นกล
ด้านเศรษ
ได้ช้ีให้เห็
การผลิต
และดําเนิ
สินค้าเกษ
เชิงคุณค่

ที่เข้ามามีส่วนร
ะดับการพัฒน

«ภาคีกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
รว่มกันพัฒนาระบบบริหา
ปสู่สังคมเกษตรอินทรีรย์
รยีนรู้/เกษตรกรนําร่อง แล
สาธิต ร่วมกับหน่วยงานภาคี

ชุดความรู้ การผลิ

การวิจัยเชิ

  
3. ชุมชน

โครงก
แก้ปัญหาการ
อม อันเน่ืองม
คลอง จนเกดิ
งตระหนักเห็
วิชาการด้านส
วมกันที่จะรว
ราน กลุ่มแม่บ
รียนหน่ึงผลิต
กลุ่มธุรกิจเชิง
หลัก ในการให
มที่ปรึกษาจา
บอาชีพและก
งภาคีในการส
ลไกในการสร้
ษฐกิจแก่ภาคีเ
ห็นปัญหาการป
สินค้าเกษตรป
นินการ “ตลา
ษตรปลอดภัย
าสามพราน”

ร่วม และ (4)
นาระบบธุรกิจ

ารจัดการ
ย์ โดยใช้ศูนย์
ละแปลง
คี

« การพ
รบั
แล

ร่วม

ตการเกษตรท่ีดี (GAP)  

ชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร

การดําเนินโ

นหรือองค์กรมี
การวิจัยกลุ่มธุ
รประกอบอาชี
มาจากการใช้ส
ดผลกระทบต่อ
หนความสําคัญ
สหกรณ์ให้ข้อแ
มตัวกันในรูป
บ้าน ต.สามพ
ตภัณฑ์ จังหวัด
งคุณค่าสามพ
ห้ความรู้และ
ากสถาบันวิชา
ารดําเนินชีวิต
สร้างสรรค์ตัวแ
้างสังคมฐานค
เครือข่ายที่เข้า
ประกอบอาชี
ปลอดภัยและ
ดสุขใจ” และ
ยสู่เกษตรอินท
 เพ่ือใช้เป็นก

) การติดตาม
ของกลุ่มธุรกิจ

พัฒนาระบบการ
บรองเกษตรปลอดภัย
ละเกษตรอินทรีย์
มกับภาคี

การผลิตเกษตรกรฐานเกษ

ร่วม ภายใต้คําแนะนําของ

โครงการนวัตก

มีผู้นําหรือสม
ธุรกิจเชิงคุณค่
ชีพการเกษตร
สารเคมีในการ
อการประกอบ
ญของการหา
แนะนํา ภา
ของ “กลุ่มธุร
พราน  กลุ่มเก
ดนครปฐม โด
ราน “ภาคีทุ
ปัญญา ไปสู่ค
าการด้านสหก
ตที่ได้รับผลก
แบบธุรกิจชุมช
ความรู้และเก
ามามีส่วนร่วม
ชพของเกษตร
ะเกษตรอินทรี
ะศูนย์เรียนรู้เก
ทรีย์แก่เกษตร
กลไกในการขับ

 

มประเมินผล แ
จเชิงคุณค่าสา

ษตรอินทรีย์ (IFOAM) 

งทีมพี่เล้ียงสถาบันวิชากา

«การใช้กลไกตลาดสุขใจ
ศูนย์เรียนรู้เพื่อยกระดั
เกษตรปลอดภัย และ
อินทรีย์แก่ผู้ผลิตและ
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้านเศรษฐกิจแก่ภาคี

กรรม “กลุ่มธุ

มาชิกที่มีการเ ี
าสามพราน เ ิ
รและชีวิตควา
รทําการเกษตร
บอาชีพและกา
แนวทางแก้ไ
ายหลังจากกา
รกิจเชิงคุณค่า
กษตรย่ังยืน  
ดยมีโรงแรมส
กคนต้องเข้าใ
ความกินดีอยู่
กรณ์ ได้เห็นต
ระทบจากสภ
ชนรูปแบบให
ษตรปลอดภัย
ม จากการวิเค
กรและกลุ่มเก
รีย์ และเพ่ือก
กษตรอินทรีย์
รกร และการพ
ับเคลื่อนการพ

 และสรุปบทเรี
ามพราน (2.1

การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณ

ารด้านสหกรณ์

จเปน
ับความรู้
ะเกษตร
ผู้บริโภค
มทาง

« การ
«

« เ

ธุรกิจเชิงคุณคา่

เรียนรู้และดํา
เริ่มต้นเมื่อปี พ
ามเป็นอยู่ที่ได
รและการปล่อ
ารดํารงชีวิต แ
ขร่วมกันของ
ารใช้เวทีระดม
าสามพราน” โ
  กลุ่มปลูกข้าว
สวนสามพราน
ใจและเข้าถึง
ดีมีสุขถ้วนหน
ตรงกันที่จะร่ว
ภาวะแวดล้อม
หม่ที่ดําเนินกา
ยและเกษตรอิ
คราะห์สถานก
กษตรกรที่เป็น
ารบรรลุปณิธ
์ เพ่ือใช้เป็นก
พัฒนาตัวแบบ
พัฒนาสู่ปณิธ

รียน เพ่ือเป็นข
1.2.1) 

ณค่า

ติดตาม - ประเมินผล
การประชาสัมพันธ์
วทีสรุปบทเรียน

าสามพราน” 

เนินกิจกรรมอ
พ.ศ. 2551 ชุม
ด้รับผลกระทบ
อยนํ้าเสียของโ

 แกนนําโดยผู้บ
งคนในชุมชน 
มความคิดกัน
โดยมีภาคี ได้
ว-เกษตรย่ังยื
นเป็นแกนนํา 
เกษตรอินทรี
น้า” ข้อสรุปจ
วมมือกันแก้ปั
มและมลภาว
รบนหลักการ

อินทรีย์ขับเคลื
การณ์ที่คํานึงถึ
นอยู่ ได้แก่ ก
ธานร่วมกัน จึ
ลไกการเรียน

บธุรกิจชุมชนใ
านร่วม โดยใ

ข้อมูลป้อนกลั

� สังคมฐานควา
เกษตรปลอดภยั
เกษตรอินทรีย์

� ตัวแบบธุรกิจช
ในการพึ่งพาและ
ร่วมมือกัน

� การเพ่ิมมูลค่าท
เศรษฐกิจของภ
กลุ่มธุรกิจ

เปาหมายร่ว

 

อย่างต่อเนื่อง
มชนอําเภอสา
บจากปัญหาภ
โรงงานอุตสา
บริหารโรงแรม
 จึงได้เชิญนัก

นหลายคร้ัง ใน
้แก่ กลุ่มเกษต
น กลุ่มโอทอ

 และได้กําหน
ย์ โดยมีสวนส
จากเวทีระดม
ปัญหาผลกระท
วะ โดยมุ่งไปที
รพ่ึงพาและร่ว
ลื่อนการสร้าง
ถึงปัจจัยสภาพ
ารขาดองค์คว
ึงได้เห็นชอบที

นรู้เพ่ือยกระดับ
ในนามของ “ก
ใช้กลไกของต
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ลับสําหรับ

ามรู้
ยและ

ชุมชน
ะ

ทาง
าคี

ม

 

ง 
ามพรานที่
ภาวะและ
หกรรมลง
มสวนสาม
กวิจัยจาก
นที่สุดก็ได้
ตรอินทรีย์ 
ปวัดไร่ขิง 

นดปณิธาน
สามพราน
มความคิด 
ทบในการ
ที่การผนึก
วมมือกันที่
มูลค่าเพ่ิม
พแวดล้อม
วามรู้เรื่อง
ที่จะจัดต้ัง
บการผลิต
กลุ่มธุรกิจ
ลาดสุขใจ



และศูนย์
ด้วยการด
แปลงเกษ
สมาชิกข
ผลิตเกษ
คุณค่า ภ
สุขใจ เพ่ื
คนในสัง
(2.11.3.1

เอกลักษ

พัฒนากา
และผู้ผลิ
ปรับเปลี่
เศรษฐกิจ

ด้านเศรษ

ใจ” เป็น
เกษตรอิน
จํานวน 
อินทรีย์อ
มาอุดหน
สินค้าอา

:GAP) แก

Awards 
ช้ันนําส่ง
ยึดหลักก

ย์เรียนรู้ที่จะเชื
ดําเนินกิจกรร
ษตรนําร่องใน
องภาคีเครือข

ษตรปลอดภัย 
ภายใต้ปณิธาน
ือให้มีภาพลัก

งคมหันมาสน
1) 

4. ชุมชน
ษณ์ของท้องถ่ิน

เครือข
ารผลิตของตน
ลิตได้เรียนรู้แ
ยนจากการทํ
จ สิ่งแวดล้อม

5. มีผลก
ผลลัพ

ษฐและสังคม 
 ผ



นสื่อกลางในก
นทรีย์ โดยปัจ
 56 ราย ทุกวั
อย่างต่อเน่ือง 
นุนสินค้าประจ
หารปลอดภัย



ก่เกษตรกรรว่


 (AREA Awa
เสริมกิจกรรม
การบริหารจัด

ช่ือมระหว่างผู
รมสําคัญ 3 ป
นการยกระดับ
ข่าย การพัฒน
 สู่การผลิตเก
นที่กําหนด แล
กษณ์ที่จูงใจผู้บ
นใจเกษตรอิน

นหรือองค์กร
นอย่างต่อเนื่อ
ข่ายที่เข้าร่วมโ
นเอง และขอ
แลกเปลี่ยนข้
าการเกษตรป
 และสุขภาพข
กระทบที่เกิดป
พธ์จากการดํา
 ดังน้ี 
ผลกระทบด้าน

 การสร้างสัง
ารสร้างความ
จจุบันมีภาคีก
วันเสาร์ – อา
  มีผู้บริโภคทีเ่
จํามีมากขึ้น เ
ย 
 การให้บริก

วมกับหน่วยงา
 โรงแรมสวน
rds) ด้าน SM
มเพ่ือสังคม  ร
ดการสินค้าท่อ

ผู้ผลิต – ผู้บริ
ประการ ได้แก
บความรู้ และ
นาเครือข่ายก
กษตรอินทรีย์
ละการพัฒนา
บริโภค ในขณ
นทรีย์ เพ่ือกา

สร้างกลไกที่
องหรือย่ังยืน 
โครงการกลุ่ม
งกลุ่มในเครือ
้อมูลข่าวสาร
ปลอดภัยสู่เกษ
ของตัวเกษตร
ประโยชน์สรา้
เนินการโครง

นสังคม :   
งคมฐานความร
มรู้ ความเข้าใจ
ลุ่มธุรกิจเชิงคุ
าทิตย์ โดยมีเ
เข้ามาอุดหนุน
 เน่ืองจากมั่นใ

การอบรมด้าน
านภาคี จํานวน
นสามพราน (ตล
ME CSR ประจ
รางวัลอุตสาห
องเที่ยวที่เป็น

 

ริโภค เพ่ือยกร
ก่ การพัฒนา
ะทักษะในกา
กลางน้ํา เกิดสั
ย์ จะเป็นเรื่อง
าเครือข่ายระ
ณะเดียวกันก็เป
รสร้างสุขภา

ที่มีการพัฒนา
 
มธุรกิจเชิงคุณ
อข่ายโดยใช้ต
รเรื่องอาหาร
ษตรอินทรีย์ ส
รกรเอง (2.11
างคุณค่าต่อสั
งการวิจัยกลุ่ม

รู้ด้านเกษตรป
จ และรณรงค
คุณค่าสามพรา
เง่ือนไขในกา
นสินค้าในตลา
ใจในผลิตภัณ

นการผลิตทาง
น 500 ราย 
ลาดสุขใจ) ได้ร
จําปี ค.ศ. 20

หกรรมท่องเที่ย
มิตรกับสิ่งแว

ระดับการผลิต
าเครือข่ายใน
รพัฒนาการผ
สงัคมเรียนรู้ผ่า
งของการพัฒน
ดับปลายน้ํา 
ป็นกลไกในกา
วะและสิ่งแว

าตนเอง  โดย

ค่าสามพราน
ลาดสุขใจเป็น
รปลอดภัย แ
ส่งผลให้คุณภ
.4.1) 
ังคม หรือชุม
ธุรกิจเชิงคุณค

ปลอดภัยและเก
ค์ให้คนในสังค
าน เข้ามาร่วม
รเข้าร่วมเรีย
าดสุขใจเฉลี่ยวั
ฑ์ที่จําหน่ายแ

การเกษตรที่ดี

รับรางวัล Asia
012 จาก Ente
ยวไทย (รางวั
ดล้อมที่ใช้กา

ตสินค้าปลอด
ระดับต้นน้ํา 
ผลิตสินค้าเกษ
านกลไกการต
นาการบริหา
 มุ่งเน้นไปที่ก
ารรณรงค์ให้ทั
ดล้อมที่ดี สู่ก

ยคงอัตลักษณ์

 นําความรู้ที่ไ
นกลไกสร้างท
ละเกษตรอิน
าพชีวิตของเก

ชน/องค์กรมี
ค่าสามพรานก

กษตรอินทรีย์ 
คมสนใจในเรื่อ
มจําหน่ายผลิต
นรู้เรื่องเกษต
วันละ 900 รา
และเห็นความ

ดี (Good Ag

a Responsibl
erprise Asia 
ัลกินรี) ประจํ
รมีส่วนร่วมข

ดภัยและเกษต
 โดยใช้ศูนย์เรี
ษตรแก่เกษตร
ตลาดสู่การยก
รจัดการกลุ่ม

การบริหารจัด
ทั้งผู้ผลิต ผู้บริ
การกินดีอยู่ดี

ณ์ของคนในชุ

ได้จากศูนย์เรี
ทางเลือกให้กับ
นทรีย์ ที่ค่อย
กษตรกรดีขึ้นท

มีความเข้มแข็
ก่อให้เกิดผลก

 โดยแบรนด์ “
องเกษตรปลอ
ตภัณฑ์เกษตร
ตรปลอดภัย 
าย และมีผู้บริ
มสําคัญของก

Agricultural 

le Entrepre
 องค์กรกลาง
จําปี 2556 เป็
ของชุมชน แ
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ตรอินทรีย์ 
รียนรู้และ
รกรที่เป็น
ระดับการ

มธุรกิจเชิง
การตลาด
ริโภค และ
ดีถ้วนหน้า 

ชุมชนและ

ยนรู้นําไป
บผู้บริโภค
 ๆ มีการ
ทั้งในเรื่อง

ขง็ 
กระทบทั้ง

“ตลาดสุข
อดภัยและ
รปลอดภัย 
 – เกษตร
ริโภคที่เข้า
ารบริโภค

 Practice 

neurship 
ของธุรกิจ
นรางวัลที่

และรางวัล



ประกาศ
และคุณค

 

ในรอบปี
เกษตรกร

ถ่ายโอนค
การขยาย
เกษตรป
และโรงเ
โมเดล” (

รายการห
ข้อ 
1 

2 

3 

4 
5 

 

ตัวบ่งชีท้ี
 

ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
 

เกียรติคุณองค
ค่าการเป็นธุรกิ



 ผ
มู

ปใกล้เคียง 10
รมีคุณภาพชีวิ

 ก
ปั

ความรู้ “วิถีชี
ยผล จัดต้ังแล
ลอดภัยและเ
เรียนที่สนใจ ไ
(2.11.5.1)  

 

หลักฐาน 
หมายเ

2.

2.

2.

2.
2.

ที่ 2.12  การพ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  

ค์กรที่มีคุณค่า
กิจฐานสังคมอ
 ชุดความรู้ด้
ลกระทบด้าน
มูลค่าการจําห
0 ล้านบาท มี
วิตที่ดีขึ้นทั้งด้า
ารขยายผลเพ

ปัจจุบันขยายผ
ชวิตเกษตรอิน
ละดําเนินงาน 
กษตรอินทรีย์

 ไปสู่แนวคิดก

เลขเอกสาร 
11.1.1 

11.2.1 

11.3.1 

11.4.1 
11.5.1 

พัฒนาสุนทรี

ผลผลิต 
5 ข้อ 
ปีการศึก

าสหกรณ์แห่งปี
อย่างแท้จริง 
ด้านการจัดกา
นเศรษฐกิจ : 
หน่ายของเกษ
ผู้บริโภคเข้าม
านเศรษฐกิจ สิ
พื่อการนําไปใ
ผลจัดต้ังและด
ทรีย์” เพ่ือกา
 “ตลาดสุขใจ
ย์ ในจังหวัดน
การทําให้อําเภ

แผนการดํ
องค์กรตาม
รายงานวิจั
ผลการประ
รายงานวิจั
นวัตกรรมน
ศูนย์เรียนรู้
รางวัล AR
คุณค่าสหก

ยภาพในมิติท

 

ษา 2556 

 

ปี 2556 ที่แส
 
ารตลาดชุมชน
 
ษตรกรเฉลี่ยต่อ
มาอุดหนุนกว่
 สิ่งแวดล้อม แ
ใช้ประโยชน์ 
ดําเนินงานศูน
ารเผยแพร่ ร
จ” ในชุมชน
ครปฐม ร่วมก
ภอสามพราน

ําเนินงานโคร
มวงจรคุณภาพ
จยัโครงการกล
ะเมนิ 
จยัโครงการกล
นําการเปลี่ยน
รู้ตลาดสุขใจ 

REA Award/ร
กรณแ์ห่งปี 25

ทางศลิปะและ

สดงให้เห็นถึงก

น 

อรายได้ เท่าก
ว่า 6 หมื่นราย
และสุขภาพขอ
 :  
นย์เรียนรู้มีชีวิต
รวมทั้งมีแผนก
ต่าง ๆ และอ
กับหน่วยงาน
นเป็นอําเภอป

รายชื่อเอกส
งการที่ส่งเสริม
พ (PDCA) 
ลุ่มธุรกิจเชิงคุณ

ลุ่มธุรกิจเชิงคุณ
นแปลง 
 
รางวัลกินรี/รา
556 

ะวัฒนธรรม (

การเป็นองค์ก

กับ 4,000 บา
ย เฉลี่ยวันละ
องตัวเกษตรกร

ต (Living Le
การดําเนินงาน
อยู่ระหว่างกา
รัฐ และองค์ก
ลอดสารเคมีภ

สารหลักฐาน 
มความเข้มแข็

ณค่าสามพราน

ณค่าสามพราน

างวัลประกาศ

 (สมศ. 11) 

กรที่มีอัตลักษณ

าทต่อวัน ยอด
ะ 900 ราย 
รเอง 

earning Cen
นร่วมกับหน่ว
ารขยายผลสัง
กรปกครองส่ว
ภายใต้ช่ือ “ส

 
ข็งของชุมชนห

น/แบบสรุปโค

น/คู่มือการสร

เกียรติคุณองค
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ณ์สหกรณ์

ดจําหน่าย
ส่งผลให้

nter) เพ่ือ
ยงานภาคี 
งคมเรียนรู้
วนท้องถิ่น 
สามพราน

หรือ

ครงการ/

ร้างสรรค์

ค์กรที่มี



เกณฑ์กา

เกณฑ์มา

กรรมการ
ประเมิน 

- 

- 

- 

- 

- 

ผลการดํ

ประเมินใ

วัฒนธรร
ดังน้ี 

ต้นไม้ ก
สภาพแว
ให้มีความ

ผู้ทรงคณุ

ประสบก

คะแ
มีการดํา

1 

ารประเมิน 

าตรฐาน 

ประเมิน
ตนเอง 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
ในตัวบ่งช้ีที ่2

1. การมี
สถาบั

รมที่ดําเนนิกา

การดูแลรักษ
วดล้อมและภูมิ
มร่วมแรงร่วม

ณวุฒิสถาบันเพื

การณ์ในการทํ

แนน 1 
าเนินการ 
 ข้อ 

 การมีส่วนร่ว
  สิ่งแวดล้อมด้
อย่างมีความ

  ปรับแต่งและ
สิ่งแวดล้อม 

  การจัดให้มีพ้ื
บุคลากรมีสว่

  ระดับความพึ
จากคะแนนเ

ชาการด้านสห
2.12) ดังน้ี 
ส่วนร่วมของ

บันวิชาการด้า
รเป็นประจําท

(1) โครงการ
ษาความสะอ
มิทัศน์ที่ดี แล
ใจกันพัฒนาม
(2) เทศกาล
พ่ือรักษาขนบธ
(3) โครงกา
ํางานในรอบปี

คะแนน 
มีการดําเนิน

 2 ข้อ 

มของบุคลาก
ด้านความปลอ
มสุนทรีย์ 
ะรกัษาภูมิทัศน
 
พ้ืนที่และกิจกร
วนร่วมอย่างส
พึงพอใจของบุ
เต็ม 5 

หกรณ์มีผลกา

งบุคลากรในห
นสหกรณ์มีก
ทุกปีอย่างต่อเ

รวันพัฒนาแล
าดของอาคา
ะเพ่ือเป็นการ
มหาวิทยาลัยแ
วันสงกรานต์
ธรรมเนียมวัฒ
ารวันปีใหม่ 
ปีที่ผ่านมา (2.

 2 
นการ 
 

มีก

 

เกณฑ

รในหน่วยงาน
อดภัยของอาค

น์ให้สวยงาม 

รรมทางวัฒนธ
สม่ําเสมอ 
บุคลากร และ/

รดําเนินงาน 5

หน่วยงานทีก่่อ
การจัดโครงกา
เน่ืองโดยให้บุ

ะปลูกต้นไม้ ม
ารสถานที่ ส
รส่งเสริมควา
และหน่วยงาน
ต์ มีพิธีสรงน้ํา
ฒนธรรมอันดีสื
 เ พ่ือให้ บุคล
.12.1.3) 

คะแนน 3 
การดําเนินกา

3 ข้อ 

ฑ์มาตรฐาน 

นที่ก่อให้เกิดวั
คารสถานที่ ส

 สอดคล้องกบั

ธรรมที่เอ้ือแล

/หรือนิสิตที่เกี

5 ข้อ (รายงาน

อให้เกิดวัฒน
าร/กิจกรรมที
คลากรท้ังสถ

 มก. เพ่ือให้บุค
สํานักงานเพ่ื
มสามัคคี แล
น (2.12.1.1) 
าพระพุทธรูป
สบืต่อไป (2.1
ลากรได้สังส

 คะ
าร มีการ

 

ัฒนธรรมที่ดี 
ะอาดถูกสุขลั

ธรรมชาติ แล

ละส่งเสริมให้นิ

ก่ียวกับประเด็น

นผลการดําเนิ

นธรรมที่ดี 
ที่พัฒนาสุนทรี
าบันมีส่วนร่ว

คลากรเห็นคว
อความเป็น
ะสร้างจิตสํานึ

 
 และรดน้ําข
2.1.2) 
รรค์และร่ว

ะแนน 4 
รดําเนินการ 
4 ข้อ 

 
ักษณะ และต

ละเป็นมิตรกับ

นิสิต และ/หรอื

น 1-4 ไม่ตํ่าก

นินงานแต่สถา

รียภาพด้านศิ
ม จํานวน 7 

วามสําคัญขอ
ระเบียบเรีย
นึกร่วมกันขอ

ขอพรผู้อํานวย

มแลกเปลี่ย

คะแน
มีการดํา

5 ข
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ตกแต่ง

บ

อ

กว่า 3.51 

บันไม่ต้อง 

ศิลปะและ
 โครงการ 

งการปลูก
ยบร้อย มี
งบุคลากร

ยการและ

ยนเรียนรู้

นน 5 
เนินการ 

 ข้อ 



สถาบันวิ
บูรณากา
ที่ผู้ผลิตแ
ทัศน์ เพ่ิม
การตลา
(2.12.1.4

ทุกปี มีก
2556 ไ
แบบและ
นวัตกรร
นักพัฒน

มีความสุ

และศูนย์

กับธรรมช

ส่วนร่วม

Shop 
บุคลากร

จากคะแ

เท่ากับ 4
 
รายการห

ข้อ 
1 

วิชาการด้านส
ารมาขับเคลื่อน
และผู้บริโภคเป็
มพูนความรู้ให
ดและการเข้
4) 

การจัดเวทีปร
ได้มีเวทีเสวนา
ะแนวปฏิบัติท
รมที่ได้จากก
า และผู้สนใจ

2. สิ่งแว
สนุทรย์ี 

สถาบั
ย์เรียนรู ้Farm

3. ปรับแ
สถาบั

ชาติ และเป็น
4. การจั

มอย่างสมํ่าเสม
สถาบั

เป็นพ้ืนที่สําห
หรือผู้สนใจทั่

5. ระดับ
แนนเต็ม 5 

การจดั
4.24 (2.12.5.

หลักฐาน 
 หมาย

2

(4) โครงการ
หกรณ์ มีจุดม
นการพัฒนาโ
ป็นเจ้าของร่ว
ห้กับผู้ประกอ
้าถึงผู้บริโภค

(5) โครงการ
ะกาศเกียรติค
าวิชาการเรื่อง
ที่ดีของนักสห
ารวิจัยสู่สาธ
จได้แลกเปลี่ยน
ดล้อมด้านคว

ันวิชาการด้าน
mer Shop ให้
แต่งและรกัษา
ันวิชาการด้าน

นมิตรกับสิ่งแว
ัดให้มีพื้นที่แ
มอ 

บันวิชาการด้าน
หรับจัดโครงก
ัวไปได้เข้ามาค

บความพงึพอใ

ดโครงการ/กิจ
1) 

เลขเอกสาร 
.12.1.1 

รศูนย์เรียนรู้ F
มุ่งหมายเพ่ือเผ
ดยใช้แบรนด์ 
มกัน” แก่ผู้สน
อบการในการ
คเพ่ือการเตรีย

รวันครบรอบวั
คุณนักสหกรณ
ง “นําสหกรณ
หกรณ์และสห
ารณะชน แล
นเรียนรู้ร่วมกั
วามปลอดภัย

นสหกรณ์ มีก
มีความเป็นระ
าภูมิทัศน์ให้ส
นสหกรณ์ มีกา
ดล้อม โดยใช้
ละกิจกรรมท

นสหกรณ์ กํา
การ/กิจกรรม 
ค้นคว้า ศึกษา
ใจของบุคลาก

จกรรมมีการป

 
โครงการวั

 

Farmer Sh
ผยแพร่ และถ
 Farmer  Sh
นใจ และจัดเว
รแก้ปัญหาที่ต้
ยมความพร้อ

วันสถาปนาสถ
ณ์และสหกรณ
ณ์สู่การเป็นธุร
หกรณ์เผยแพ
ละเวทีที่นักวิ
ัน (2.12.1.5)

ยของอาคารส

การมอบหมาย
ะเบียบเรียบรอ้
สวยงาม สอดค
ารจัดศูนย์เรีย
ช้วัสดุที่ผลติจา
ทางวัฒนธรรม

าหนดให้ห้องศู
 และจัดเวทีแ
า และแลกเปลี
กร และ/หรือ

ประเมินความ

ันพัฒนาและป

hop เป็นหนึ
ถ่ายโอนความ
hop เป็นกลไก
วทีถอดบทเรยี
้องเผชิญกับค
อมในการก้าว

ถาบันวิชาการ
ณ์ที่มีคุณค่าแ
รกิจฐานสังคม
พร่สู่สังคม แ
วิจัย นักสหก
 

สถานท่ี สะอา

ยให้บุคลากรทุ
อย และสะอา
คล้องกับธรรม
นรู้ และร้านต้
ากธรรมชาติ (
มที่เอ้ือและส่ง

ศูนย์สารสนเท
แลกเปลี่ยนเรี
ลี่ยนเรียนรู้ร่ว
อนิสิตที่เก่ียวกั

พึงพอใจของผู

รายชื่อเอกส
ปลูกต้นไม้ มก

น่ึงใน 4 ศูนย์
มรู้การบริหาร
กในการขับเคลื
ยน/แลกเปลี่ย
ความเหลื่อมล้ํ
วเข้าสู่ประชา

รด้านสหกรณ์ 
ห่งปี และเวที
” เพ่ือเป็นกา
ละเป็นการเผ
รณ์ นักวิชาก

ดถูกสุขลักษณ

ทุกคนรับผิดชอ
าดอยู่เสมอ (2
มชาติ และเป็
ต้นแบบ Farm
2.12.3.1) 
งเสริมให้นิสิต

ทศสหกรณ์ แล
ยนรู้ และเป็
มกัน (2.12.4
กับประเด็น 1-

ผูม้ีส่วนร่วมแล

สารหลักฐาน 
ก. 

ย์เรียนรู้ที่พัฒน
รจัดการโซ่อุปท
ลื่อนวิสัยทัศน์
ยนเรียนรู้ ปรับ
ล้ําในการเข้าถึ
าคมเศรษฐกิจ

 วันที่ 15 กัน
ทีเสวนาวิชาก
ารเชิดชูและนํ
ผยแพร่ชุดคว
การ ผู้นํากลุ่ม

ณะ และตกแ

อบดูแลรักษา
2.12.2.1) 
ปน็มิตรกับสิง่

mer Shop ให้ส

ต และ/หรือบ

ละศูนย์เรียนรู้
ป็นพ้ืนที่สําหรั
4.1) 
-4 ไม่ตํ่ากว่า

ละบุคลากร มี
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นาขึ้นโดย
ทานอย่าง
น์ “ร้านค้า
บกระบวน
ถึงช่องทาง
จอาเซียน 

ยายนของ
ารซึ่งในปี 

นําเสนอตัว
วามรู้และ
ม/องค์กร 

ต่งอย่าง

สํานักงาน

แวดล้อม 
สอดคล้อง 

บุคลากรมี

รู้ Farmer 
รับให้นิสิต 

 3.51 

มีคา่เฉลี่ย



ข้อ 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 

 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
 
เกณฑ์กา

เกณฑ์มา

กรรมการ
ประเมิน 

 
 

 

 

 

หมายเห

ผลการดํ

คะแ

 หมาย
2
2
2
2
2
2
2
2

ที่ 2.13 ผลก
ประ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  

ารประเมิน 

าตรฐาน 

ประเมิน
ตนเอง 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

ตุ :   

ดําเนนิงาน 

แนน 1 
- 

เลขเอกสาร 
.12.1.2 
.12.1.3 
.12.1.4 
.12.1.5 
.12.2.1 
.12.3.1 
.12.4.1 
.12.5.1 

การชีน้ํา ปอ้งก
เด็นทรัพยาก

ผลผลิต 
4 ข้อ 
ปีการศึก

 มีการดําเนิน
  บรรลุเป้าหม
  มีประโยชน์แ
  มีผลกระทบท
  ได้รับการยก

คะแนน 
มีการดําเนิน

1 ข้อ 

 
ข่าวกิจกรร
ข่าวกิจกรร
ศูนย์เรียนรู้
โครงการวั
ภาพกิจกร
ภาพกิจกร
ภาพกิจกร
สรุปผลกา

กัน หรือแก้ปั
รและสิ่งแวด

 

ษา 2556 

งานตามวงจร
มายตามแผนป
และสร้างคุณค
ที่เกิดประโยช
ย่องระดับชาติ

 2 
นการ 
 

มีก

 

รมวันสงกราน
รมวันปีใหม ่
รู้ Farmer Sh
ันครบรอบวัน
รรม 
รรม 
รรม 
รประเมินควา

ญหาของสงัค
ล้อม (สมศ. 

เกณฑ

รคุณภาพ (PD
ประจําปีไม่ตํ่าก
ค่าต่อคนในหน
ชน์และสร้างคุ
ติและ/หรือนา

คะแนน 3 
การดําเนินกา

2 ข้อ 

รายชื่อเอกส
นต์ 

hop 
นสถาปนาสถา

ามพึงพอใจขอ

คมในประเด็น
 18.1) 

ฑ์มาตรฐาน 

DCA) 
กว่าร้อยละ 8
น่วยงาน/มหา
ณค่าหน่วยงา
านาชาติ 

 คะ
าร มีการ

สารหลักฐาน 

บันวิชาการด้า

องผู้มีสว่นร่วม

นที่ 1 ภายในส

 

0 
วิทยาลัย 
น/มหาวิทยาล

ะแนน 4 
รดําเนินการ 
3 ข้อ 

 

้านสหกรณ์ 

และบุคลากร

สถาบัน  

ลัย 

คะแน
มีการดํา

4-5 
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นน 5 
เนินการ 
 ข้อ 



ศูนย์เรียน
ชุมชน โด
ได้มีโอกา
ได้แก่ ข้า
อินทรีย์ 
การรับร
งานวิจัยภ
จํานวน 1
ที่ตํ่ากว่า
ออกแบบ
ผ่าน LED
มหาวิทย

บรรลุเป้า

สถาบันแ

59,275 บ

มหาวิทยา
ที่ซื้อตรง
บนพ้ืนฐา
ราย มีคว

คุณค่าต่อ

สถาบันวิ
1. มีการ

สถาบั
นรู้ Farmer S
ดยสถาบันวิชา
าสบริโภคข้าว
าวหอมมะลิอิน
 และข้าวหอม
องมาตรฐานโ
ภายใต้โครงกา
15 แห่ง ในพ้ืน
ราคาจําหน่า

บระบบ ประชา
D จัดทําโบชัว
าลัยเกษตรศา

2. บรรลุ
จากผ

าหมายตามแผ
3. มีประ

โครงก
และบุคลากรม

 ผลก
1) 
2) 

บาท รวม 16
3) 

าลัยเกษตรศาส
จากชาวนาผู้
านของการช่ว
วามพึงพอใจต่

4. มีผลก
โครงก

อสถาบัน/มหา

วิชาการด้านสห
ดําเนินงานตา
ันวิชาการด้าน

Shop ที่ยังคง
าการด้านสหก
วคุณภาพดี ป
นทรีย์แบรนด์
นิลอินทรีย์ ซึ่
โดยสภาผู้บริ
ารวิจัยเครือข่า
นที ่5 จังหวัดข
ยในห้างค้าป
าสัมพันธ์โครง
ัวร์ประชาสัมพ
าสตร์ได้ทราบข
ลเุปา้หมายตา
ลการดําเนินก
ผนประจําปีไม
ะโยชน์และสร้
การซื้อข้าวจา
มหาวิทยาลัยเก
การดําเนินกา
มีสมาชิกโครง
ยอดจําหน่าย
6,543 บาท 
ผลการดําเนิ
สตร์ ใส่ใจในสุ
้ผลิต ราคาเป็
ยเหลือเก้ือกูล

ต่อโครงการใน
กระทบทีเ่กิดป
การซื้อข้าวจาก
าวิทยาลัยเกษ

หกรณ์ มีผลก
ามวงจรคณุภ
นสหกรณ์มีกา
ดําเนินการต่อ
กรณ์ได้เล็งเห็น
ปลอดภัย ในร
คุณธรรม มี 3

ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ริโภค  และข้า
ายคุณค่าข้าวห
ของเขตทุ่งกุล
ลีก-ค้าส่งขนา
การผ่านสื่ออิน
พันธ์หน่วยงาน
ข้อมูลข่าวสาร
มแผนประจํา
การโครงการซื้
ม่ตํ่ากว่าร้อยละ
รา้งคณุคา่ต่อค
ากชาวนา มีผ
กษตรศาสตร ์
รโครงการซื้อ
งการ จํานวน 
ข้าวแบรนด์เกิ

นนงานโครงก
ขภาพมากข้ึน

ปนธรรมและมี
ลกันของผู้เก่ีย
ระดับมาก (2
ประโยชน์และ
กชาวนามีผลก

ษตรศาสตร์ ดัง

 

ารดําเนินงาน
ภาพ (PDCA)
รดําเนินการโ
อหลังจากได้ข
นความสําคัญข
ราคาที่เป็นธร
3 ประเภท ได้
ธ์งานวิจัยภายใ
าวหอมมะลิแ
หอมมะลิสหก
ลาร้องไห้ โดย
าดใหญ่ทั่วไป
นเตอร์เน็ต เว็บ
นต่าง ๆ ในมห
รอย่างทั่วถึง (2
าปีไม่ตํ่ากว่าร้
ซื้อข้าวจากชาว
ะ 80 (2.13.2
คนในหน่วยง
ผลการดําเนิน
 ดังน้ี 
ข้าวจากชาวน
 303 ราย 
กิดบุญ 107,2

การซื้อข้าวจา
น หันมาบริโภค
มีคุณภาพ แล
วข้องในโซ่อุป

2.13.3.1) 
ะสร้างคุณคา่ห
การดําเนินงาน
งน้ี 

น 4 ข้อ ดังน้ี 
) 
ครงการซื้อข้า
ยายผลโครงก
ของผู้บริโภคป
รรม โดยใช้ผ
ด้แก่ ข้าวกล้อง
ใต้โครงการวิจ
แบรนด์เกิดบุญ
กรณ์ไทย จาก
โครงการได้มี

ป  ซึ่งการด
บไซต์สถาบัน 
หาวิทยาลัยเกษ
2.13.1.1) 
ร้อยละ 80 
วนา พบว่า มี
2.1) 
าน/มหาวิทย
นงานที่มีประ

นา มีดังน้ี 

268 บาท ยอด

ากชาวนา สา
คข้าวหอมมะ
ะถือเป็นการช
ปทาน ผลการป

หน่วยงาน/มห
นที่ก่อให้เกิดผ

าวจากชาวนา 
การร้านต้นแบ
ประชาคมมหา
ลิตภัณฑ์ที่เป็
งหอมมะลิอิน
จัยเครือข่ายคุ
ญ ผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือข
การกําหนดรา
ดําเนินการโคร
 เว็บไซต์มหาวิ
ษตรศาสตร์เพ่ื

การดําเนินงา

ยาลัย 
ะโยชน์และสร

ดจําหน่ายข้าว

ามารถเปลี่ยน
ลอิินทรีย์และ
ช่วยเหลือชาว
ประเมินความ

หาวิทยาลัย 
ผลกระทบที่เป็

 ซึ่งเป็นโครงก
บบ Farmer S
าวิทยาลัยเกษ
ปนผลลัพธ์จาก
นทรีย์ ข้าวหอม
คุณค่าข้าวคุณ
์ข้าวปลอดภัย
ของสหกรณ์ก
าคาจําหน่ายแ
รงการได้มีกา
วิทยาลัย ประช
พ่ือให้ผู้บริโภค

านเป็นไปตาม

ร้างคุณค่าต่อ

วแบรนด์คุณธร

นพฤติกรรมป
ะข้าวหอมมะลิ
วนาผู้ผลิตราย
มคิดเห็นของส

 
ป็นประโยชน์แ
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การภายใต้
Shop ไปสู่
ษตรศาสตร์ 
กงานวิจัย 
มมะลิแดง

ณธรรม ที่มี
ย ผลลัพธ์
การเกษตร 
แก่สมาชิก
ารวางแผน 
ชาสัมพันธ์
ประชาคม

แผน และ

อบุคลากร

รรม 

ประชาคม
ลิปลอดภัย 
ยย่อยที่อยู่
สมาชิก 20 

และสร้าง



มหาวิทย
ราคาเป็น

ความสํา
จํานําของ
สิ่งแวดลอ้

รายการห
ข้อ 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

เกณฑ์มา

กรรมการ
ประเมิน 

 

คะแ

1) เ ป็
าลัยเกษตรศา
นธรรม  

2) ปร
คัญกับเรื่องสุ
งรัฐบาล และ
อมมากขึ้น (2

5. ได้รับ
ในปีก

หลักฐาน 
หมายเลข

2.13
2.13
2.13
2.13
2.13

 

ที่ 2.14 ผลก
ประ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

าตรฐาน 

ประเมิน
ตนเอง 

 1. 

แนน 1 
- 

ป น ห น่ ว ย ง า
าสตร ์ได้มีโอก

ระชาคมมหาวิ
ขภาพ และเกิ
ยังเป็นการช่ว

2.13.4.1) 
การยกยอ่งระ
ารศึกษา 255

ขเอกสาร 
3.1.1 โ
3.2.1 
3.3.1 
3.4.1 
3.5.1 

การชีน้ํา ปอ้งก
เด็นทางการเ

ผลผลิต 
5 ข้อ 
ปีการศึก

 มีการดําเนิน

คะแนน 
มีการดําเนิน

1 ข้อ 

า น ต้ น แ บ บ
าสบริโภคข้าว

วิทยาลัยเกษต
กิดความมั่นใจ
วยปลุกและกร

ะดับชาติและ/
55 สถาบันวิชา

โครงการซื้อข้
แผนและผลก
สรุปผลโครงก
สรุปผลโครงก
- 

กัน หรือแก้ปั
กษตร (สมศ.

 

ษา 2556 

งานตามวงจร

 2 
นการ 
 

มีก

 

บ ที่ ใ ห้ ค ว า ม
วหอมมะลิแท้

ตรศาสตร์เกิด
จในการบริโภ
ระตุ้นจิตสํานึก

/หรือนานาช
าการด้านสหก

ร
ข้าวจากชาวนา
การดําเนินการ
การซื้อข้าวจาก
การซื้อข้าวจาก

ญหาของสงัค
. 18.2) 

เกณฑ

รคุณภาพ (PD

คะแนน 3 
การดําเนินกา

2 ข้อ 

ม สํ า คั ญ กั บ
้ตรงจากเครือ

ดความรู้สึกดีต
คข้าวในช่วงที
กของประชาค

ชาติ 
กรณ์ยังไม่มีกา

รายชื่อเอกสา
า 
รโครงการซื้อข้
กชาวนา และ
กชาวนา  

คมในประเด็น

ฑ์มาตรฐาน 

DCA) 

 คะ
าร มีการ

บ ผู้ บ ริ โ ภ ค
ข่ายเกษตรกร

ต่อสถาบันวิช
ที่เกิดกระแสต
คมให้คํานึงถึง

ารดําเนินการต

รหลักฐาน 

ข้าวจากชาวน
ผลประเมินคว

นที ่2 ภายนอ

 

ะแนน 4 
รดําเนินการ 
3 ข้อ 

ซึ่ ง เ ป็ น ป ร
รผู้ผลิต มีคุณ

ชาการด้านสห
ต่าง ๆ จากโค
สุขภาพของต

ตามเกณฑ์ข้อ

า 
วามคิดเห็นจา

อกสถาบนั  

คะแน
มีการดํา

4-5 
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ะ ช า ค ม
ภาพ และ

หกรณ์ที่ให้
ครงการรับ
ตนเองและ

อน้ี 

ากสมาชิก 

นน 5 
เนินการ 
 ข้อ 



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

หมายเห

ผลการดํ

มหาวิทย

การพัฒน
พรานเป็
สิ่งแวดล้
ภายใต้คว
“ภาคีทุก
ปัญญาไ
ข้อมูลข่า
อาหารปล
เศรษฐกิจ

พ่ึงพาแล
ใช้สารเค
จัดการขอ

พิสูจน์ได้
ส่วนร่วม
ของวิถีเก
ขับเคลื่อ

ประเมิน
ตนเอง 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

ตุ :   

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. มีการ

สถาบั
ยาลัย ตามวงจ

(1) โค
โค

นาการสหกรณ
นแกนนํา ซึ่ง
้อมที่คนในชุม
วามร่วมมือระ
กคนต้องเข้าใ
ไปสู่การกินดีอ
าวสารระหว่า
ลอดภัยอย่างก
จ สังคม วัฒน

“
ะช่วยเหลือกัน
มีมาเป็นการผ
องตลาดซึ่งบริ

โค
้ถึงความสําเร็
ฟ้ืนฟูธรรมชา
กษตรท่ีผลิตพ
อนการพัฒนา

  บรรลุเป้าหม
  มีประโยชน์แ
  มีผลกระทบท
  ได้รับการยก

วิชาการด้านสห
ดําเนินงานตา
ันวิชาการด้าน
จรคุณภาพเพ่ือ
ครงการกลุ่มธุ
ครงการกลุ่มธุ
ณ์และการค้าที
งมีการรวมตัว
มชนต้องเผชิญ
ะหว่างภาคปร
ใจและเข้าถึง
อยู่ดี มีความ
งผู้ผลิตและผู้
กว้างขวางแล้

นธรรมและสิ่งแ
ตลาดสุขใจ” 
นตามอุดมการ
ผลิตแบบอินท
ริหารงานโดยส
ครงการตลาด
จที่น่าสนใจ 
ติและสิ่งแวด
พืชผลปลอด
าที่มีประชาช

มายตามแผนป
และสร้างคุณค
ที่เกิดประโยช
ย่องระดับชาติ

หกรณม์ีผลกา
ามวงจรคณุภ
นสหกรณ์ มกีาร
อการช้ีนํา ป้อ
ธุรกิจเชิงคุณค่
ธุรกิจเชิงคุณค่
ที่เป็นธรรม ที
วกันเป็นกลุ่มธ
ญหน้า การแก้
ระชาชน ภาค
งเกษตรอินท ี
มสุขถ้วนหน้า
ผู้บริโภค ปัจจุ
้ว ยังเห็นพลัง
แวดล้อมอย่าง
 เป็นโมเดลขอ
รณ์สหกรณ ์ทาํ
ทรีย์ จนได้รับ
สมาชิกร่วมกัน
สุขใจเป็นการ

 และจากการ
ล้อม ผู้บริโภค
ภัยต่อการบริ
ชนเป็นศูนย์ก

 

เกณฑ

ประจําปีไม่ตํ่าก
ค่าต่อคนในชุม
ชน์และสร้างคุ
ติและ/หรือนา

ารดําเนินงาน 
ภาพ (PDCA)
รดําเนินงานโค
งกันและแก้ปั
าสามพราน 
าสามพราน เ

ที่สถาบันวิชาก
ธุรกิจเชิงคุณ
ก้ปัญหาเชิงระ
คธุรกิจ และภ
รีย์ โดยมีสวน
า” และใช้ “ต
จุบันนอกจาก
งของภาคีในชุ
งเป็นรูปธรรม 
องความร่วมมื
าให้เกษตรกรใ

บโอกาสในช่อง
นแบบสหกรณ์ 
รวิจัยเชิงปฏิบั
ดําเนินกิจกรร
คและนักท่องเ
ริโภค อาจกล
กลาง มีการน

ฑ์มาตรฐาน 

กว่าร้อยละ 8
มชน 
ณค่าต่อชุมชน
านาชาติ 

 5 ข้อ ดังน้ี 
) 
ครงการที่มีประ
ปัญหาของสังค

ป็นโครงการวิ
การด้านสหกร
ค่าสามพราน
ะบบด้วยการท
ภาควิชาการ ไ
นสามพรานเ
ตลาดสุขใจ”
กตลาดสุขใจจ
มชนที่มีการร่
 
มือระหว่างภา
ในอําเภอสาม
งทางตลาดท่ีก
 

บัติการที่ทดลอ
รมต่างๆ ของต
เที่ยวได้สัมผัส
ล่าวได้ว่า “ต
นําการวิจัยม

 

0 

นหรือสังคม 

ะโยชน์และสรา้
คม ดังน้ี 

จัยภายใต้ชุดโ
รณ์ดําเนินการ
นที่มีที่มาจากปั
ทําวิจัยเชิงปฏิ
ได้นํามาสู่การ
เป็นเสาหลัก 
 เป็นกลไกกา

จะเป็นที่กล่าว
วมมือกันอย่า

คธุรกิจกับชุม
มพรานเปลี่ยน
กว้างขึ้น ผลตอ

องสร้างโมเดล
ตลาดสุขใจแล
สประสบการณ
ตลาดสุขใจ”
มาใช้ประโยช

้างคุณค่าต่อห

โครงการการข
รโดยมีโรงแรม
ปัญหาเรื่องม
ฏิบัติการแบบมี
รกําหนดปณิธ
 ในการให้คว
ารเรียนรู้และ
วขานโดยกลุ่ม
างเข้มแข็งในก

มชน ภายใต้แน
นความคิดจากก
อบแทนดีขึ้นจ

ลการทําธุรกิจแ
ละสวนเกษตร
ณ์ท่องเที่ยวเรีย
” เป็นตัวแบบ
ชน์ในการยก
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น่วยงาน/ 

ขับเคลื่อน
มสวนสาม
ลพิษและ
มีส่วนร่วม
านร่วมว่า 
วามรู้และ
ะเช่ือมโยง
มผู้บริโภค
การพัฒนา

นวคิดการ
การผลิตที่
จากระบบ

แนวใหม่ที่
อินทรีย์ มี
ยนรู้แง่มุม
บของการ
ระดับขีด



ความสา
กว้างไกล

ในกลุ่มเก
เป็นสมาชิ
ความรู้ที่
จัดการคว
ดังกล่าวไ
เง่ือนไขค
ภายใต้แบ

ช้ีให้เห็นว
ละ 30 แ
ชาวนาเพื

ตํานานข
เป้าหมาย
การผลิต
ผลประโ
อย่างย่ังยื
ที่มี Yield
จัดเก็บแล
พัฒนาระ
เป็นแหล่
ต้นทุนกา
เสริมและ
เพ่ือสุขภ
ทางอาหา

เครือข่าย
ภายใต้โค

มารถของชุม
ลและใส่ใจชุมช

 

(2) โค
โ

กษตรกรทํานา
ชิกของมูลนิธิธ
เรียกว่า “กร
วามรู้แก่ชาวน
ได้ออกแบบ “
คุณธรรม การ
บรนด์ข้าวคุณ

ก
ว่ากลุ่มชาวนา
และข้อสรุปใน
พ่ือนําไปสู่การ

ก
ของกลุ่มชาวน
ยร่วม ซึ่งได้นํ
ต การสร้างแ
ยชน์คืนสู่สมา
ยืน แนวทางก
d ต่อไร่สูงซึ่
ละกระจายพัน
ะบบการผลิต
งเรียนรู้ในการ
ารแปรรูปและ
ะสังคมเรียนรู้
าพและการอุด
ารแก่คนในชุม

ปั
ยไปรษณีย์ไท
ครงการซื้อข้าว

มชน และช้ีให้
ชนและสิ่งแวด

ครงการเครือข
ครงการวิจัยเริ
าอินทรีย์ผ่านก
ธรรมะร่วมใจ 
รอบการพัฒน
นากลุ่มเป้าหม
“ระบบธุรกิจข้
รรับรองมาตร
ณธรรม ไปสู่กลุ
การประเมินผ
าที่ผ่านการผลิ
นเวทีถอดบท
ยกระดับคุณค

การดําเนินงา
นาปลูกข้าวอิ
นําไปสู่ความสํ
แบรนด์ข้าวคุ
าชิกชาวนาผ่า
การเพิ่มผลผลิ
ซึ่งปัจจุบันอยู่ร
นธ์ุข้าวปลูกแก
และจําหน่าย
รผลิตปุ๋ยเม็ดแ
ะยังก่อให้เกิดก
รู้ร่วมกัน ซึ่งปั
ดหนุนสินค้าที
มชน 
ปัจจุบันข้าวคุ
ย เครือข่ายค
วจากชาวนา 

ห้เห็นถึงคุณค่
ดล้อม (2.14.1

ข่ายคุณค่าข้าว
ริ่มจากปี 254
การรับรองมา
 กระบวนการ
าระบบคุณค่า
มาย ภายใต้ก
ข้าวคุณธรรม”
รฐาน การแป
ลุ่มผู้บริโภคกลุ
ลการดําเนินง
ลิตมาตรฐาน 
เรียนได้นํามา
ค่าและมูลค่าเ
นต้ังแต่ปี 25

อินทรีย์ที่ลุกขึ้
าเร็จ ทั้งการแ
ณธรรมผ่านก
านกลไก “กอ
ลิตต่อไร่ที่สําคั
ระหว่างการพั
ก่กลุ่มชาวนาแ
ปุ๋ยเม็ดแก่ภา
แก่ผู้สนใจ กา
การจ้างงานใน
จจุบันได้ขยา

ที่ผลิตในชุมชน

ณธรรม จําห
คนกินข้าวเก้ือ
 ร้านขายยากร

 

าของการแบ่
1.1) 

วคุณธรรม 
49 ที่มุ่งไปที่ก
ตรฐานอินทรี
รวิจัยเป็นไปภ
าและการ ค้า
กระบวนการวิ
” ที่เช่ือมโยงตั
รรูป บรรจุหีบ
ลุ่มเป้าหมาย  
งานเครือข่าย
 “ข้าวคุณธรร
าซึ่งปฏิญญาช
เพ่ิมแก่ “ข้าวค
549 เป็นต้นม
ขึ้นมา “บริหา
แก้ปัญหาราค
กลไกสภาผู้บ
องบุญหนุนเก้ื
คัญที่กลุ่มชาวน
ัฒนา อาทิ ข้า
และชุมชน ก
คีชาวนาและ
รแปรรูปผ่านโ
นกลุ่มแม่บ้าน
ยผลไปสู่การ
นก็เป็นอีกแนว

หน่ายทั้งในลั
อกูลชาวนา ร้า
รุงเทพ และเค

งปัน และสร้

การศึกษาหาแ
ย์  IFOAM  ใ
ายใต้ทีมนักวิ
าที่เป็นธรรม:V
วิจัยเชิงปฏิบัติ
ต้ังแต่ กระบว
บห่อ การจัดจ
 
คุณค่าข้าวคุณ

รม” สามารถข
ชาวนาคุณธร
คุณธรรม” บน
มาจนถึงปัจจุบ
ารจัดการโซ่อุ
คาข้าวตกตํ่า 
บริโภคและภ
ก้ือ” เพ่ือเป็น
นาคุณธรรมดํ
าวพันธ์ุสีลาภร
การลดต้นทุน
สถาบันเกษต
โรงสีดาวกระจ
ที่เข้ามาช่วยคั
จัดต้ังร้านค้าช
วทางหน่ึงที่จะ

ักษณะขายต
าน Farmer 
ครือข่ายร้านค้

างสรรค์ของภ

นวทางการแก
ในจังหวัดยโสธ
จัยที่เข้าไปใน
VN&F Plat
ติการแบบมีส่ว
นการผลิต ม
จําหน่ายร่วม

ณธรรม ในปีแ
ขายข้าวได้ในร
รมขึ้น เพ่ือใช้
นการพ่ึงพาแล
บันน้ัน “ข้าว
อุปทาน” โดย
 การเพ่ิมผลผลิ
าคีพันธมิตร
สวัสดิการแล
าเนินการ คือ 
รณ์ การดําเนิน
นการผลิต ก
รกรเพ่ือลดต้น
จายทั้ง 8 ศูนย
คัดแยกข้าวบร
ชุมชนเพ่ือรณ
ะสอดแทรกแน

ตรงผ่านอินเต
Shop มหา

ค้าชุมชน เดอะ

ภาคี ที่มีกระ

ก้ปัญหาราคา
ธร  จํานวน10
นฐานะพ่ีเลี้ยง 
tform” ผ่าน
วนร่วมน้ัน กล

มาตรฐาน IFO
กับภาคีพันธมิ

แรก (ปีการผลิ
ราคาสูงกว่าต
ช้เป็นข้อตกล
ละร่วมมือกัน 
วคุณธรรม” ก
ยมีการวางแผ
ลิตต่อไร่ การ
รธุรกิจและกา
ละการสร้างส
 การปรับปรุง
นการธนาริยา
กลุ่มชาวนาคุณ
้นทุนการผลิต
ย์ ตามหมู่บ้าน
รรจุถุง ก่อให้เ
ณรงค์การบริโภ
นวคิด เรื่องคว

ตอร์เน็ต จําห
าวิทยาลัยเกษ
ะมอลล์กรุ๊ป แ
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บวนทัศน์

ข้าวตกตํ่า
08 คน ซึ่ง
 โดยใช้ชุด
กลไกการ
ลุ่มชาวนา

OAM และ
มิตรธุรกิจ 

ลิต 2549) 
ตลาด ร้อย
งร่วมของ
 
กลายเป็น
ผนธุรกิจสู่
รลดต้นทุน
ารจัดสรร
รรค์ธุรกิจ
งพันธุ์ข้าว 
าคาร เพ่ือ
ณธรรมได้
ตตลอดจน
นทําให้ลด
เกิดรายได้
ภคอาหาร
วามมั่นคง

หน่ายผ่าน
ษตรศาสตร์  
 และสยาม



พารากอน
เกษตรแฟ
เป็นการเ
ของวิถีชา

สมดุลระ
อย่างกว้า
มูลค่าเพ่ิม
อินทรีย์ที
กัน ทําให
เพ่ือการยื
ได้อย่างน

คุณธรรม
(2.14.2.1

คุณค่าต่
สิ่งแวดล้
เกษตรกร
(2.14.3.1

คุณธรรม
ปลอดภัย
ส่งผลให้
(2.14.4.1

ทางเลือก
จนได้รับร
สังคม (2

น และออกบ
ฟร์ มหาวิทยา
เรียนรู้เรื่องพฤ
าวนาคุณธรรม

ปั
ะหว่างอาชีพแ
างขวาง โดยมี
มแก่ผู้สนใจอ
ที่ช้ีให้เห็นการส
ห้ชาวนาก้าวข้
ยืนหยัดในอาชี
น่าช่ืนชม (2.1

2. บรรลุ
ผลกา

ม พบว่ามีกา
1) 

3. มีประ
โครงก

อคนในชุมช
้อม จนเกิดเป็
รในพ้ืนที่ใกล้เ
1) 

4. มีผลก
การดํ

มน้ัน ก่อให้เกิ
ยต่อการบริโภ
เกษตรกรผู้ผลิ
1) 

5. ได้รับก
การดํา

กให้กับผู้บริโภ
รางวัลธุรกิจเพื

2.14.5.1) รางว

บู้ทเผยแพร่เรื่
าลัยเกษตรศา
ฤติกรรมผู้บริโ
มอีกด้วย 
ปัจจุบัน ศูนย์
และช้ีวัดได้อย่
มีหน่วยงานรัฐ
ย่างกว้างขวา
สร้างสรรค์วิถี
ข้ามความเหลื
ชีพการทํานาอิ
4.1.2) 
เปา้หมายตา

ารดําเนินงานโ
ารดําเนินงาน

ะโยชน์และสร้
การกลุ่มธุรกิจ
นรวมตัวกัน
ป็นศูนย์เรียนรู้
เคียง เกษตรก

กระทบทีเ่กิดป
ําเนินการโคร
กิดการฟ้ืนฟูธ
ภค สามารถพัฒ
ลิตตระหนักรู้

การยกยอ่งระ
าเนินการโครง
ภคและผู้ผลิตไ
พ่ือสังคมแห่ง
วัลอุตสาหกรร

รื่องราวและขา
าสตร์ งานโอท
โภคและยังเป็

เรียนรู้มีชีวิต 
างลงตัว อีกทั้
ฐและสถาบัน
ง ซึ่งอาจสรุ
ชีวิตชาวนา โ
ลื่อมล้ํา ไปสู่ก
อินทรีย์ ซึ่งนอ

มแผนประจํา
โครงการกลุ่ม
เป็นไปตามแผ

รา้งคณุคา่ต่อค
จเชิงคุณค่าสา
เป็นเครือข่า
รู้ตลาดสุขใจ 
กรพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

ประโยชน์และ
รงการกลุ่มธุ
ธรรมชาติและ
ฒนาต่อยอดธุ
รู้ถึงความปลอ

ะดับชาติและ/
งการกลุ่มธุรกิ
ได้เรียนรู้แลก
เอเชีย (AREA
รมท่องเที่ยวไ

 

ายข้าวคุณธรร
ทอป นอกจา
ป็นการเผยแพ

 “ข้าวคุณธร
ทั้งได้สร้างสรร
นเกษตรมากม
ปได้ว่า “เครือ
โดยใช้กลไกขอ
การยกระดับก
อกจากจะช่วยใ

าปีไม่ตํ่ากว่าร้
มธุรกิจเชิงคุณ
ผน และบรรล

คนในชุมชน 
ามพราน และ
ยเพ่ือแก้ปัญ
 และศูนย์เรียน
 และผู้สนใจทั่

ะสร้างคุณคา่ต
รกิจเชิงคุณค
ะสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจทําผลิตภั
อดภัยในการบ

/หรือนานาช
กิจเชิงคุณค่าส
กเปลี่ยนข้อมูล
A Award) จาก
ไทย (รางวัลกิน

รม ในงานเทศ
กจะเป็นการติ

พร่ประชาสัมพั

รรม” เป็นต้น
รค์นวัตกรรมที
มาย นําไปประ
อข่ายคุณค่าข้
องกลุ่ม/องค์ก
การสร้างอํานา
ให้มีวิถีชีวิตที่ม

ร้อยละ 80 
ณค่าสามพราน
ลุเป้าหมายตา

 
โครงการเครือ
หาราคาผลผ
นรู้ข้าวคุณธร
ัวไปได้เรียนรูแ้

ต่อชุมชนหรอื
ค่าสามพราน 
 เกิดเป็นแหล
ภัณฑ์จากสมุน
บริโภคของผู้บ

าติ 
สามพราน โดย
ลข่าวสารเรื่อง
กองค์กรกลาง
นรี) ที่ยึดหลัก

ศกาลต่างๆ เป็
ติดตามแบรน
พันธ์ให้คนในสั

นแบบของวิถีช
ที่สามารถสร้า
ะยุกต์ใช้ในกา
ข้าวคุณธรรม”
กรชาวนาในกา
าจการต่อรอง
มีความสุขแล้ว

น และโครงกา
ามแผนประจํา

อข่ายคุณค่าข้
ผลิตตกตํ่า ปั
รรม และได้ขย
และนําไปปรบั

อสังคม 
 และโครงกา
ล่งท่องเที่ยววิ
นไพรอินทรีย์ 
บริโภค และคุ

ยใช้ตลาดสุขใ
งอาหารปลอด
งของธุรกิจช้ันน
กการบริหารจั

ป็นประจํา  ได
นด์ข้าวคุณธรร
สังคมได้เรียน

ชาวนาที่สาม
าง Trust แก
ารยกระดับ คุ
” เป็นตัวแบบ
ารเสริมพลัง ซึ
งให้เกิดความ
วยังอนุรักษ์สิ่ง

ารเครือข่ายค
าปีไม่ตํ่ากว่าร้

ข้าวคุณธรรม 
ปัญหาเรื่องมล
ยายผลชุดคว
บใช้ในชุมชนข

ารเครือข่ายคุ
วิถีเกษตรท่ีผ
 และสปา นอ
คุณภาพชีวิตข

ใจเป็นกลไกใน
ดภัยและเกษต
นําส่งเสริมกิจ
ัดการสินค้าท่
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ด้แก่  งาน
รมแล้ว ยัง
รู้เรื่องราว

ารถสร้าง
ก่ผู้บริโภค
คุณค่าและ
บธุรกิจข้าว
 ซึ่งกันและ
เป็นธรรม 
งแวดล้อม

คุณค่าข้าว
ร้อยละ 80 

 ก่อให้เกิด
ลพิษและ
ามรู้ให้แก่
ของตนเอง 

คุณค่าข้าว
ลิตพืชผล
กจากน้ียัง
ของตนเอง 

นการสร้าง
ตรอินทรีย์
จกรรมเพ่ือ
ท่องเที่ยวที่



เป็นมิตรก
สหกรณ์ 
(2.14.5.3
 
รายการห

ข้อ 
1 

 

2 

3 

4 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับสิ่งแวดล้อ
 แห่งปี 2556 
3)  

หลักฐาน 
 หมายเล

 2.14

2.14

 2.14

 2.14

 2.14

 2.14

มภายใต้การมี
 ที่มีอัตลักษ

ลขเอกสาร 
4.1.1 โ

ก
4.1.2 โ

ก
4.2.1 แ

ข
4.3.1 ส

ข
4.4.1 ส

ข
4.5.1 ร

แ

มีส่วนร่วมของ
ษณ์สหกรณ์แล

โครงการกลุ่ม
การเปลี่ยนแป
โครงการเครือ
การเปลี่ยนแป
แผนการขับเค
ขับเคลื่อนโคร
สรุปโครงการก
ข้าวคุณธรรม 
สรุปโครงการก
ข้าวคุณธรรม 
รางวัล AREA 
แห่งปี 2556 

 

งชุมชน (2.14
ละแสดงให้เห็

รา
ธุรกิจเชิงคุณค
ปลง 
อข่ายคุณค่าข้า
ปลง 
คลื่อนโครงการ
รงการเครือข่า
กลุ่มธุรกิจเชิง
 
กลุ่มธุรกิจเชิง
 
 Award / รา
 

4.5.2) รางวัล
นคุณค่าของก

ยชื่อเอกสารห
ค่าสามพราน/

าวคุณธรรม/คู

รกลุ่มธุรกิจเชิ
ายคุณค่าข้าวคุ
งคุณค่าสามพร

งคุณค่าสามพร

งวัลกินรี / รา

ลประกาศเกียร
การเป็นธุรกิจ

หลักฐาน 
/คู่มอืการสร้าง

คู่มือการสร้างส

ชงคุณค่าสามพ
คุณธรรม 
รานและโครงก

รานและโครงก

างวัลองค์กรทีม่

รติคุณองค์กร
จฐานสังคมอย

งสรรค์นวัตกร

สรรคน์วัตกรร

พรานและแผน

การเครือข่าย

การเครือข่าย

มีคณุค่าสหกร
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รที่มีคุณค่า
ย่างแท้จริง 

รรมนํา

รมนํา

นการ

คุณคา่

คุณคา่

รณ์



จัดการ จ
ประเมินไ
คุณภาพร

ตารางที่ 

องค์ประกอ
3.1 ภาวะ

ประจํ
ผู้บริห
หน่วย

3.2 การพั
เรียนรู

3.3 ระบบ
3.4 ระบบ
3.5 ร้อยล

การพั
ทักษะ
การป
หรือต

 
 

ตัวบ่งชีท้ี

 

ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
 
 

สถาบันวิชาก
จํานวน 5 ตัว
ได้คุณภาพระ
ระดับ ....... ร

 2.4 สรุปผลก

ตัวบ่งช้ี 

อบที ่3 การบรหิ
ผู้นําของคณะก

จําหน่วยงาน แล
หารทุกระดับขอ
ยงาน 
พัฒนาสถาบันสู่ส
รู้ 
บบริหารความเสี
บการพัฒนาบุคล
ละของบุคลากรที
พัฒนาความรู้ แล
ะวิชาชีพท่ีสอดค
ปฏิบัติงานท้ังในป
ต่างประเทศ 

ที่ 3.1 ภาวะผู้

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  

องคป์

การด้านสหกร
ัวบ่งช้ี มีผลกา
ดับ ดีมาก ส่ว
ายละเอียดดัง

การประเมินอ

หน่ว

  
  
  

หารและการจัด
กรรมการ
ละ
ง

ข้อ

สถาบัน ข้อ

สี่ยง ข้อ
ลากร ข้อ
ท่ีได้รับ
ละ
คล้องกับ
ประเทศ

ร้อยล

น้ําของคณะก

กระบวน
7 ข้อ 
ปีการศึก

ประกอบท่ี 3

รณ์มีผลการดํ
ารประเมินตน
วนผลการประ
งตารางที่ 2.4 

งค์ประกอบที่

ย ผลการ 
ดําเนินงาน 
ปี 2555  

 
 

ดการ 
 6 

 5 

 5 
 5 
ละ 100 

กรรมการประจ

นการ 

ษา 2556 

 

 3 การบริหา

ดําเนินงานใน
นเอง พบว่า มี
ะเมินของคณะ
 

ที่ 3 การบริหา

 
เป้าหมาย 

2556 2557 
  
  ต

7  7  

5 5 

 6  6 
 7 7  
80  80  

  

จําหน่วยงาน 

ารและการจั

ภาพรวม องค
มีผลการประเมิ
ะกรรมการฯ ไ

รและการจัดก

ผลการดาํ

ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง ผลลพั

(%หรื
สัดส่วน

ตวัหาร 

 7 

 5 

 6 
7  

 7 100.0

 7 

 และผู้บริหารท

ัดการ 

ค์ประกอบที่ 
มินตนเอง ได้
 ได้คะแนนเฉลี

การ 

เนินงาน ปี 255

ง กรรมก
พธ ์
รอ 
น)  

ตัวตั้ง ผ
(
สั

ตัวหาร 

 

 

 
 

00  

  

ทุกระดับของห

 3 การบริหา
้คะแนนเฉล่ีย
ลี่ย ...... ผลป

56 ผลก
(คะแ

การ ประเมิ
ตนเอผลลพัธ ์

(%หรือ 
สดัส่วน)  

  5.00
 5.00

 5.00

 5.00
 5.00

 5.00

หน่วยงาน (ส
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รและการ
 5.00 ผล
ประเมินได้

การประเมิน 
แนนเต็ม 5) 

ห
เ

มิน
ง 

กรรมการ 
  

0  
0  

0  

0  
0  
0  

กอ. 7.1) 

มาย 
เหตุ  

  
 

 

 

 

  



เกณฑ์กา

 
เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเห
หลักธรรม

ผลการดํ

มีการปร

มหาวิทย

คะ
มีการด

1

ารประเมิน 

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5. ผู้

 6. ผู้

 7. ค
ผ

ตุ : หากจะปร
มาภิบาลครบ

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. คณะก

ระเมินตนเองต
คณะก

ยาลัยเกษตรศา

แนน 1 
ดําเนินการ  
1 ข้อ 

คณะกรรมกา
และมีการประ
ผู้บริหารมีวิสยั
ทุกระดับ มีคว
การปฏิบัติงาน

 ผู้บริหารมกีาร
สามารถสื่อสา
ผู้บริหารสนับ
การตัดสินใจแ
น้อย 2 ครั้งต่
ผูบ้ริหารถ่ายท
วัตถุประสงคข์
ผูบ้ริหารบรหิา
ส่วนได้ส่วนเสี
คณะกรรมการ
ผลการประเมนิ

ระเมินผ่านเก
ถ้วนทั้ง 10 ป

วิชาการด้านสห
กรรมการประ
ตามหลักเกณ
กรรมการประ
าสตร์ พ.ศ. 25

คะแนน
มีการดําเนิ

2 หรอื 3

รประจําหน่ว
ะเมินตนเองต
ยทัศน์ กําหนด
วามสามารถใ
นและพัฒนาห
รกํากับ ติดตา
ารแผนและผล
สนุนให้บุคลา
แก่บุคลากรตา
อปีการศึกษา

ทอดความรู้แล
ของหน่วยงาน
ารงานด้วยหลัก
สยี 
รประจําหน่วย
นไปปรับปรุงก

ณฑ์การประเม
ประการ ตามนิ

หกรณ์ มีผลก
ะจําหน่วยงาน
ฑ์ที่กําหนดล่
จําสถาบันฯ 
548, ฉบับป

น 2 
นนิการ  
3 ข้อ 

 

เกณฑ

ยงาน ปฏิบัติห
ามหลักเกณฑ์
ดทิศทางการด
นการวางแผน
หน่วยงาน 
าม และประเมิ
ลการดําเนินงา
ากรในหน่วยง
ามความเหมา
 
ะส่งเสริมพัฒ
น เต็มตามศักย
ักธรรมาภิบาล

ยงานประเมินผ
การบริหารงาน

มินมาตรฐานข
นิยามศัพท์ที่ระ

ารดําเนินงาน
น ปฏิบัติหน้า
วงหน้า 

 บริหารงานภ
ปรับปรุง พ.ศ.

คะแนน 3 
มีการดําเนินก

4 หรอื 5 ขอ้

ฑ์มาตรฐาน 

หน้าที่ตามระ
ฑ์ที่กําหนดล่วง
ดําเนินงาน แล
นกลยุทธ์ มีกา

มินผลการดําเนิ
านของหน่วยง
าน มีส่วนร่วม
ะสม และผู้บริ

นาผู้ร่วมงาน 
ยภาพ 
ล โดยคํานึงถงึ

ผลการบริหาร
นอย่างเป็นรูป

ข้อที ่6 น้ัน ต้
ะบุไว้ ซึ่งสอด

น 7 ข้อ ดังน้ี 
าที่ตามระเบีย

ภายใต้ระเบีย
. 2550 และ

 ค
าร  
อ 

มีกา

เบียบ/ข้อบังคั
งหน้า 
ละสามารถถ่า
รนําข้อมูลสา

นินงานตามที่ม
งาน ไปยังบุคล
มในการบริหาร
ริหารมีการจดั

 เพ่ือให้สามาร

งประโยชน์ขอ

รงานของหน่ว
ปธรรม 

้องแสดงข้อมูล
คล้องเป็นไปต

บ/ข้อบังคับที

บบริหารว่าด้ว
ะฉบับที่ 3 พ

คะแนน 4 
ารดําเนินการ  

6 ข้อ 

คับที่กําหนดค

ายทอดไปยังบุ
รสนเทศเป็นฐ

มอบหมาย รว
ลากรในหน่วย
รจัดการให้อํา
ดประชุมบุคลา

รถทํางานบรร

องหน่วยงาน แ

วยงาน และผู้บ

ลการบริหารง
ตามเกณฑ์ของ

ที่กําหนดครบ

้วยการบริหาร
พ.ศ. 2553  

คะแ
 มีการดํ

7
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รบถ้วน

บุคลากร
ฐานใน

วมทั้ง
ยงาน 
านาจใน
ากร อย่าง

ลุ

และผู้มี

บริหารนํา

งานตาม
ง สมศ. 

บถ้วนและ

รสถาบันฯ 
 (3.1.1.1), 

แนน 5 
ําเนินการ  
 ข้อ 



(3.1.1.2)
และได้มี
ข้อเสนอแ
ในภาพรว
ครั้งหลังสิ
คณะกรร

ระดับ ม
พัฒนาห

และนําสู่
ประชุมช้ี
ตัวบ่งช้ีทั้
เพ่ือพัฒน

สามารถ

ประจําส
สภาพกา
กรณีมีเรือ่

ตัดสินใจ
การศึกษ

ประจําเดื
ปรับปรุง
ชัดเจนเพื
กลยุทธ์สู
จัดทํา Jo
ความสําเ
(3.1.4.5) 
ตามท่ีมอ

) ในปีการศึกษ
มีการประเมิน
แนะในการพัฒ
วมอยู่ในระดับ
สิ้นปีงบประม
รมการประจําส

2. ผู้บริห
มีความสามา
น่วยงาน 

ผู้บริห
สู่การปฏิบัติที่
ช้แจงแก่บุคลา
ทั้งในด้านมิติก
นาค่านิยมร่วม

3. ผู้บริ
สื่อสารแผนแ

ผู้บริห
ถาบันฯ ปีละ
ารณ์ย่ิงขึ้น แล
องสําคัญที่ต้อ

4. ผู้บรหิ
จแก่บุคลากร
ษา 

ผู้ อําน
ดือน (3.1.4.1
ระบบการปฏิ
พ่ือเพ่ิมความค
สู่การปฏิบัติเพื
ob descript
เร็จร่วมกันอย
 การดําเนินกา

อบหมายแก่บุค
 

ษา 2556 คณ
นตนเองและใ
ฒนาปรับปรุง
บ “เห็นด้วยอ
าณในช่วงเดือ
สถาบันฯ มีมติ
หารมีวิสัยทัศ
ารถในการวา

หารและคณะ
เป็นระบบชัด
กรทุกคนให้เข
ารพัฒนาองค์

ม “ทํางานอยา่
ริหารมีการกํา
และผลการดํา
หารมีการกํากั
ะครั้ง (3.1.3.1
ละมีระบบกล
องพิจารณาตัด
หารสนับสนนุ
ตามความเห

นวยการสนับ
1) เพ่ือรับ
ิบัติงานอย่างต
คล่องตัวและเ
พ่ือให้บุคลาก
tion โดยมีผู้
ย่างมีประสิทธิ
ารโครงการ Te
คลากรเพ่ือยกร

ณะกรรมการป
ให้ความเห็น
การดําเนินงา
ย่างมาก” โดย
อนธันวาคมขอ
ติให้ใช้แจ้งหนัง
น์ กําหนดทิศ
งแผนกลยุทธ

กรรมการสถา
ดเจน (3.1.2.1
ข้าใจในนโยบ
ค์กร ที่ส่งเสริม
างมีนํ้าใจ ใส่ใจ
ากับ ติดตาม
าเนินงานของ
กับ ติดตามแล
1) เพ่ือทบ
ไกในการสื่อส

ดสินใจให้ใช้แจ้
นให้บุคลากรใน
มาะสม และ

บสนุนให้บุคล
ฟังข้อคิดเห็น
ต่อเน่ือง มีการ
พ่ิมประสิทธิภ
รได้รับทราบ
ผู้อํานวยการค
ธิภาพและประ
eam Buiding
ระดับการทําง

 

ประจําสถาบัน
นและข้อเสนอ
านของสถาบัน
ยกําหนดให้มีก
องทุกปี และห
ังสือเวียนอย่า
ศทางการดําเ
ธ์ มีการนําข

าบันฯมีการจั
1) โดยจัดทําเ
ายและเจตนา
มให้บุคลากรไ
จในวิสัยทัศน์
ม และประเมิ
งหน่วยงาน ไป
ละประเมินผล
บทวนเป้าหมา
สารทําความเ
จง้หนังสือเวียน
นหน่วยงาน 
ะผู้บริหารมีกา

ลากรมีส่วนร
นและข้อเสนอ
รแต่งต้ังผู้ช่วย
ภาพในการทํา
แผนและเป้า
คอยให้คําปรึก
ะสิทธิผล (3.1
g Forum (3.1
านให้มีประสทิ

นฯ ได้ดําเนิน
อแนะเพ่ิมเติ
นฯต่อไป ผลก
การประชุมคณ
หากมีเรื่องอ่ืนใ
งเป็นทางการ
เนินงาน และ
ข้อมูลสารสน

ัดทําและทบท
เอกสารแนวน
ารมณ์ในการด
ได้มีโอกาสเรีย
 รับผิดชอบ แ
มินผลการดํา
ปยังบุคลากรใ
ลการดําเนินง
าย และปรับแ
เข้าใจแผนกา
นเพ่ือขอมติอ
 มีส่วนร่วมใน
ารจัดประชุม

ร่วมในการบ
อแนะจากบุค
ยผู้อํานวยการ
างาน(3.1.4.3)
หมายการดํา
กษาเพ่ือให้บุค
.4.4)   การจั

1.4.6) และจัดท
ทธิภาพมากขึน้

การตามอํานา
มเพ่ือรวบรว
ารประเมินเกี่
ณะกรรมการป
ใดที่ต้องใช้การ
 (3.1.1.3) 
สามารถถ่าย

นเทศเป็นฐาน

ทวนวิสัยทัศน์
นโยบายการบ
ดําเนินงานขอ
ยนรู้ และพัฒน
และมององค์รว
เนินงานตามท
ในหน่วยงาน
งาน ผ่านการ
แผนการดําเนิ
ารดําเนินงานใ
ย่างเป็นทางก

นการบริหารจั
บุคลากร อย่

ริหารจัดการ
ลากรผู้ปฏิบัติ
(3.1.4.2) และ
) พร้อมทั้งจัด
เนินงานอย่าง

คลากรสามารถ
จัดโครงการเขี
ทํา Mind ma
น 

าจหน้าที่อย่าง
วมข้อมูลและ
ยวกับการปฏิ
ประจําสถาบัน
รพิจารณาตัด

ยทอดไปยังบุค
นในการปฏิบัติ

น์ พันธกิจ แผ
บริหารงานสถ
องสถาบัน มีกา
นาตนเองอย่า
วม” (3.1.2.2
ที่มอบหมาย 

น 
ประชุมคณะ

นินงานให้สอด
ให้บุคลากรที
การ (3.1.3.2) 
จัดการให้อําน
ย่างน้อย 2 

รผ่านเวทีกา
ติงาน และนํา
ะคําสั่งมอบหม
ัดเวทีการเช่ือ
งชัดเจน มอบ
ถยกระดับกา

ขียนบทความส
ap   (3.1.4.7) 
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งครบถ้วน
ะสรุปเป็น
ฏิบัติหน้าที่
นฯ ปีละ 1 
ดสินใจจาก

คลากรทุก
ติงานและ

ผนกลยุทธ์ 
ถาบันและ
ารกําหนด
างต่อเน่ือง
2)   
 รวมทั้ง

กรรมการ
ดคล้องกับ
ที่เก่ียวข้อง 
 

นาจในการ
ครั้งต่อปี

รประชุม
าข้อมูลไป
มายงานที่
มโยงแผน
บหมายให้
รทํางานสู่
สร้างสรรค์ 
 ภาระงาน



วัตถุประ

และการ
ประชุมส
Team B
และมีกา

ส่วนได้ส่

บาล เป็น
ผู้มีส่วนเกี
ผ่านการต
(3.1.6.4) 
(3.1.6.5) 

ผลการป

การบริหา
ประจําสถ

รายการห

ขอ้
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 

5. ผู้บ
ะสงค์ของหน่ว

ผู้อําน
รสอนงานเพ่ือ
สถาบันประจํา
Building Foru
รประเมินอย่า

6. ผู้บริห
ส่วนเสีย 

ผู้อําน
นเครื่องมือในก
ก่ียวข้อง โดยก
ตรวจสอบบัญช
 มีการบริหาร
 ตลอดจนมีกา

7. คณะ
ประเมินไปปรับ

คณะก
ารจัดการ (3.
ถาบันฯทราบใ

 

หลักฐาน 

อ หมายเ
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

บริหารถ่ายทอ
วยงาน เต็มต
นวยการใช้เวที
อเพ่ิมประสิท ิ
เดือน (3.1.5.
um (3.1.5.4)
างต่อเน่ือง (3
หารบริหารงา

นวยการมีกระบ
การบริหารงาน
การจัดทํารายง
ชีจากผู้สอบบั
รงานที่คํานึงถึ
ารเปิดเผยประ
ะกรรมการปร
ับปรุงการบรหิ
กรรมการประ
1.7.1) เพ่ือน
ในคราวการปร

เลขเอกสาร 
3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.1.3 
3.1.2.1 
3.1.2.2 
3.1.3.1 
3.1.3.2 
3.1.4.1 
3.1.4.2 
3.1.4.3 

อดความรู้แล
ามศักยภาพ 
การจัดการคว
ธิภาพและยก
1) การสอนงา
) โดยจัดทําแน
.1.5.6) 
านด้วยหลักธ

บวนการบริหา
นให้สามารถขับ
งานการประเมิ
ัญชีรับอนุญาต
ถึงผู้มีส่วนได้ส
ะวัติบนเว็บไซต
ะจําหน่วยงา
หารงานอย่าง
ะจําสถาบันฯไ
นําไปปรับปรุง
ระชุมครั้งต่อไป

 
ระเบียบบริห
คําสั่งแต่งต้ัง
รายงานการ
แผนกลยุทธ์
รายงานการ
รายงานการ
รายงานการ
รายงานการ
คําสั่งแต่งต้ัง
คําสั่งมอบห

 

ละส่งเสริมพัฒ
 
วามรู้ในการถา่
กระดับในการ
านรายบุคคล 
นวทางการกํา

ธรรมาภิบาล 

ารจัดการเป็น
บเคลื่อนภารกิ
มินตนเอง (3.1
ต (3.1.6.3) เพื
ส่วนเสียและเปิ
ต์ www.cai.k
านประเมินผล
งเป็นรูปธรรม
ได้ให้นโยบายแ
งการดําเนินงา
ป (3.1.7.2) 

รา
หารสถาบันวิช
งคณะกรรมกา
รประชุมคณะก
ธ์สถาบัน ฉบับ
รประชุมประจํ
รประชุมคณะก
รประชุมสถาบั
รประชุมสถาบั
งผู้ช่วยผู้อํานว
หมายงาน  

ฒนาผู้ร่วมงา

ายทอดประสบ
รทํางานของบ
 (3.1.5.2) เวที
กับดูแลกิจกา

 โดยคํานึงถึง

นไปตามกรอบ
ิจทั้ง 4 ด้าน ข

1.6.1) รายงาน
พ่ือเสนอในที่ป
ปิดโอกาสให้บ
ku.ac.th (3.1.
ลการบริหารง
ม 
และข้อเสนอแ
านและรายงาน

ายชื่อเอกสาร
ชาการด้านสห
ารประจําสถา
กรรมการประ
บที่ 2 (แนวนโ
จาํเดือน  
กรรมการสถา
บันประจําเดือ
บันประจําเดือ
วยการ  

าน เพื่อให้

บการณ์ ถอดบ
บุคลากรโดยใ
ทกีารจัดการค
าร และคู่มือกา

งประโยชน์ขอ

การบริหารจัด
ของสถาบัน ภา
นประจําปี (3.1
ประชุมคณะกร
บุคลากรมีส่วน
6.6) 
งานของหน่วย

แนะเชิงสร้างส
นผลการดําเนิ

รหลักฐาน 
หกรณ์ 
บันคณะกรรม

ะจําสถาบันฯ 
ยบายการบรหิ

าบันฯ ครั้งที่ 1
น 
น  

ห้สามารถทําง

บทเรียนในการ
ใช้เวทีต่าง ๆ

ความรู้ (3.1.5
ารปฏิบัติงาน

องหน่วยงาน

ดการตามหลัก
ายใต้การมีส่ว
1.6.2)  และงบ
รรมการประจํา
นร่วมในการดํ

ยงาน และผู้บ

สรรค์ ตลอดจ
นินงานให้คณะ

มการประจําส
 ครั้งที่1/57 
หารงานสถาบั

1/57 
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งานบรรลุ

รแก้ปัญหา 
ๆ ได้แก่ ที่
.3) การใช้ 
 (3.1.5.5) 

น และผู้มี

กธรรมาภิ-
วนร่วมของ
บการเงินที่
าสถาบันฯ 
ดําเนินงาน 

บริหารนํา

นแนวทาง
ะกรรมการ

สถาบัน 

บัน) 



ขอ้
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 

 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

เกณฑ์มา

คะแ
มีการดาํ

1 

อ หมายเ
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

ที่ 3.2 การพัฒ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

าตรฐาน 

แนน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 

เลขเอกสาร 
3.1.4.4 
3.1.4.5 
3.1.4.6 
3.1.5.1 
3.1.5.2 
3.1.5.3 
3.1.5.4 
3.1.5.5 
3.1.5.6 
3.1.5.7 
3.1.6.1 
3.1.6.2 
3.1.6.3 
3.1.6.4 
3.1.6.5 
3.1.6.6 
3.1.7.1 
3.1.7.2 

ฒนาสถาบันสู่

กระบวน
5 ข้อ 
ปีการศึก

คะแนน 
มีการดําเนนิ

 2 ข้อ 

 
รายงานการ
โครงการบท
โครงการ Te
รายงานการ
การสอนงาน
เวทีการจัดก
Team Buil
คู่มือการปฏิ
คําสั่งมอบห
สรุปการประ
รายงานการ
รายงานประ
การรับรองง
รายงานการ
รายงานการ
www.cai.k
รายงานการ
ผลการดําเนิ

สู่สถาบนัเรียน

นการ 

ษา 2555 

 2 
นการ 
 

มี

 

รา
รประชุมเวทีเชื
ทความสร้างสร
eam Buildin
รประชุมสถาบั
นโดยผอ.  
การความรู ้ 
lding Forum
ฏิบัติงาน  
หมายงาน  
ะเมินตนเอง 
รประเมินตนเอ
ะจําปี 2556 
งบการเงินโดย
รประชุมคณะก
รประชุมสถาบั
ku.ac.th 
รประชุมคณะก
นินงานสถาบัน

 

นรู ้(สกอ. 7.2

คะแนน 3 
มกีารดําเนินกา

3 ข้อ 

ายชื่อเอกสาร
ช่ือมโยงแผนก
รรค ์
ng Forum 
บันประจําเดือ

m  

 
อง 

 
ยผู้สอบบัญชีรั
กรรมการประ
บันประจําเดือ

กรรมการประ
นประจําปี 

2) 

คะ
ร  มีการ

รหลักฐาน 
กลยุทธ์สู่การป

น  

ับอนุญาต  
ะจําสถาบันฯ 
น  

ะจําสถาบัน ค

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
4 ข้อ 

ปฏิบัติ 

 ครั้งที่ 1/57 

รั้งที่ 1/57    

คะแน
มีการดํา

5 ข
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นน 5 
เนินการ  

 ขอ้ 



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

หมายเห

ผลการดํ

ของหนว่

คําสั่งแต่
ดําเนินก
สามารถ
สามารถแ
(3.2.1.3)
ผู้อํานวย

ตามประ

ทุกภารกิ
โดยกําหน

ประเมิน
ตนเอง 

 1.  

 2.  

 3.  

ไ

 4.  

 5.  

ตุ :   

ดําเนนิงาน 
สถาบันวิ
1. มีการ

วยงาน 
สถาบั

งต้ังคณะกรร
ารจัดการควา
ยกระดับการ
แก้ปัญหาที่เกิ
) และการป
การ (3.2.1.6

2. กําหน
ะเด็นความรู้ที่

สถาบั
จของสถาบัน
นดเป็นวาระใ

มีการกําหนด
ยุทธ์ของหน่ว
กําหนดบุคลา
ตามประเด็นค
มีการแบ่งปัน
knowledge)
ไปสู่บุคลากรก
มีการรวบรวม
แหล่งเรียนรู้อื
ออกมาเป็นลา
มีการนําความ
ที่เป็นลายลักษ
ประสบการณ์
จริง 

วิชาการด้านสห
กําหนดประเด็

บันวิชาการด้า
รมการจัดการ
ามรู้ให้อยู่ในวิ
ทํางานของต

กิดระหว่างกระ
ประชุมสถาบัน
) 

นดบคุลากรกล
กําหนดในขอ้

บันวิชาการด้า
นฯ จึงได้กําหน
ในการประชุม

ประเด็นความ
ยงาน 
ากรกลุ่มเป้าหม
ความรู้ที่กําหน
และแลกเปลีย่
) เพ่ือค้นหาแน
กลุ่มเป้าหมาย
มความรู้ตามป
อ่ืนๆ ที่เป็นแน
ายลักษณ์อักษ
มรู้ที่ได้จากกา
ษณ์อักษร (ex

ณต์รง (tacit k

หกรณ์ มีผลก
ด็นความรู้แล

นสหกรณ์ มีเ
รความรู้สถาบ
วิถีการทํางาน
นเองให้มีประ
ะบวนการปฏิบ
ันประจําเดือน

ลุ่มเป้าหมายที
อ 1 
นสหกรณ์ส่งเ

นดให้บุคลากร
มสถาบันประจํ

 

เกณฑ

มรู้และเป้าหม

มายที่จะพัฒน
นดในข้อ 1 
ยนเรียนรู้จาก
นวปฏิบัติที่ดีต
ยทีกํ่าหนด 
ประเด็นความรู
นวปฏิบัติที่ดีมา
ษร (explicit 
รจัดการความ
xplicit know
knowledge) 

ารดําเนินงาน
ะเป้าหมายขอ

เป้าหมายในก
บันวิชาการด้

น (3.2.1.2) 
ะสิทธิภาพ โด
บัติงานได้อย่า
น (3.2.1.4) 

ที่จะพัฒนาคว

เสริมและผลัก
รสถาบันฯทุกค
จําเดือนเพ่ือย

ฑ์มาตรฐาน 

ายของการจดั

นาความรู้และ

กความรู้ ทักษะ
ตามประเด็นค

รู้ที่กําหนดในข
าพัฒนาและจั
 knowledge)
มรู้ในปีการศึก
wledge) และจ
ที่เป็นแนวปฏิ

น 5 ข้อ ดังน้ี 
องการจัดการ

การพัฒนาองค
้านสหกรณ์ (
 โดยมีเป้าหม

ดยใช้การจัดก
างเป็นรูปธรรม
การประเมิน

วามรู้และทักษ

กดันให้เกิดกา
คนได้พัฒนาค
กระดับการทํ

ดการความรู้ที่

ะทักษะในการ

ะของผู้มีประส
วามรู้ที่กําหน

ข้อ 1 ทั้งที่มีอ
จดัเก็บอย่างเป็
) 
ษาปัจจุบันหรื
จากความรู้ ทั
ฏิบัติที่ดีมาปรบั

รความรู้ที่สอด

ค์กรไปสู่องค์ก
 (3.2.1.1) 
มายเพ่ือต้องก
การความรู้เพ่ือ
มจากเวที Te
นตนเอง (3.2

ษะในการปฏิ

รจัดการความ
วามรู้และทักษ
างานของบุคล

ที่สอดคล้องกบั

รปฏิบัติงานอย

สบการณ์ตรง 
นดในขอ้ 1 แล

อยู่ในตัวบุคคล
ป็นระบบโดยเ

รือปีการศึกษา
ทกัษะของผู้มี
บใช้ในการปฏิ

ดคล้องกับแผ

กรแห่งการเรี
มีหน้าที่วาง

การให้บุคลาก
อสร้างความเ

eam Buildin
2.1.5) และกา

ฏิบัติงานอย่าง

มรู้ทั่วทั้งองค์
ษะในภารกิจท
ลากรให้มีประ
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บแผนกล

ย่างชัดเจน

 (tacit 
ละเผยแพร่

และ
ผยแพร่

าที่ผ่านมา

ฏิบัติงาน

นกลยุทธ์ 

รียนรู้ ได้มี
งแผนและ
กรสถาบัน
เข้าใจและ
g Forum 
รประเมิน

งชดัเจน

กรและให้
ทั้ง 4 ด้าน 
ะสิทธิภาพ 



(3.2.2.1)
คําแนะน
Buiding 
ปฏิบัติงา

knowle
กลุ่มเป้าห

ภายใต้โค
ผู้อํานวย
ภายนอก

เรียนรู้อ่ืน
อักษร (e

Forum 
ปฏิบัติงา
www.ca

เป็นลาย
knowle

(3.2.5.1)
ประจําเดื
ติดตามป
ใจในวิสัย
มีการนําน
บุคลากรโ

รายการห

ข้อ 
1 
 

) โดยนําแนว
นําในกรณีที่เ
 Forum 
านในความรับ

3. มีการ
edge) เพื่อค้
หมายที่กําหน

สถาบั
ครงการ Team
การ การเรียน

ก การเรียนรู้จ
4. มีการ

นๆ ที่เป็นแนว
explicit kno

สถาบั
 (3.2.4.1) คู
านบุคลากรสถ
ai.ku.ac.th  

5. มีการ
ลักษณ์อักษร

edge) ที่เป็นแ
บุคลา

), (3.2.5.2
ดือนสถาบันเ
ประเมินผล จน
ยทัศน์ มีความ
นวัตกรรมการ
โดยการถ่ายท

หลักฐาน 

หมายเล
3.2
3.2

ปฏิบัติที่ดีมา
กิดปัญหา ห ื
ในการจัดกา

ผิดชอบและภ
รแบ่งปันและแ
ค้นหาแนวปฏิ
นด 
บันวิชาการด้าน
m Building 
นรู้จากการทํา
ากเวทีวิจัย แล
รวบรวมควา
วปฏิบัติที่ดีมา
owledge) 
บันวิชาการด้าน
คู่มือปฏิบัติงาน
ถาบัน (3.2.4
 
นําความรู้ที่ไ
ร (explicit 
แนวปฏิบัติทีดี่
ากรสถาบันวิช
2) มาปรับใช้ใ
ป็นเวทีในกา
นนํามาซึ่งกรอ
มรับผิดชอบ แ
รวิจัยที่ได้จาก
ทอดของผู้อําน

ขเอกสาร 
2.1.1 ค
2.1.2 แ

ร่วมถ่ายทอด
รืออุปสรรคที
ารความรู้สู่กา
ภารกิจของสถา
แลกเปลี่ยนเรี
ฏิบัติที่ดีตามป

นสหกรณ์สนับ
 Forum (3.
งานด้วยตนเอ
ละบริการวิชา
มรู้ตามประเด็
าพัฒนาและจั

นสหกรณ์ได้จั
นการเงิน (3.2
.4) Mind m

ด้จากการจัด
 knowledge
ดีมาปรับใช้ใน
ชาการด้านส
นการปฏิบัติง
รแลกเปลี่ยน
อบการปฏิบัติส
และมององค์รว
เวทีการจัดกา

นวยการ (3.2.5

คําสั่งแต่งต้ังค
แผนการจัดกา

 

ดให้เพ่ือนร่วม
ที่ไม่สามารถข
ารยกระดับกา
าบันอย่างเป็น
รียนรู้จากคว
ประเด็นความ

ับสนุนให้บุคล
.2.3.1) เพ่ือก
องและการเรีย
าการของสถาบ
ด็นความรูท้ีกํ่
จัดเก็บอย่างเ

จัดทําสรุปราย
2.4.2) คู่มือป
map ภาระงา

การความรู้ใน
e) และจากค
นการปฏิบัติง
หกรณ์ ได้นํา
งาน และขับเ
นความคิดเห็น
สู่การสร้างค่า
วม” และกําห
ารความรู้การวิ
5.3)  

รา
คณะกรรมการ
ารความรู้ 

มงานได้นําไป
ขับเคลื่อนงา
ารทํางานให้มี
นระบบ (3.2.2
ามรู้ ทักษะ

มรู้ที่กําหนดใน

ลากรใช้เวทีกา
การเรียนรู้แบ
ยนรู้จากแนวป
บันฯ (3.2.3.2
กําหนดในข้อ 
ปน็ระบบโดย

งานการจัดกา
ฏิบัติงาน  Fa
านของบุคลาก

นปีการศึกษา
ความรู้ ทักษ
านจริง 
าความรู้ที่ได้จ
เคลื่อนการทํา
นโดยมีผู้อํานว
านิยมร่วมของ
หนดเป็นนโยบ
วิจัยมาใช้เป็น

ายชื่อเอกสาร
รจดัการความรู

ปปรับใช้ โดย
นในภารกิจไ
ประสิทธิภาพ

2.2) 
ะของผู้มีประส
นข้อ 1 และ

ารจัดการควา
บก้าวกระโดด
ปฏิบัติที่ดีโดย ิ
2)   
 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ยเผยแพร่ออก

ารความรู้โครง
armer Shop
กร (3.2.4.5) แ

ปัจจุบันหรือปี
ษะของผู้มีประ

จากการจัดกา
างานของสถา
วยการเป็นพ่ีเ
งฅนสถาบัน “
ายให้บุคลากร

นแนวปฏิบัติที่

รหลักฐาน 
รู้สถาบันวิชาก

ยมีผู้อํานวยกา
ได้ ใช้โครงกา
พ สามารถวา

สบการณ์ตรง
ะเผยแพร่ไปสู

ามรู้อยู่ในวิถีก
ดจากประสบก
วิทยากรจากห

นตัวบุคคลแล
กมาเปน็ลายลั

งการ Team 
p (3.2.4.3) 
และเผยแพร่ใ

ปีการศึกษาที
ะสบการณ์ตร

ารความรู้ในเ
าบัน โดยใช้เว
เลี้ยงให้คําแน

“ทํางานอย่างมี
รถือปฏิบัติตา
ดีในการปฏิบั

การด้านสหกร
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ารคอยให้
าร Team 
งแผนการ

ง (tacit 
สู่บุคลากร

การทํางาน 
การณ์ของ
หน่วยงาน

ละแหล่ง
ลักษณ์

 Building 
 คู่มือการ
ในเว็บไซต์ 

ที่ผ่านมาที่
รง (tacit 

วทีต่าง ๆ 
วทีประชุม
นะนําและ
มีนํ้าใจ ใส่
าม รวมทั้ง
ัติงานของ

รณ ์



ข้อ 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 

 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 

คะแ
มีการดาํ

1 

หมายเล
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

ที่ 3.3 ระบบบ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

 1.  ม

แนน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 

ขเอกสาร 
2.1.3 โ
2.1.4 ร
2.1.5 ผ
2.1.6 ผ
2.2.1 ส
2.2.2 ร
2.3.1 ส
2.3.2 ร
2.4.1 ส
2.4.2 ค
2.4.3 ค
2.4.4 ค
2.4.5 M
2.5.1 ส
2.5.2 ส
2.5.3 เ

บริหารความเ

กระบวน
6 ข้อ 
ปีงบประ

 มีการแต่งต้ังค
และตัวแทนที

คะแนน 
มีการดําเนนิ

 2 ข้อ 

โครงการ Tea
รายงานการป
ผลการประเมิ
ผลการประเมิ
สรุปโครงการ 
รายงานการป
สรุปโครงการ 
รายละเอียดก
สรุปโครงการ 
คู่มือปฏิบัติงา
คู่มือปฏิบัติงา
คู่มือการปฏิบั
Mind map ภ
สรุปความรู้ทีไ่
สรุปโครงการ 
เอกสารเผยแพ

เสี่ยง (สกอ. 7

นการ 

มาณ พ.ศ. 25

คณะกรรมการ
ที่รบัผิดชอบภา

 2 
นการ 
 

มี

 

รา
am Building 
ระชุมสถาบัน

มนิตนเอง 
มนิผู้อํานวยกา
 Team Build
ระชุมสถาบัน
 Team Build
ารเข้าร่วมเวที
 Team Build
นการเงิน 
น Farmer S
ัติงานบุคลาก
ภาระงานของบ
ได้จากการจัด
 Team Build
พร่นวัตกรรมก

7.4) 

556 

เกณฑ

รหรือคณะทํา
ารกิจหลักของ

คะแนน 3 
มกีารดําเนินกา

3 หรอื 4 ข้อ 

ายชื่อเอกสาร
 Forum 

น 

ร 
ding Forum 
น 
ding Forum 
ทเีรียนรู้ของบุ
ding Forum 

hop 
รสถาบัน 
บุคลากร 
การความรู้ขอ
ding Forum 
การวิจัย 

ฑ์มาตรฐาน 

งานบริหารคว
งหน่วยงานร่ว

คะ
ร  
 

มีการ

รหลักฐาน 

 

 
คลากร/รายง
 

องบุคลากรรา
 

วามเสี่ยง โดย
มเป็นคณะกร

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
5 ข้อ 

านการประชุม

ยบุคคล 

มีผู้บริหารระด
รรมการหรือ

คะแน
มีการดํา

6 ข
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มสถาบัน 

ดับสูง 

นน 5 
เนินการ  

 ขอ้ 



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

หมายเห

ผลการดํ

ตัวแทนที

ที่มีหน้าที
ในอนาคต
สิ้นปีงบป

ประเมิน
ตนเอง 

 2.  ม

 3. มี
ิ

 4. มี

 5. มี

 6. มี

ตุ :   

ดําเนนิงาน 
สถาบันวิ
1. มีการ

ที่รับผดิชอบภ
สถาบั

ที่จัดทําแนวทา
ต และจัดทําร
ประมาณ (3.3

คณะทํางาน 
 มีการวิเคราะห
ตามบริบทขอ
-   ความเสี่ย

สถานที่) 
-   ความเสี่ย
-   ความเสี่ย
-   ความเส่ีย

ให้บริการ
-   ความเสี่ย

บุคลากร 
-   ความเสี่ย
-  อ่ืนๆ ตาม

มีการประเมินโ
วิเคราะห์ในข้
มีการจัดทําแผ
มีการติดตาม แ
ประจําหน่วยง
มีการนําผลกา
การปรับแผน

วิชาการด้านสห
แต่งต้ังคณะก
ภารกิจหลักขอ
บันวิชาการด้าน
างบริหารควา
รายงานสรุปผ
3.1.2) 

 
ห์และระบุควา
องหน่วยงาน ตั
ยงด้านทรัพยา
 
ยงด้านยุทธศา
ยงด้านนโยบาย
ยงด้านการปฏิ
ร การบริหารง
ยงด้านบุคลาก
 
ยงจากเหตุการ
มบริบทของหน
โอกาสและผล
้อ 2 
นบริหารความ
และประเมินผ
งาน เพ่ือพิจา
รประเมิน แล
หรือวิเคราะห์

หกรณ์ มีผลก
กรรมการหรอื
องหน่วยงานร
นสหกรณ์มีกา
มเสี่ยง ประเมิ
ลเพ่ือเสนอผูอ้

 

เกณฑ

ามเสี่ยง และป
ตัวอย่างเช่น 
ากร (การเงิน 

สตร์ หรือกลย
ย กฎหมาย ร
ฏิบัติงาน เช่
งานวิจัย ระบบ
กรและความเสี

รณ์ภายนอก 
น่วยงาน 
ลกระทบของค

มเสี่ยงที่มีระดั
ผลการดําเนิน
รณาอย่างน้อ

ละข้อเสนอแน
ห์ความเสี่ยงใน

ารดําเนินงาน
อคณะทํางานบ
ร่วมเป็นคณะ
ารดําเนินการ
มิน ติดตาม ต
อํานวยการพิจ

ฑ์มาตรฐาน 

ปัจจัยที่ก่อให้

 งบประมาณ 

ยุทธ์ของหน่วย
ระเบียบ ข้อบัง
ช่น ความเสี่ย
บงาน ระบบป
สี่ยงด้านธรรม

 

ความเสี่ยงและ

ดับความเสี่ยงส
งานตามแผน 
ยปีละ 1 ครั้ง
ะจากคณะกร

นรอบปีถัดไป 

น 6 ข้อ ดังน้ี 
บริหารความ
ะกรรมการหรื
แต่งต้ังคณะก
ตรวจสอบการ
จารณา และนํ

เกิดความเสี่ยง

 ระบบเทคโนโ

ยงาน 
งคับ 
ยงของกระบว
ประกันคุณภาพ
าภิบาล โดยเฉ

ะจัดลําดับควา

สูง และดําเนิน
 และรายงานต
 
รรมการประจาํ
 

เสี่ยง โดยมีผู้
รือคณะทํางาน
รรมการบริหา
ปฏิบัติงาน สร

นําเสนอในที่ปร

งอย่างน้อย 3

โลยีสารสนเท

วนการบริหาร
พ 
ฉพาะจรรยาบ

ามเสี่ยงที่ได้จา

นการตามแผน
ต่อคณะกรรม

าหน่วยงาน ไป

ผูบ้ริหารระดับ
น 
ารความเสี่ยง
รุปผล กําหน
ระชุมประจําเ
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3 ด้าน 

ทศ อาคาร

รงาน การ

บรรณของ

ากการ

น 
มการ

ปใช้ใน

บสงู และ

 (3.3.1.1) 
ดแนวทาง
เดือน เมื่อ



บริบทขอ

จากนโยบ
การเงิน (

วิเคราะห

ซึ่งได้มีกา

งบประม

ประสิทธิ
โครงการ
เงินรายได

อนุเคราะ
สอดคล้อ
จึงไม่อยู่ร
เศรษฐศา

จําเป็นต้
พ่ึงพาบุค
บุคลากร
ปัจจุบันใ

ร่วมมือแ

หน่วยงา

2. มีการ
องหนว่ยงาน 

คณะก
บายรัฐ ความ
(3.3.2.2) 

3. มีการ
ห์ในข้อ 2 

มีการ
ารวิเคราะห์คว

(1) ค
าณค่าใช้จ่ายด

แ
ธิภาพการทําง
รทดแทนอัตรา
ด้ของสถาบันน

(2) 
ะห์จากมหาวิ
องเหมาะสมกับ
รวมที่คณะเศ
าสตร์ 

(3) คว
้องมีบุคลากร
คลากร ซึ่งผลัด
รใหม่และภาคี
ใช้วิธีการทํางา

4. มีการ
แผนก

ละการยกระด

5. มีการ
าน เพือ่พิจาร

วิเคราะห์และ
 
กรรมการบริห
มเสี่ยงด้านอา

รประเมินโอก

จัดทําแผนกล
วามเสี่ยงไว้ดัง
ความเสี่ยงจา
ด้านบุคลากรข
แนวทางการจัด
งานของพนักง
าจ้างที่กําหนด
นอกเหนือจาก
ความเสี่ยง

วิทยาลัยให้ใช้
บบริบทการดํ
ศรษฐศาสตร์ 

วามเสี่ยงในก
รที่มุ่งมั่น ทุ่มเ
ัดเปลี่ยนหมุน
คีที่เข้ามาร่วม
านนอกเวลารา

จัดทําแผนบริ
การดําเนินงา
ดับการทํางาน

ติดตาม และ
ณาอย่างน้อย

ะระบุความเสี

หารความเสี่ยง
คารสถานที่ ค

กาสและผลก

ลยุทธ์บริหารค
งน้ี (3.3.3.1) 
ากนโยบายรัฐ
ของสถาบัน ซึ
ดการความเสี่ย
งานเงินรายได
ดไว้ในแผนบุค
กระเบียบพัฒ
งด้านอาคารส
ช้สถานที่ ณ อ
าเนินงานเป็น

 ซึ่งเรื่องดังกล

การปฏิบัติงาน
เท และมีค่านิ
นเวียนในการข
มงาน จึงทําให
าชการเพ่ือแก้

ริหารความเสี
นต้ังแต่ปีหน้

น โดยเน้นไปที

ประเมินผลก
ยปลีะ 1 ครั้ง 

 

สี่ยง และปจัจั

ง มีการวิเครา
 ความเส่ียงใน

ระทบของคว

ความเสี่ยง แ
 
ัฐ เรื่องการป
ซึ่งไม่เป็นไปตา
ยงกรณีดังกล่า
ด้ในอัตราที่จั
ลากร แนวทา
นาวิชาการฯที
สถานท่ี สืบเน
อาคารวิจัยแ
นอย่างย่ิง อย่า
ล่าวอยู่ในดุลย

น อันเน่ืองจา
นิยมร่วมกับส
ขับเคลื่อนงาน
ห้ภาระงานต้
ก้ปัญหาดังกล่า

สี่ยงที่มีระดับค
้า จะปรับรูป

ที่การนําผลงาน

ารดําเนินงาน
 

จัยที่ก่อให้เกิด

าะห์ความเสี่ย
นการปฏิบัติงา

วามเสี่ยงและ

ละนําเข้าที่ป

ปรับฐานเงินเ
ามแผนปฏิบัติ
าว อาจมี 2 แน
ัดจ้าง อยู่ แล
างที่ 2: การปร
ที่ปฏิบัติอยู่ 
น่ืองจากสถาบ
ละพัฒนาต้ัง
างไรก็ตาม ยัง
ยพินิจของผู้บ ิ

กภารกิจและ
ถาบัน อย่างไ
นวิจัยน้ัน ก็ยัง
องกระจุกตัว
าว 

ความเสี่ยงสงู
แบบการทําง
นวิจัยไปใช้ปร

นตามแผน แล

ความเสี่ยงอย

ง 4 ด้าน ปร
าน (3.3.2.

ะจัดลําดับคว

ระชุมคณะกร

ดือนพนักงาน
ราชการที่ต้ังไ
นวทาง แนวทา
ละเพ่ิมบุคลาก
รับปรุงระเบีย

บันวิชาการด้
แต่เริ่มต้นจน
คงเผชิญกับคํ
ริหารมหาวิท

กระบวนการด
ไรก็ตามในสถ
งคงมีความเสี่
อยู่ที่บุคลากร

 และดําเนนิก
งานใหม่โดยใ
ะโยชน์มากขึ้น

ละรายงานต่อ

ย่างน้อย 3 ด้

ระกอบด้วย ค
1) และความ

วามเสี่ยงที่ได

รรมการประจ

น ซึ่งส่งผลโด
ไว้ 
างที่ 1: คือกา
กรที่เป็นนักวิจ
ยบและวิธีการ

้านสหกรณ์ได
นถึงปัจจุบัน ซึ
คําถามที่ท้าทา
ทยาลัยและคณ

ดําเนินงานใน
ถานการณ์จริ
ยงจากการปร
รระดับหัวหน้

การตามแผน 
ใช้กลไกโครงก
้น (3.3.4.1) 

อคณะกรรมก
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้าน ตาม

ความเสี่ยง
มเสี่ยงด้าน

ด้จากการ

จําสถาบัน 

ดยตรงต่อ

รปรับปรุง 
จัยประจํา
การจัดหา

ด้รับความ
 ซึ่งมีความ
ายว่าทําไม
ณบดีคณะ

เชิงรุก ซึ่ง
งที่ยังต้อง
รับตัวของ
น้างาน ซึ่ง

 
การความ

ารประจํา



วิชาการด
(3.3.6.2)

ปรับแผน

ความเสี่ย

รายการห
ข้อ 
1 
 
2 
 
3 
4 
5 
 
6 

 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

 

 

คะแ
มีการดาํ

1 

สถาบั
ด้านสหกรณ์ป
) เพ่ือติดตามป

6. มีการ
นหรือวิเคราะ

สถาบั
ยงให้สอดคล้อ

 
หลักฐาน 

หมายเล
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

ที่ 3.4 ระบบก

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

แนน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 

บันวิชาการด้า
ประจําเดือน (
ประเมินผลแล

นําผลการปร
ะหค์วามเสี่ยงใ
บันวิชาการด้าน
องกับบริบทขอ

ขเอกสาร 
3.1.1 ค
3.1.2 ผ
3.2.1 แ
3.2.2 แ
3.3.1 แ
3.4.1 ร
3.5.1 ร
3.5.2 ร
3.6.1 แ

การพัฒนาบคุ

กระบวน
7 ข้อ 
ปีการศึก

คะแนน 
มีการดําเนนิ

 2 ข้อ 

านสหกรณ์มี
3.3.6.1) และ
ละข้อเสนอแน

ระเมิน และขอ้
ในรอบปีถัดไป
นสหกรณ์มีกา
องสถาบันฯ (3

คําสั่งแต่งต้ังค
ผลการดําเนิน
แผนการบริหา
แผนกลยุทธ์ก
แผนกลยุทธ์ก
รายงานการป
รายงานการป
รายงานการป
แผนการปรับป

คลากร (สกอ.

นการ 

ษา 2556 

 2 
นการ 
 

มี

 

การรายงาน
ะที่ประชุมคณ
นะจากที่ประชุ

อเสนอแนะจา
ป 
ารประชุมเพ่ือ
3.3.6.1) 

ราย
คณะกรรมการ
นการบริหารคว
ารความเสี่ยง 
ารเงิน 
ารเงิน 

ประชุมคณะกร
ประชุมสถาบัน
ประชุมคณะกร
ปรุงระบบบริห

. 2.4) 

คะแนน 3 
มกีารดําเนินกา

3 หรอื 4 ข้อ 

แผนและผลก
ณะกรรมการป
ชุมเพ่ือนําไปป

ากคณะกรรม

อนําข้อเสนอแ

ยชื่อเอกสารห
รบริหารความ
วามเสี่ยงของส
 (แผนกลยุทธ์

รรมการประจํ
นฯประจําเดือน
รรมการประจํ
หารความเสี่ย

คะ
ร  
 

มีการ
5 ห

การปฏิบัติงา
ประจําสถาบัน
รับปรุงต่อไป 

การประจําห

แนะจากท่ีประ

ลักฐาน 
เสี่ยง 
สถาบันฯ 
์สถาบัน ฉบับ

าสถาบันฯ ครั
น 
าสถาบันฯ ครั
งสถาบันวิชาก

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
หรอื 6 ข้อ 

านในที่ประชุ
นอย่างน้อยปีล
 

หน่วยงาน ไปใ

ะชุมไปปรับแผ

บที ่2) 

รั้งที่ 1/57 

รั้งที่ 1/57 
การด้านสหกร

คะแน
มีการดํา

7 ข
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มสถาบัน
ละ 1 ครั้ง 

ใช้ในการ

ผนบริหาร

รณ ์

นน 5 
เนินการ  

 ขอ้ 



เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 
 

 

 

 

 
 

 
ผลการดํ

เฉพาะทา
พัฒนาบุค
พัฒนาคว

ปฏิบัติงา
สนับสนุน
และแบบ
คุณภาพ 
การปฏิบั
(3.4.2.2)
สถาบัน ภ
ประสบก
หรือในส
ส่งเสริม
โครงการ ิ

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

 1.  ม

 2.  ม

 3.  ม

 4.  มี

 5.  ม

 6.  ม

 7. 

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. มีแผน

สถาบั
างภายใต้กรอ
คลากรตามเส้
วามรู้และทักษ

2. มีการ
มีกระ

าน เช่น การส
นเข้าร่วมประช
บ 360 องศา
 (3.4.2.1) มีก
บัติงานบุคลาก
), (3.4.2.3), (
ภายในมหาวิท
การณ์ในการทํ
ายงานของตน
 สนับสนุนอ
วิจัย (3.4.2.6

 มแีผนการบรหิ
 มีการบรหิารแ
มสีวัสดิการเส
อย่างมีประสทิ
มีระบบการติด
ปฏิบัติงานที่เ

 มีการให้ความ
 มีการประเมนิ
มีการนําผลก

วิชาการด้านสห
นการบรหิารแ
บันวิชาการด้าน
อบระยะ เวลา
ส้นทางความก้
ษะที่จําเป็นต่อ
บริหารและก

ะบวนการและ
สรรหา การจัด
ชุม ฝึกอบรม 
า มาตรการสร้
การประเมินผล
กรเก่าทุก 1 
3.4.2.4), (3.4
ทยาลัย และภ
ทํางาน ส่งเสริม
น โดยมีผู้อําน
ย่างต่อเน่ือง
), (3.4.2.7)  

หารและการพั
และการพัฒน
สริมสร้างสุขภา
ทธิภาพ 
ดตามให้บุคลา
ก่ียวข้อง 
มรู้ด้านจรรยาบ
นผลความสําเร็
ารประเมินไป

หกรณ์ มีผลก
และการพฒัน
นสหกรณ์มีกา
 5 ปี (3.4.1.

ก้าวหน้าในสา
อการปฏิบัติหน
การพัฒนาบุค
ะกลไกในการ
ดวางคนลงตํา
 และหรือเสน
ร้างขวัญกําลัง
ลการปฏิบัติงา
ปี เพ่ือปรับเ

4.2.5) สนับส
ภายนอกมหาวิ
มบุคลากรที่ส
นวยการและร
 อาทิ หัวหน้

 

 

เกณฑ

พัฒนาบุคลาก
าบุคลากรให้เ
าพที่ดี และสร้

ากรนําความรู้

บรรณบุคลาก
ร็จของแผนกา
ปปรับปรุงแผน

ารดําเนินงาน
นาบคุลากรทีมี่
ารวางแผนอัต
.1) เพ่ือใช้ใน
ยงาน (3.4.1.
น้าที่ของบุคล
ลากรให้เปน็ไ
รบริหารทรัพ
แหน่ง การกํา
อผลงานทางวิ
งใจ มาตรการ
านบุคลากรให
เปลี่ยนภาระง
สนุนให้บุคลาก
วิทยาลัย  เพ่ือ
สนใจพัฒนาตน
องผู้อํานวยก
น้าโครงการวิ

ฑ์มาตรฐาน 

กรที่มีการวิเคร
เป็นไปตามแผ
ร้างขวัญและก

รู้และทักษะที่ไ

กร และดูแลคว
ารบริหารและ
นหรอืปรับปรงุ

น 7 ข้อ ดังน้ี 
มีการวิเคราะห
ตรากําลังตาม
นการวางแผนค
.2) มีการปร
ากร (3.4.1.3
ไปตามแผนที่

พยากรบุคคลท
าหนดเส้นทาง
วิชาการ การป
รลงโทษ รวมท
หม่ในช่วงเวลา
งานให้สอดคล้
กรเข้าร่วมประ
อเป็นการพัฒน
นเองสู่การเป็น
ารเป็นผู้ติดตา
วิจัย หัวหน้า

ราะห์ข้อมูลเชิง
ผนที่กําหนด 
กําลังใจให้บุคล

ได้จากการพัฒ

วบคุมให้บุคลา
การพัฒนาบคุ
งการบริหารแล

ห์ข้อมูลเชิงปร
ภารกิจในฐาน
ความต้องการ
ะชุมเพ่ือสํารว
), (3.4.1.4) 

ทีกํ่าหนด 
ที่เป็นการส่งเ
งเดินของตําแห
ประเมินผลกา
ทั้งการพัฒนา 
 1, 3 และ 6 

ล้องกับความส
ะชุม สัมมนา ฝึ
นาความรู้ คว
นบุคลากรมือ
าม สนับสนุน
โครงการวิจั

งประจักษ์ 

ลากรสามารถ

ฒนามาใช้ในก

ากรถือปฏิบัติ
คลากร 
ละการพัฒนา

ระจักษ์ 
นะหน่วยงาน
รด้านบุคลากร
วจความต้องก

เสริมสมรรถน
หน่ง การสอน
รปฏิบัติงานด้
 และรักษาบุค
 เดือน และป
สามารถ และค
 ฝึกอบรม ทั้งจ
วามสามารถ แ
ออาชีพในด้าน
นเป็นรายบุคค
ัยร่วม และนั
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ถทํางานได้

าร

ติ 

าบุคลากร 

เช่ียวชาญ
ร และการ
การในการ

นะในการ
นงาน การ
ด้วยตนเอง
คลากรที่มี
ประเมินผล
ความถนัด 
จากภายใน
และทักษะ 
นที่ตนถนัด 
ลเพ่ือการ

นักวิจัยใน



อย่างมีป

ความสุข
(3.4.3.1)
ประจําโค
(3.4.3.3)
เป็นที่ปร
การสํารว

ปฏิบัติงา

สัมมนาม
ทํางานผ่า

ทํางานข
องค์รวม
กิจการส
ประเมินผ

การประช
ถัดไป เส

ปรับปรุง
ตนเอง ร
บุคลากรใ
 
รายการห
 

ข้อ 

3. มีสวัส
ประสิทธิภาพ 

มีการ
 ภายใต้หลัก 
) การประกัน
ครงการ (โดยส
)  โครงการรา
ะจักษ์และให้
วจความต้องก

4. มีระบ
านที่เก่ียวข้อง

สถาบั
มามาถ่ายทอด
านกลไกการป

5. มีการใ
มีการ

องบุคลากร โ
” บนเว็บไซต์
สถาบัน (3.4.
ผลผ่านที่ประช

6. มีการ
มีการป

ชุมประจําเดือ
นอในที่ประชุ

7. มีการ
มีการ

งสถาบัน และ
รวมทั้งสํารวจ
ในระยะต่อไป

หลักฐาน 

หมายเล

สดิการเสริมส
 
สร้างบรรยาก
 5 ส  มีกา
กลุ่มให้กับพน
สถาบัน) (3.4
างวัลคุณภาพ
้คําชมเชยในที

การด้านสวัสดิก
บบการติดตา
ง 
บันวิชาการด้า
ดให้กับบุคลา
ประชุมประจํา
ให้ความรู้ด้าน
ให้ความรู้แล

 โดยกําหนดเป็
์ www.cai.ku
5.3) โดยมีผู้
ชุมประจําเดือ
ประเมินผลค
ประเมินผลคว
อน และนําผล
ชมประจําเดือน
นําผลการปร

รประเมินแผน
ะใช้เวทีสัมมน
ความพึงพอใ
ป  (3.4.7.1) 

ลขเอกสาร 

ร้างสขุภาพที่

กาศที่ดีแก่บุค
ารจัดสวัสดิกา
นักงานเงินงบ
4.3.2) และมีก
พสําหรับบุคลา
ที่ประชุมประจ
การของบุคลา
ามให้บุคลาก

านสหกรณ์มีร
ากรในสถาบัน
เดือน (3.4.4.
นจรรยาบรรณ
ะปลูกฝังด้าน

ป็นค่านิยมร่วม
u.ac.th (3.4.
อํานวยการ 
อนสถาบัน (3.
วามสําเรจ็ขอ
วามสําเร็จของ
ลการประเมิน
น (3.4.6.1) แ
ระเมินไปปรับ
นพัฒนาบุคล
นาบุคลากรปร
จของบุคลาก

 

ที่ดี และสร้างข

คลากรให้สาม
ารและเสริมส
ประมาณ (โด
การจัดสรรเงิน
ากรที่มีการป
จําเดือนสถาบั
ากร (3.4.3.4)
กรนําความ

ระบบการติดต
นฯ และนํามา
.1) 
ณบคุลากร แ
นจรรยาบรรณ
ม “ทํางานอย
.5.1) ในคู่มือ
 และรองผู้อํา
.4.5.4) 
องแผนการบ ิ
งแผนพัฒนาบ

นจัดทําเป็นแผ
และที่ประชุมค
ปรุงแผนหรอื
ากรในรอบปี
ระจําปีให้บุคล
รที่เข้าร่วมกิจ

ร

ขวัญและกําลั

ารถทํางานได้
สร้างสุขภาพที
ดยมหาวิทยาลั
นงบประมาณเ
ฏิบัติงานที่มีป

บันสําหรับบุคล
) 
รู้และทักษะ

ตามการนําค
าใช้ในการปรั

และดูแลควบค
ณควบคู่กับกา
ย่างมีนํ้าใจ ใส่
การปฏิบัติงา
านวยการคอ

ริหารและการ
บุคลากรตามกิ
ผนพัฒนาปรับ
คณะกรรมการ
อปรับปรุงการ
ปีที่ผ่านมาตา
ลากรวิเคราะ
จกรรมต่าง ๆ

รายชื่อเอกสา

ลังใจให้บุคลา

ด้อย่างมีประสิ
ที่ดี ได้แก่ การ
ลัย) พนักงาน
เพ่ือจัดซื้อยาส
ประสิทธิภาพ
ลากรที่มีผลงา

ที่ได้จากการ

วามรู้และทัก
รับปรุงเพ่ือเพ่ิ

คุมให้บคุลากร
ารนําคุณค่าส
ใจในวิสัยทัศน
น (3.4.5.2) 
อยให้ความรู้ 

รพัฒนาบุคลา
กิจกรรมที่กําห
บปรุงสําหรับก
รประจําสถาบั
รบริหารและก
มตัวช้ีวัด เพ่ื
ห์ตนเอง และ
 เพ่ือสถาบันน

ารหลักฐาน 

ากรสามารถทํ

สิทธิภาพและอ
รตรวจสุขภาพ
เงินรายได้ แล
สามัญประจํา
พ ประสิทธิผล
านในเชิงประ

รพัฒนามาใ

กษะที่ได้จากก
พ่ิมประสิทธิภ

รถือปฏิบัติ 
สหกรณ์มาใช้ใ
น์ รับผิดชอบ
แนวทางการก
 แนะนํา แล

ากร 
หนดไว้ในแผน
การพัฒนาบุค
บัน (3.4.6.2) 
การพัฒนาบคุ
อนํามาทําแผ
ะกําหนดแผน
นําไปจัดทําแ
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ทาํงานได้

อยู่อย่างมี
พประจําปี 
ละนักวิจัย
สํานักงาน 
 มีผลงาน
จักษ์ และ

ใช้ในการ

การอบรม 
าพในการ

้ในวิถีการ
บ และมอง
กํากับดูแล
ะติดตาม 

ผ่านกลไก
ลากรในปี

 
คลากร 
ผนพัฒนา
นปรับปรุง
ผนพัฒนา



ข้อ 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
5 
 
 
 
6 
 
7 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี

 

ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
 

หมายเล
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

ที่ 3.5 ร้อยละ
ปฏิบัติง

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  

ลขเอกสาร 
4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.2.5 
4.2.6 
4.2.7 
4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.4.1 
4.5.1 
4.5.2 
4.5.3 
4.5.4 
4.6.1 
4.6.2 
4.7.1 

ะของบคุลากร
งานทั้งในประ

ปัจจัยนํา
ร้อยละ 1
ปีการศึก

แผนอัตรากํา
แผนพัฒนาบุ
รายงานการป
ผลการสํารวจ
กระบวนการ
ผลการประเมิ
Mind map 
คําสั่งมอบหม
โครงการ Te
วาระการประ
สัญญาโครงก
การตรวจสุข
การประกันสุ
ตู้ยาสามัญปร
รายงานการป
รายงานการป
www.cai.ku
คู่มือการปฏิบ
แนวทางการ
รายงานการป
รายงานการป
รายงานการป
รายงานการส

รที่ได้รบัการพั
ะเทศหรือต่าง

าเข้า 
100 
ษา 2556 

 

ร
าลงัสถาบันวิช
บุคลากรสถาบั
ประชุมสถาบัน
จความต้องกา
รบริหารทรัพย
มนิ,สรุปการป
 
มายงาน 
eam Building
ะชุมประจําเดื
การวิจัย 
ภาพประจําปี
สขุภาพกลุ่ม 
ระจําสํานักงา
ประชุมประจํา
ประชุมประจํา
u.ac.th 
บัติงาน 
กํากับดูแลกิจ
ประชุมประจํา
ประชุมประจํา
ประชุมคณะก
สัมมนาประจาํ

พัฒนาความรู้
งประเทศ  (ม

รายชื่อเอกสา
ชาการด้านสห
บันวิชาการด้าน
นวิชาการด้าน
ารในการอบรม
ยากรบุคคล 
ประเมินตนเอง

g Forum  
ดือน 

 

น 
าเดือน 
าเดือน 

จการสถาบัน 
าเดือน 
าเดือน 
กรรมการประจ
าปี 

้ และทักษะวิ
มก.) 

ารหลักฐาน 
กรณ์ 
นสหกรณ ์
นสหกรณ์ 
ม 

ง 

 

จําสถาบัน 

ชาชีพที่สอดคคล้องกับการ
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เกณฑ์กา

 

ผลการดํ
 

พัฒนาคว
ได้รับการ

 

รายการห
หมายเล

3.5
 
 
 
 
 
 
 
 

ารประเมิน 
ร้อยละของบุ

ดําเนนิงาน 
ในปีการศึ

วามรู้ และทัก
รพัฒนาความรู้

1. คําน

 

2. แปล
คะ

ร้อยละข

=  
 

 
=   5

หลักฐาน 
ลขเอกสาร 
5.1.1 

คลากรที่ได้รับ

ึกษา 2556 
ษะวิชาชีพภา
รู้ และทักษะวิ
นวณร้อยละขอ

 
   

ลงร้อยละทีค่ํา
แนนที่ได้    =

ร้อยละ
องบุคลากรที่ไ

 คะแนน 

ประวัติการเข

100 
100 

บการพัฒนาค

สถาบันวิชาก
ยในประเทศ 
วิชาชีพต่างประ
องบุคลากรที่ไ

จํานวนบุค
จํานวนบุค

= 

  =       100  
นวณได้ในข้อ 
= 5 
ของบุคลากรท
ได้รับการพัฒ

ข้าร่วมประชุม

7
7

 
X 

 

 

วามรู้ ที่กําหน

ารด้านสหกรณ
 จํานวน 7 คน
ะเทศ จํานวน
ด้รับการพัฒน

คลากรท่ีได้รับก
คลากร (รวมลา

 

            
 1 เทียบกับค

ที่ได้รับการพัฒ
นาฯ ที่กําหน

รายชื่อ
ม สมัมนาทั้งใ

7 
X 1

7 

 5 

นดให้เป็นคะแ

ณ์มีบุคลากรจํ
น เป็นจํานวนเ
 2 คน เป็นจาํ
นาความรู้ และ

 

ารพัฒนาฯ 
าศึกษาต่อ) 

คะแนนเต็ม 5 

ฒนาฯ 
ดให้เป็นคะแน

 

อเอกสารหลัก
นประเทศ แล

 100 



แนนเต็ม 5 = ร

จํานวน 7 คน
เงิน 211,765
านวนเงิน 311
ะทักษะวิชาชีพ

 

นนเต็ม 5 

ฐาน 
ละต่างประเทศ

 100 

 ร้อยละ 80 ขึ้

น มีบุคลากรที
5 บาท และมีบ
1,000 บาท 
พฯ 

X 5 

ศ 
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้นไป 

ที่ได้รับการ
บุคลากรที่

 



งบประม

พบว่า มผี

รายละเอี

ตารางที ่

องค์ประกอ
4.1 ระบบแ

และงบ
 
 

ตัวบ่งชีท้ี
 

ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

 
เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 

 

คะแ
มีการดาํ

1 

สถาบันวิชา
าณ ดังน้ี  
สําหรับผลกา
ผลการประเมิ
ส่วนผลการป
อียดดังตารางที

 2.5 สรุปผลก

ตัวบ่งช้ี 

อบที ่4  ระบบแ
และกลไกการเงิ
บประมาณ 

ที่ 4.1 ระบบแ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

 1. 

 2. 

แนน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 

องค

การด้านสหก

ารประเมินใน
มินตนเอง ได้ค
ประเมินของ
ที่ 2.5  

การประเมินอ

หน่วย 
ดาํ
ปี  

  
  

และกลไกการเงิ
งนิ ข้อ 

และกลไกการ

กระบวน
7 ข้อ 
ปีงบประ

มีแผนกลยุทธ์
มีแนวทางจัดห

คะแนน 
มีการดําเนนิ
 2 หรอื 3 

คป์ระกอบท่ี 

กรณ์ มีผลกา

ภาพรวม องค
ะแนนเฉลี่ย 5
งคณะกรรมก

งค์ประกอบที่

ผลการ
าเนินงาน 
ปี 2555 

เป้า

2556

งินและงบประม
7 7  

เงินและงบปร

นการ 

มาณ พ.ศ. 25

ธ์ทางการเงินที
หาทรัพยากรท

 2 
นการ 
 ข้อ 

มี

 

 4 การเงินแ

ารดําเนินงา

ค์ประกอบที่ 
5 ผลประเมินไ
การฯ ได้คะ

ที่ 4 การเงินแล

หมาย ผ

6 2557 ประเ
  ตัวตั้ง
  ตัวหาร

มาณ 
  7 

ระมาณ (สกอ

556 

เกณฑ

ที่สอดคล้องกับ
ทางด้านการเ ิ

คะแนน 3 
มกีารดําเนินกา

4 หรอื 5 ข้อ 

และงบประม

นในภาพรวม

 4 การเงินแล
ได้คุณภาพระ
แนนเฉลี่ย .

ละงบประมาณ

ผลการดาํเนินงา

เมินตนเอง 
 ผลลพัธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตั
ร ตัว

7  

อ. 8.1) 

ฑ์มาตรฐาน 

บแผนกลยุทธ์ข
งิน หลักเกณฑ

คะ
ร  
 

มีการ

มาณ 

ม องค์ประก

ะงบประมาณ
ดับ ดีมาก 
.. ผลประเมิ

ณ 

น ป ี2556 

กรรมการ 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(%หรือ
สัดส่วน)

วหาร 

  
 

ของหน่วยงาน
ฑ์การจัดสรร 

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
6 ข้อ 

กอบที่ 4 การ

ณ จํานวน 

ินได้คุณภาพ

ผลการประ
(คะแนนเต็ม

ประเมิน
ตนเอง 

กรร
ธ ์
อ 
) 

5.00 
5.00 

น 
 และการวางแ

คะแน
มีการดํา

7 ข
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รเงินและ

 1 ตัวบ่งช้ี 

พระดับ... 

เมิน 
ม 5) 

หมาย
เหตุ  

มการ 
  

   
  

แผนการ

นน 5 
เนินการ  

 ขอ้ 

 



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

หมายเห

ผลการดํ

 
 
มหาวิทย
2559 (4
 
เงินอย่าง
 
จัดสรร 
สถาบันวิ
2556 (4
 
หน่วยงา
 
ภารกิจแ
เงินรายได

ประเมิน
ตนเอง 

ใ

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

ตุ :   

ดําเนนิงาน 

สถาบนัวิ
1. มีแผน

สถา
ยาลัยให้เป็นไป
.1.1.1)  

2. มีแน
งมีประสิทธิภา

สถาบ
และการวางแ

วิชาการด้านส
.1.2.2) 

3. มีงบ
าน และบุคลา

สถา
ละพัฒนาหน่
ด้ประจําปีงบป

ใช้เงินอย่างมีป
มีงบประมาณ
หน่วยงาน แล
มีการจัดทํารา
หน่วยงาน อย
มีการนําข้อมูล
การเงินและค
มีหน่วยงานต
ตามระเบียบแ
ผู้บริหารระดับ
รายงานทางก

วิชาการด้านส
นกลยุทธ์ทาง
บันวิชาการด
ปตามเป้าหมา

วทางจัดหาท
าพ โปร่งใส ต
บันวิชาการด้
แผนการใช้เงิน
หกรณ์ พ.ศ.2

บประมาณปร
ากร 
บันวิชาการด้
วยงาน และบ
ประมาณ 255

ประสิทธิภาพ
ณประจําปีที่สอ
ละบุคลากร 
ายงานทางการ
ย่างน้อยปีละ 
ลทางการเงินไ
ความม่ันคงขอ
รวจสอบภายใ
และกฎเกณฑ์
บสูงมีการติดต
การเงินไปใช้ใน

สหกรณ์ มีผล
งการเงินที่สอ
ด้านสหกรณ์ 
ายไว้ในแผนกล

ทรัพยากรทาง
ตรวจสอบได ้
้านสหกรณ์ มี
นอย่างมีประสิ
2555-2559 (

ระจําปีที่สอด

ด้านสหกรณ์ มี
บุคลากร ดังป
56 (4.1.3.2)  

 

เกณฑ

 โปร่งใส ตรว
อดคล้องกับแผ

รเงินอย่างเป็น
 2 ครั้ง 
ไปใช้ในการวิเ

องหน่วยงานอ
ในและภายนอ
์ทีม่หาวิทยาลั
ตามผลการใช้
นการวางแผน

ลการดําเนนิง
ดคล้องกับแผ
 มีแผนกลยุท
ลยุทธ์ทางการ

งด้านการเงิน
 
มีแนวทางจัดห
สิทธิภาพโปร่ง
(4.1.2.1) และ

ดคล้องกับแผ

มีงบประมาณ
ฎิทินแผนงาน

  

ฑ์มาตรฐาน 

จสอบได้ 
ผนปฏิบัติการใ

นระบบ และร

เคราะห์ค่าใช้จ
ย่างต่อเน่ือง 
อก ทําหน้าที่ต
ลยักําหนด 
้เงินให้เป็นไปต

นและการตัดสิน

าน 7 ข้อ ดัง
ผนกลยุทธ์ขอ
ทธ์ทางการเงิ
รเงินของสถา

 หลักเกณฑ์ก

หาทรัพยากร
งใส ตรวจสอ
ะแผนงบประม

ผนปฏิบัติกา

ณประจําที่สอ
นประจําปี 25

ในแต่ละภารกิ

รายงานต่อคณ

จ่าย และวิเคร
 
ตรวจ ติดตาม

ตามเป้าหมาย
นใจ 

นี้ 
องหน่วยงาน 
งินที่สอดคล้อ
บันวิชาการด้า

การจัดสรร แ

ทางด้านการเ
บได้ ดังแผนก
มาณเงินรายไ

รในแต่ละภ

ดคล้องกับแผ
556 (4.1.3.1)

กิจและการพัฒ

ณะกรรมการป

ราะห์สถานะท

มการใช้เงินให้

ย และนําข้อมู

 
องกับยุทธศา
้านสหกรณ์ พ

และการวางแผ

เงิน หลักเ
กลยุทธ์ทางกา
ได้ประจําปีงบ

ารกิจและกา

ผนปฏิบัติการ
) รายงานงบ
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ฒนา

ประจํา

ทาง

เป็นไป

ลจาก

าสตร์ของ
พ.ศ.2555-

ผนการใช้

เกณฑ์การ
ารเงินของ
บประมาณ 

ารพัฒนา

รในแต่ละ
บประมาณ



 
หน่วยงา
 
คณะกรร
อนุญาต 
สถาบันฯ
 
และควา
 
วิเคราะห
สถาบันวิ
 
ระเบียบแ
 
มหาวิทย
ผ่านการส
 
รายงานท
 
เป้าหมาย
คณะกรร

 
รายการห
ข้อ ห
1 
2 
 
3 
 
4 

 

4. มีการ
าน อย่างน้อย

สถาบ
รมการประจํ
 (4.1.4.1) แล
ฯ (4.1.4.2) 

5. มีการ
มม่ันคงของห

สถาบ
ห์สถานะทาง
ชาการด้านสห

6. มีหน่
และกฎเกณฑ

สถา
ยาลัยกําหนด 
สอบบัญชีของ

7. ผู้บ
ทางการเงินไป

ผู้บริ
ย และนําข้อ
รมการประจําส
 
หลักฐาน 
หมายเลขเอก

4.1.1.1 
4.1.2.1 
4.1.2.2 
4.1.3.1 
4.1.3.2 
4.1.4.1 

4.1.4.2 

รจัดทํารายงา
ปีละ 2 ครั้ง 
บันวิชาการด้า
ําสถาบันฯ ร
ละวาระการป

รนําข้อมูลทา
หน่วยงานอย่า
บันวิชาการด้า
การเงินและ
หกรณ์ พ.ศ.25
วยงานตรวจ

ฑ์ที่มหาวิทยา
บันวิชาการ

 ดังคําสั่งแต่ง
งผู้สอบบัญชีรั
บริหารระดับสู
ปใช้ในการวา
หารระดับสูง
มูลจากรายงา
สถาบันฯ ประ

กสาร 
 แผนก
 แผนก
 แผนงบ
 ปฏิทิน
 แผนงบ
 รายงา

อนุญา
 วาระก

ประชุม

านทางการเงิ
 
านสหกรณ์ มี
รายงานงบกา
ประชุมเรื่องแจ

งการเงินไปใช
างต่อเนื่อง 
านสหกรณ์ ม
ความมั่นคงข
555-2559 (4
สอบภายในแ
ลัยกําหนด 
รด้านมีการติ
งต้ังผู้สอบบัญ
ับอนุญาต (4.
สูงมีการติดตา
างแผนและกา
ของสถาบันวิ
านทางการเงิน
ะจําปี 2556 (

ลยุทธ์ทางการ
ลยุทธ์ทางการ
บประมาณเงิน
นแผนงานประ
บประมาณเงิน
านงบการเงิน
าต 
การประชุมเรือ่
มสถาบันฯ 

 

งินอย่างเป็นร

มีการจัดทํารา
ารเงินประจํา
จ้งเพ่ือทราบส

ช้ในการวิเคร

มีการนําข้อมู
ของหน่วยงาน
4.1.5.1) 
และภายนอก 

ติดตามการใ
ญชีรับอนุญาต 
.1.6.2) 
ามผลการใช้เ
ารตัดสินใจ 
วิชาการด้านส
นไปใช้ในการว
(4.1.7.1) 

รายชื่อ
รเงินของสถาบ
รเงินของสถาบ
นรายได้ประจํ
ะจําปี 2556  
นรายได้ประจํ
นประจําปี 25

องแจ้งเพ่ือทร

ระบบ แล

ายงานทางการ
ปี 2556 ผ่าน
สถานการณ์ท

ราะห์ค่าใช้จ่า

ลทางการเงิน
นอย่างต่อเน่ือ

 ทําหน้าที่ตรว

ช้เ งินให้เป็น
 (4.1.6.1) แล

เงินให้เป็นไป

สหกรณ์ มีการ
วางแผนและก

อเอกสารหลกั
บันวิชาการด้า
บันวิชาการด้า
จาํปีงบประมา
 
จาํปีงบประมา
556 ผ่านการ

ราบสถานการณ

ะรายงานต่อ

รเงินอย่างเป็น
นการสอบบัญ
ทางการเงินปร

ย และวิเครา

ไปใช้ในการวิ
อง ดังแผนกล

วจ ติดตามกา

นไปตามระเบ
ละรายงานงบก

ตามเป้าหมา

รติดตามผลกา
การตัดสินใจ 

กฐาน 
านสหกรณ์ พ
านสหกรณ์ พ
ณ 2556 

ณ 2556 
รสอบบัญชีข

ณ์ทางการเงิน

คณะกรรมกา

นระบบ และ
ญชีของผู้สอบ
ระจําเดือนใน

าะห์สถานะทา

วิเคราะห์ค่าใช้
ลยุทธ์ทางกา

ารใช้เงินให้เป็

บียบและกฎ
การเงินประจํ

าย และนําข้

ารใช้เงินให้เป็
 ดังรายงานก

.ศ. 2555-25

.ศ.2555-255

องผู้สอบบัญ

นประจําเดือนใ
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ารประจํา

ะรายงานต่
บบัญชีรับ
นที่ประชุม

างการเงิน

ช้จ่าย และ
ารเงินของ

ปน็ไปตาม

ฎเกณฑ์ที่
จําปี 2556 

ข้อมูลจาก

ป็นไปตาม
ารประชุม

59 
59 

ญชีรับ

ในที่



ข้อ ห
5 
6 
 

7 

หมายเลขเอก
4.1.5.1 
4.1.6.1 
4.1.6.2 

4.1.7.1 

กสาร 
 แผนก
 คําสั่งแ
 รายงา

อนุญา
 รายงา

ลยุทธ์ทางการ
แต่งต้ังผู้สอบบ
านงบการเงินป
าต 
านการประชุม

 

รายชื่อ
รเงินของสถาบ
บัญชีรับอนุญา
ประจําปี 255

มคณะกรรมกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อเอกสารหลกั
บันวิชาการด้า
าต  
6 ผ่านการสอ

ารประจําสถาบ

กฐาน 
านสหกรณ์ พ

อบบัญชีของผูส้

บันฯ ประจําปี

.ศ.2555-255

สอบบัญชีรับ

ปี 2556 
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59 



ประกันคุ
ระดับ ดีม

รายละเอี

ตารางที่ 

องค์ประกอ

5.1 ระบ
ประ
ภาย

 
 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

 
เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 

 

คะแ
มีการดาํ

1 

สถาบันวิชาก
คุณภาพ จํานว
มาก 

ส่วนผลการป
อียดดังตารางที

 2.6 สรุปผลก

ตัวบ่งชี ้

อบที ่5  ระบบและ

บบและกลไกกา
ะกันคุณภาพกา
ยใน 

ที่ 5.1 ระบบแ

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

 1.  

 2.  

แนน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 

องค์ประก

การด้านสหกร
วน 1 ตัวบ่งช้ี 

ประเมินของค
ที่ 2.6 

การประเมินอ

หน่วย

ะกลไกการประกัน

ร
รศึกษา

ข้อ 

และกลไกการ

กระบวน
9 ข้อ 
ปีการศึก

มีระบบและก
พัฒนาการขอ
มีการกําหนด

คะแนน 
มีการดําเนนิ
 2 หรอื 3 

กอบท่ี 5 ระบ

รณ์ มีผลการด
 พบว่า มีผลกา

ณะกรรมการ

งค์ประกอบที่

 ผลการ 
ดําเนินงาน 
ปี 2555 25

นคุณภาพ 

 9 ข้อ 9 ข

ประกันคณุภ

นการ 

ษา 2556 

กลไกการประกั
องหน่วยงาน ต
นโยบายและใ

 2 
นการ 
 ข้อ 

มี
4 ห

 

บบและกลไ

ดําเนินงานใน
ารประเมินตน

รฯ ได้คะแนน

ที่ 5 ระบบและ

เป้าหมาย 

556 2557 
  ตั

 ข้อ  9 ข้อ 

าพการศึกษา

เกณฑ

กันคุณภาพภา
ต้ังแต่ระดับหน
ใหค้วามสําคัญ

คะแนน 3 
มกีารดําเนินกา
หรอื 5 หรือ 6 

ไกการประกั

ภาพรวม องค
นเอง ได้คะแน

นเฉลี่ย ...

ะกลไกการปร

ผลการดําเนิน
ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตวัหาร 

 9 ข้อ 

าภายใน (สกอ

ฑ์มาตรฐาน 

ายในที่เหมาะส
น่วยงานย่อย 
ญเรือ่งการประ

คะ
ร  
 ข้อ 

มีการ
7 ห

ันคุณภาพ 

ค์ประกอบที่ 
นนเฉลี่ย 5.00 

.. ผลประเมิน

ะกันคุณภาพ 

นงาน ปี 2556 
กรรมการ 

 
 
 

ตัวตั้ง ผลลัพ
(%หรื
สัดส่ว

ตัวหาร 

 

อ. 9.1) 

สมและสอดค
 และดําเนินกา
ะกันคุณภาพภ

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
หรอื 8 ข้อ 

 

 5 ระบบและ
0 ผลประเมินไ

นได้คุณภาพร

 

ผลการประ
(คะแนนเต็

พธ ์
รือ 
วน) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กร

5.00 
5.00 

คล้องกับภารกิ
ารตามระบบที
ภายใน โดย

คะแน
มีการดํา

9 ข
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กลไกการ
ด้คุณภาพ

ระดับ ..... 

ะเมิน  
ม 5) 

หมาย 
เหตุ  

รมการ 

   
   

จและ
ที่กําหนด 

นน 5 
เนินการ  

 ขอ้ 

 
 



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 
ผลการดํ

ของหนว่

ระบบปร
ชุดความ
ปรับปรุง
เพ่ือการพ
สหกรณ์ 
คณะกรร

ประเมิน
ตนเอง 

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  
ใ

ตุ :  

ดําเนนิงาน 

สถาบันวิ
1. มีระบ

วยงาน ต้ังแต่ร
สถาบั

ระกันคุณภาพ
มรู้ / นวัตกรร
ง เพ่ือการยกร
พัฒนาสหกรณ
 สู่การพัฒนา
รมการดําเนิน

คณะกรรมกา
มีการกําหนด
ของมหาวิทยา
มีการดําเนินง
ติดตามการดํา
ประเมินคุณภ
คุณภาพตามก
คุณภาพของห
มีการนําผลกา
ผลการดําเนิน
มีระบบสารสน
องค์ประกอบ
มีส่วนร่วมของ
ของหน่วยงาน
มีเครือข่ายกา
กิจกรรมร่วมก
มีแนวปฏิบัติที
ให้หน่วยงานอื

วิชาการด้านสห
บและกลไกกา
ระดับหน่วยงา
ันวิชาการด้าน
ของคณะเศร

รมมาใช้ในการ
ระดับคุณภาพ
ณ์ และวิสัยทัศ
าที่ย่ังยืน” ที่เ
นงานประกันค

รระดับนโยบา
ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติ
าลัย 
งานด้านการป
าเนินงาน และ
ภาพ เสนอต่อค
กําหนดเวลา แ
หน่วยงาน  
ารประกันคุณ
นงานตามตัวบ่
นเทศที่ใหข้้อม
คุณภาพ 
งผู้มีส่วนได้ส่ว
น 
ารแลกเปลี่ยน
กัน 
ที่ดีหรืองานวิจั
อ่ืนสามารถนํา

หกรณ์ มีผลก
ารประกันคุณภ
านย่อย และดํา
นสหกรณ์ มีก
ษฐศาสตร์  มี
รวางแผน กา
พการดําเนินง
ศน์ “เป็นอง
ป็นไปภายใต้
คุณภาพที่มีบุค

 

เกณฑ

ายและผู้บริห
ติมตามลักษณ

ประกันคุณภาพ
ะประเมินคุณ
คณะกรรมกา

 และ 3) การนํ

ณภาพภายในม
บ่งช้ีของแผนก
มูลสนับสนุนก

วนเสียในการป

นเรยีนรู้ด้านกา

จยัด้านการปร
าไปใช้ประโยช

ารดําเนินงาน
ภาพภายในที่
าเนนิการตาม
ารดําเนินการ

มีการพัฒนาระ
ารดําเนินงาน
านของสถาบั

งค์กรที่มุ่งพัฒน
ต้การมีส่วนร่ว
คลากรของส

ฑ์มาตรฐาน 

ารสงูสุดของห
ะเฉพาะของห

พภายในที่ครบ
ภาพ 2) การจั
รประจําหน่วย

นําผลการประเ

มาปรับปรุงการ
ลยุทธ์ทุกตัวบ
การประกันคณุ

ประกนัคุณภาพ

ารประกันคุณภ

ระกันคุณภาพ
ชน์ 

น 9 ข้อ ดังน้ี 
เหมาะสมและ

มระบบที่กําหน
รระบบและกล
ะบบประกันคุ
ตามแผน กา

บัน ภายใต้ปณิ
นานวัตกรรม
วมของภาคีเค
ถาบันเข้ามามี

หน่วยงาน 
หน่วยงานที่สอ

บถ้วน ประกอ
จดัทํารายงาน
ยงาน และจัด
เมินคุณภาพไป

รทํางาน และ
บ่งช้ี 
ณภาพภายในค

พ โดยเฉพาะผูใ้

ภาพระหว่างม

ที่หน่วยงานพั

ะสอดคล้องกับ
นด 
ลไกการประกนั
ณภาพที่ขับเค
รตรวจสอบป

ณิธาน “มุ่งสร้
ความคิด เพ่ือ
ครือข่ายต่าง 
มีส่วนร่วมในก

อดคล้องกับอัต

อบด้วย 1) กา
นประจําปีที่เป็น
ดส่งสํานักประ
ปทําแผนการ

ส่งผลให้มีการ

ครบทั้ง 6 

ผูใ้ช้บริการตาม

มหาวิทยาลัย 

พัฒนาขึ้น และ

บภารกิจและพั

นคุณภาพสอด
คลื่อนโดย PD
ประเมินและก
้างคนให้สะท้
อยกระดับการ
 ๆ (5.1.1.1) 
การจัดทําแผ
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ตลักษณ์

รควบคุม 
นรายงาน
กัน
พัฒนา

รพัฒนา

มพันธกิจ

 และมี

ะเผยแพร่

พฒันาการ 

ดคล้องกับ
DCA ที่นํา
การพัฒนา
้อนคุณค่า 
รนําคุณค่า
 โดยมี
นงานการ



ประเมินค
การทํางา

ระดับนโ

คณะกรร
คุณภาพ 
และกําห
คณะกรร
คุณภาพส

ของมหา

นวัตกรร
แสดงคว
กระบวน

ติดตามก
เสนอต่อค
การประเ

ควบคุมค
แต่งต้ังคณ
ประกันค
ตรวจสอบ
จัดทําแผ
ประเมินใ
กลไก PD
ภารกิจข
(5.1.4.7)
ประจําสถ

คุณภาพภายใ
านของสถาบัน

2. มีการ
ยบายและผูบ้

สถาบั
รมการประจํา
 ภายใต้การมี
หนดตัวบุคล
รมการประกัน
สําหรับสํานัก 

3. มีการ
าวิทยาลัย 

สถาบั
รมจากงานวิจั
ามเป็นอัตลัก
การ และผลผ

4. มีการ
การดําเนินงาน
คณะกรรมกา
เมินคุณภาพไ

สถาบั
คุณภาพ การ
ณะกรรมการ
คุณภาพและ
บคุณภาพภาย
ผนพัฒนาปรับ
ให้กับคณะเศ
DCA ที่สถ
องสถาบัน (5
) เพ่ือสรุปผล
ถาบัน และจัด

 

ในประจําปี เพ
นและตัวบุคคล
กําหนดนโยบ
บริหารสงูสุดข
บันวิชาการด้
าสถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของบ
ากรเพ่ือติด

นคุณภาพคณะ
 สถาบัน ปี 25
รกําหนดตัวบ่

บันวิชาการด้า
ัยไปใช้ประโย

กษณ์ของตนเ
ผลิต (5.1.3.1)
ดําเนินงานด้า
น และประเมิ
รประจําหน่ว
ไปทําแผนการ
บันวิชาการด้า
รติดตาม ตรว
การดําเนินงา
ตรวจสอบคุณ
ยในไปพัฒนา
บปรุง (สปค.0
รษฐศาสตร์ (
าบันมีการปร
.1.4.5) และด

ลการดําเนินง
ดส่งให้กับทาง

พ่ือให้เกิดประ
ล (5.1.1.2) 
บายและให้คว
ของหน่วยงาน
ด้านสหกรณ์
มีผู้อํานวยการ
บุคลากรภายใ
ตาม และปร
ะเศรษฐศาสต
555 มหาวิทย

บ่งชี้เพิ่มเติมต

านสหกรณ์มีก
ยชน์ในการสร้
อง ที่มีเกณฑ์
) 
านการประกัน
มินคุณภาพ 2
ยงาน และจัด
รพัฒนาคุณภา
านสหกรณ์มี
จสอบ และป
นประกันคุณภ
ณภาพภายใน
และปรับปรุง

01) และจัด
5.1.4.3) รวม
ระยุกต์ใช้ในก
ดําเนินการจัด
านในรอบปีง
คณะเศรษฐศ

 

ะสิทธิภาพแล

วามสําคัญเรือ่
น 
มีการกําหน
รเป็นผู้ถ่ายทอ
ในหน่วยงาน 
ระเมินผลกา
ตร์ (5.1.2.2) 
ยาลัยเกษตรศ
ตามลักษณะเ

การกําหนดตัว
ร้างความเข้ม

ฑ์การประเมิน

นคุณภาพภาย
2) การจัดทํา
ดส่งสํานักประ
าพของหน่วย
การดําเนินง
ประเมินคุณภ
ภาพของหน่ว
นของหน่วยง
งกระบวนการใ
ดส่งเแผนพัฒน
มทั้งกําหนดแผ
การขับเคลื่อน
ทํารายงานปร

งบประมาณแ
ศาสตร์ และมห

ะประสิทธิผล

งการประกันค

นดนโยบายก
อดนโยบายแล
 โดยมีคําสั่งแ
ารดําเนินงาน

 มีการดําเนินก
าสตร์ (5.1.2.
เฉพาะของห

วบ่งช้ี 1 ต
มแข็งแก่สถาบั
และแนวปฏิบ

ยในที่ครบถ้ว
ารายงานประ
ะกันคุณภาพต
งาน 
านด้านการป

ภาพอย่างต่อเ
วยงาน (5.1.4
งาน จัดทําแผ
ให้มีประสิทธิ
นาปรับปรุงต
ผนการดําเนิน
นงานประกันค
ระจําปี (5.1.4
และปีการศึกษ
หาวิทยาลัยเก

ลของการประ

คุณภาพภายใ

ารประกันคุ
ละดําเนินการ
ต่งต้ังคณะกร
น (5.1.2.1) 
การประกันคุณ
3)  
น่วยงานที่สอ

ตัวบ่งช้ี “การ
บันเกษตรกร/
บัติของตัวบ่ง

น ประกอบด
ะจําปีที่เป็นรา
ตามกําหนดเว

ประกันคุณภ
เน่ืองเป็นประ
.1) เพ่ือรับผิด
ผนพัฒนาปรั
ภาพและต่อเน
ามข้อเสนอแ

นงานประกันคุ
คุณภาพที่สอด
4.6) และรายง
ษาที่ผ่านมาเส
ษตรศาสตร ์ 

กันคุณภาพให

ใน โดยคณะก

คุณภาพจากท
รจัดทําแผนกา
รรมการประกั
 และการเข้า
ณภาพตามคู่มื

อดคล้องกับอั

รสร้างสรรค์ชุ
/สหกรณ์/ชุม
ช้ี ครบทั้งปัจ

ด้วย 1) กา
ายงานประเมิน
วลา และ 3) ก

าพที่ครบถ้วน
ะจํา โดยได้ดํ
ดชอบในการดํ
รับปรุง และน
น่ือง (5.1.4.2

แนะจากรายงา
คุณภาพ (5.1.
ดคล้องกับภา
งานการประเ
สนอต่อคณะ
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ห้อยู่ในวิถี

กรรมการ 

ที่ประชุม
ารประกัน
ันคุณภาพ
าร่วมเป็น
มือประกัน

อัตลักษณ์

ดความรู้/
ชน” เพ่ือ
จัยนําเข้า 

ารควบคุม 
นคุณภาพ 
การนําผล

น ทั้งการ
าเนินการ
ดําเนินงาน
นําผลการ
2) โดยการ
านผลการ
4.4) ผ่าน
ารกิจทั้ง 4 
มินตนเอง 
กรรมการ



การดําเนิ

ดําเนินงา
บุคลากร
แผนพัฒน
ประเมินใ

ไว้ในรูปข
ของคณะ
มหาวิทย

ของหนว่

คุณภาพ
คุณภาพไ
สถาบัน (
ข้อเสนอ
(5.1.7.4)

กิจกรรม

หน่วยงา
เศรษฐศา
ประชุมกั
งานประก

หน่วยงา

นํ้าใจ ใส่ใ
(5.1.9.2)
เช่ือมโยง

5. มีการ
นินงานตามตัว

สถาบั
านให้เป็นระบ
ร ทําให้การมี
นาปรับปรุง (
ให้กับคณะเศร

6. มีระบบ
สถาบั

ของเว็บไซต์ w
ะเศรษฐศาสต
ยาลัย 

7. มีส่วน
วยงาน 

ผู้บริห
 เพ่ือปลูกฝัง
ไปใช้ปรับปรงุ
 (5.1.7.1), (
แนะ และข้อ
) 

8. มีเครือ
ร่วมกัน 

สถาบั
นทั้งภายในแ
าสตร์ (5.1.8.
กับสํานักงานป
กันสถาบัน  

9. มีแนว
านอ่ืนสามารถ

สถาบั
ใจในวิสัยทัศน
) เวทีการจัดก
งกระบวนการ 

รนําผลการปร
ัวบ่งชี้ของแผ
บันวิชาการด้า
บมากขึ้น ทําใ
มีการพัฒนาผ
สปค.01) (5.
รษฐศาสตร ์(5
บสารสนเทศที

บันมีระบบสาร
www.cai.ku.a
ตร์ (5.1.6.3) 

นร่วมของผู้มีส

หารสถาบันวิช
การทํางานป
งการทํางานขอ
5.1.7.2) แล
มูลป้อนกลับใ

อข่ายการแล

ันวิชาการด้าน
และภายนอก 
1) ร่วมประชุ
ประกันคุณภาพ

วปฏิบัติที่ดีหรื
ถนําไปใช้ประ
บันวิชาการด้าน
น์ รับผิดชอบ
การความรู้ (5
 PDCA ในทุก

ระกันคุณภาพ
ผนกลยุทธ์ทุกต
านสหกรณ์ใช้
ให้สามารถพบ
ผลการดําเนิ
1.5.1) และจั
5.1.5.2), (5.1
ที่ใหข้้อมูลสนบั
รสนเทศที่รวบ
ac.th (5.1.6.
 เพ่ือการ

ส่วนได้ส่วนเสี

ชาการด้านส
ระกันคุณภาพ
องตนเองโดยน
ละได้จัดเวทีให
ในกระบวนก

ลกเปลี่ยนเรีย

นสหกรณ์มีระ
 โดยการเข้าร
มกับคณะกรร
พมหาวิทยาลั

รืองานวิจัยด้า
ะโยชน์ 
นสหกรณ์มีแน
 และมององค

5.1.9.3) ศูนย
กกิจกรรมและ

 

พภายในมาปร
ตัวบ่งชี้ 
กระบวนการ
บเห็นความบก
นงานตามตัว
จัดส่งเแผนพัฒ
1.5.3) 
บสนนุการประ
บรวมข้อมูลสํา
1)  และในระ
รเช่ือมโยงข้อ

สียในการประ

หกรณ์มีนโย
พในวิถีการทํ
นําเสนอข้อค้น
ห้ผู้มีส่วนเก่ียว
ารประกันคุณ

ยนรู้ด้านการป

ะบบส่งเสริมกา
ร่วมแลกเปลี่ย
รมการประกัน
ลัยเกษตรศาสต

านการประกัน

นวปฏิบัติที่ดีใ
ค์รวม” (5.1.9
ย์เรียนรู้มีชีวิต
ะมีการรายงาน

รับปรุงการทํา

รประกันคุณภ
กพร่องบางปร
วบ่งช้ีของแผ
ฒนาปรับปรุงต

ะกันคณุภาพภ
าหรับงานประ
ะบบฐานข้อมูล
อมูลประกันคุ

ะกันคุณภาพ 

บายให้บุคลา
ทํางานประจํา
นพบ และแนว
วข้องกับงานส
ณภาพตามวงจ

ประกันคุณภา

ารสร้างเครือข
ยนเรียนรู้แนว
นคณะเศรษฐศ
ตร์ (5.1.8.4) 

นคุณภาพที่ห

ในการปฏิบัติง
9.1) และโคร
ต (5.1.9.4) 
นขั้นตอน/กระ

างาน และส่ง

ภาพมาใช้ในก
ระการในแต่ล
นกลยุทธ์ทุก
ตามข้อเสนอแ

ายในครบท้ัง 6
ะกันคุณภาพค
ล (5.1.6.2) แ
ณภาพทั้งในร

 โดยเฉพาะผู้

ากรเข้ามามีส่
ให้สามารถนํ
วทางปฏิบัติใน
สถาบันได้เข้า
จร PDCA 

าพระหว่างม

ข่ายด้านการป
วปฏิบัติที่ดีร่ว
ศาสตร์ (5.1.8
  เพ่ือนําความ

น่วยงานพัฒน

งานตามค่านิย
งการ Team 
มาเพ่ิมประสิท
ะบวนการปฏิบ

งผลให้มีการพ

การพัฒนาปรับ
ะกระบวนกา
กตัวบ่งช้ี โดย
แนะจากรายง

 6 องคป์ระกอบ
ครบทั้ง 6 องค
และใช้ระบบส
ระดับคณะ แ

ผู้ใช้บริการตา

ส่วนร่วมในงา
นํากระบวนกา
นที่ประชุมปร
ามามีส่วนร่วม
ของสถาบัน 

มหาวิทยาลัย 

ประกันคุณภา
วมกับงานปร
8.2),(5.1.8.3)
มรู้ที่ได้มาประ

นาขึ้น และเผ

ยมร่วม “ทําง
 Building 
ทธิภาพในกา
บัติงานและกา
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พัฒนาผล

บปรุงการ
รย่อยของ
ยได้จัดทํา
านผลการ

บคณุภาพ 
ค์ประกอบ
สารสนเทศ
และระดับ

มพันธกิจ

านประกัน
ารประกัน
ระจําเดือน
มในการให้
 (5.1.7.3), 

 และมี

พระหว่าง
ะกันคณะ
) และร่วม
ะยุกต์ใช้ใน

ผยแพร่ให้

านอย่างมี
 Forum 
รทํางานที่
ารรายงาน



ผลการป
ตลอดเวล
 
รายการห

ข้อ 
1 
 

2 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 

ปฏิบัติงาน ข้
ลาผ่านกลไกข

หลักฐาน 
 หมายเ

5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

้อแนะนําในก
ข่าวประชาสัมพ

เลขเอกสาร 
.1.1.1 
.1.1.2 

.1.2.1 

.1.2.2 

.1.2.3 

.1.3.1 

.1.4.1 

.1.4.2 

.1.4.3 

.1.4.4 

.1.4.5 

.1.4.6 

.1.4.7 

.1.5.1 

.1.5.2 

.1.5.3 

.1.6.1 

.1.6.2 

.1.6.3 

.1.7.1 

.1.7.2 

.1.7.3 

.1.7.4 

.1.8.1 

.1.8.2 

การปรับปรุง
พันธ์และกิจก

รายงานการ
คําสั่งแต่งต้ัง
การศึกษา 2
คําสั่งแต่งต้ัง
คําสั่งแต่งต้ัง
คู่มือการประ
ตัวบ่งช้ี “กา
ในการสร้างค
คําสั่งแต่งต้ัง
ระบบประกั
แผนพัฒนาป
แผนการดําเ
รายงานการ
รายงานประ
รายงานการ
แผนพัฒนาป
รายงานผลก
ผลการดําเนิ
www.cai.ku
ฐานข้อมูลสถ
ระบบสารสน
คําสั่งแต่งต้ัง
รายงานการ
รายงานการ
สรุปประเมนิ
การประชุมแ
การเข้าร่วมป

 

งที่เช่ือมโยงกั
กรรมหน้าเว็บไ

รประเมินตนเอ
งคณะกรรมกา
2556 
งคณะกรรมกา
งคณะกรรมกา
ะกันคุณภาพม
ารสร้างสรรค์ชุ
ความเข้มแขง็
งคณะกรรมกา
ันคุณภาพ 
ปรบัปรุง (สปค
เนินงานประกั
รประเมินตนเอ
ะจํา 2556 
รประเมินตนเอ
ปรบัปรุง (สปค
การพัฒนาปรบั
นินงานสถาบัน
u.ac.th 
ถาบันวิชาการ
นเทศคณะเศร
งคณะกรรมกา
รประชุมสถาบั
รประเมินตนเอ
นผลโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรี
ประชุมคณะก

กับฐานข้อมูล
ไซต์สถาบัน (5

ชื่อเอกส
อง ปีการศึกษ
ารดําเนินงานป

ารประกันคุณ
ารประกันคุณ
มหาวิทยาลัยเ
ชุดความรู้/นวัต
งแก่สถาบันเก
ารดําเนินงานป

ค.01) 
กันคุณภาพ 
อง ปีการศึกษ

อง ปีการศึกษ
ค.01) 
บปรุง (สปค.0
นวิชาการด้านส

รด้านสหกรณ์
รษฐศาสตร ์
ารประกันคุณ
บันวิชาการด้าน
อง ปีการศึกษ
 
ยนรู้การประก
กรรมการประ

ลและการราย
5.1.9.5) 

าร 
ษา 2556 
ประกันคุณภา

ภาพสถาบันฯ
ภาพคณะเศร
เกษตรศาสตร์
ตกรรมจากงาน
ษตรกร/สหกร
ประกันคุณภา

ษา 2556 

ษา 2556 

02) 
สหกรณ ์

 ์

ภาพคณะเศร
นสหกรณ์ 

ษา 2556  

กันคุณภาพ ป
กันคุณภาพคณ

ยงานความค

าพ ประจําปี

ฯ 
รษฐศาสตร์ 
ร์ ปี 2555 
นวิจัยไปใช้ปร
รณ์/ชุมชน” 
าพ  

รษฐศาสตร์ 

ประจําปี 2555
ณะเศรษฐศาส
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คลื่อนไหว

ระโยชน์ 
 

5  
สตร ์



ข้อ 
 
 

9 
 
 
 
 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์มา
 

กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

 
ผลการดํ

“เป็นองค

 หมายเ
5
5

5
5
5
5
5

ที่ 5.2 การสร้
แก่สถา

งตัวบ่งชี้  
ย  
ะเวลา   
าตรฐาน 

ประเมิน
ตนเอง 

 1. มี
ส
สู

 2. มี
แ

 3. มี

 4. มี

 5. มี

ดําเนินงาน 
1. สถา

ค์กรที่มุ่งพัฒน

เลขเอกสาร 
.1.8.3 
.1.8.4 

.1.9.1 

.1.9.2 

.1.9.3 

.1.9.4 

.1.9.5 

า้งสรรค์ชุดคว
าบันเกษตรกร

กระบวน
5 ข้อ 
ปีการศึก

มีการสร้างสรร
สถาบัน “เป็นอ
สู่การพัฒนาที่ย
มีการเผยแพร่ผ
และผู้สนใจ 
มีการสร้างภาคี
สังคมแก่สถาบ
มีการติดตามป
มีการนําผลกา

บันมีการสร้า
นานวัตกรรมค

คําสั่งแต่งต้ัง
รายงานการ
มหาวิทยาลัย
โครงการสัม
โครงการ Te
เวทีการจัดก
ศูนย์เรียนรู้มี
www.cai.ku

วามรู้/นวัตกร
ร/สหกรณ์/ชมุ

นการ/ผลผลิต 

ษา 2556 

รค์ชุดความรู้/น
องค์กรที่มุ่งพัฒ
ย่ังยืน”  
ผลงานวิจัยใน

คีเครือข่ายเพ่ือ
บันเกษตรกร/
ประเมินผลการ
รประเมินมาป

งสรรค์ชุดควา
ความคิด เพ่ือย

 

งคณะกรรมกา
รประชุมร่วมกั
ัยเกษตรศาสต
มนาประจําปี
eam Buildin
การความรู้ 
มีชีวิต 
u.ac.th 

รรมจากงานวิ
มชน 

 

เกณฑ์ม

/นวัตกรรมจาก
ัฒนานวัตกรร

นเวทีเสวนาวิช

อนําผลงานวิจั
/ชุมชน 
รนําผลการวิจั
ปรับปรุงพันธกิ

ามรู้/นวัตกรร
ยกระดับการนํ

ชื่อเอกส
ารประกันคุณ
ับสํานักงานป
ตร์ 
 

ng Forum 

วิจัยไปใช้ประ

มาตรฐาน 

กพันธกิจด้าน
รมความคิด เพื

ชาการประจําปี

จยัไปใช้ประโย

จยัไปใช้ประโย
กิจด้านการวิจั

รมจากพันธกิจ
นําคุณค่าสหกร

าร 
ภาพคณะเศร
ระกันคุณภาพ

ะโยชนใ์นการ

การวิจัยตามอั
พ่ือยกระดับกา

ปีของสถาบันแ

ยชน์ในการพัฒ

ยชน์ 
จัยหรืองานสร้

จการวิจัยตาม
รณ์สู่การพัฒน

รษฐศาสตร์ 
พ

รสรา้งความเข้

อัตลักษณ์ของ
ารนําคุณค่าสห

แก่สถาบันเกษ

ฒนาเศรษฐกิจ

้างสรรค์ของส

มอัตลักษณ์ขอ
นาที่ย่ังยืน” (5
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ขม้แข็ง

ง
หกรณ์

ษตรกร

จ-

สถาบัน 

องสถาบัน 
5.2.1.1) 



สหกรณ์ส
นักวิจัย 
(5.2.2.1)

พัฒนา S
ความรู้ใน
สู่การพัฒ
เพ่ือเกษต
(สวก.) แ
เป็นธรรม
นําเอากา
ของเกษต
ได้แก่ กา
สากล โค
คุณภาพ 
ความสาม
(5.2.3.1)
ไปใช้ในก
ต่อไร่ แล
สหกรณ์แ

ผลงานวิ
จํากัด (5

ที่ดินเพ่ือ
ระบบส่ง
สนับสนุน
ส่วนร่วมข
 
 
 
 

2. สถา
สู่การเป็นธุรกิ
 นักสหกรณ์ 
) 

3. สํานั
Smart Office
นการยกระดับ
ฒนาอย่างเป็น
ตรกรรม(ส.ป

และสถาบันวิช
ม (VN&F Pl
ารบริหารจัดก
ตรกรสู่การทํา
ารเกษตรย่ังยืน
ครงการสร้างพ้ื
 มีคุณธรรม 
มารถของเกษ
) และบริษัท 
การพัฒนาเกษ
ละมีชีวิตความ
และบริษัท บา

4. สถา
จัยไปใช้ประโ
.2.4.1)  

5. สถา
อเกษตรกรรม 
เสริมการเรีย
นส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนยุท

บันมีการเผย
กิจฐานสังคม
 นักวิชาการ 

นักงานการปฏิ
ers และ Sm
บความสามาร
องค์รวมเพ่ือก

ป.ก.) สํานักงา
ชาการด้านสห
latform) ขอ
การโซ่อุปทาน
าการเกษตรที
นและการสร้า
พ้ืนฐานและระ

ขับเคลื่อนโค
ษตรกรและเจ้า
 บางซื่อโรงสีไ
ษตรกรในเครือ
มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
างซื่อโรงสีไฟเ
บันฯได้มีการ
โยชน์จากสําน

บันฯได้นําผล
 และบริษัท บ
นรู้เพ่ือยกระ

รเรียนรู้เพ่ือยก
ธศาสตร์ประเ

แพร่ผลงานวิ
” โดยนําชุด

 ผู้นํากลุ่ม/อง

ฏิรูปที่ดินเพ่ือเ
mart Farmer
ถของเกษตรก
การกินดีอยู่ดี
านกองทุนสนั
หกรณ์ (สว.สก
องสถาบันวิชา
นมาใช้ในธุรกิ
ที่ดี แสดงให้เห็
งความม่ันคงท
บบสนับสนุน
ครงการดังกล่
าหน้าที่ ส.ป.ก
ไฟเจียเม้ง จํา
อข่ายให้สามา
น ภายใต้ข้
จียเม้ง จํากัด 
ติดตามประเม
นักงานการปฏ

ลการประเมิน
บางซื่อโรงสีไฟ
ดับสมรรถนะ
กระดับสมรรถ
เทศ (5.2.5.1)

 

จัยในเวทีเสว
ความรู้ นวัต
งค์กร นักพัฒ

เกษตรกรรม (
rs ภายใต้ข้อต
กรและเจ้าหน้
” ของ 4 ห
นับสนุนการวิ
ก.) นําชุดความ
าการด้านสห

กิจเพ่ือการยก
ห็นทิศทางใน
ทางอาหาร ระ
การพัฒนา ค

ล่าวโดยคณะก
ก.ฯ ที่มีผู้อําน
กัด ได้นําหลัก
ารถประกอบอ
ข้อตกลงความ
 (5.2.3.2)  
มินผลการนํา
ฏิรูปที่ดินเพ่ือ

นผลการนําผล
ฟเจียเม้ง จํากั
ะการแข่งขันผ
ถนะของประ
) 

วนาวิชาการป
กรรมและผล

ฒนา และผู้สน

 (ส.ป.ก.) ได้นํ
ตกลงความร่ว
น้าที่ ส.ป.ก. (S
หน่วยงาน ประ
จัย (สกว.) สํ
มรู้ตามกรอบก
กรณ์ไปใช้ในก
ระดับสมรรถ
การขับเคลื่อน
ะบบการค้าที่
นในสังคมใสใ่
กรรมการโครง
นวยการสถาบัน
กสูตรชาวนามื
อาชีพได้อย่าง
มร่วมมือทางวิ

าผลการวิจัยไป
อเกษตรกรรม

ลการวิจัยไปใช้
ัด มาใช้ในกา
ผ่านกลไกหน่ว
ชาชนในภาค

ระจําปี 2556
ลงานวิจัยในร
นใจทั่วไปได้ร

าชุดความรู้จา
วมมือทางวิชา
Smart Farme
ะกอบด้วย สํา
านักงานพัฒน
การพัฒนาระ
การพัฒนาตัว
นะของธุรกิจ
น ซึ่งจะนําไป
เป็นธรรมและ
ใจในสุขภาวะ 
งการถ่ายโอน
นวิชาการด้าน
มืออาชีพ และ
งย่ังยืน ในการ
วิชาการระหว่

ปใช้ประโยชน์
ม และบริษัท 

ช้ประโยชน์จา
รพัฒนาการวิ
วยงานรัฐเพ่ือ
การเกษตรให้

6 ภายใต้หั
รอบปีมาเผยแ
ร่วมแลกเปลี่ย

ากการวิจัยไป
าการ“โครงกา
ers ; Smart 
านักงานการป
นาการวิจัยก

ะบบคุณค่าแล
แบบธุรกิจชุม

จ เพ่ิมขีดความ
ปสู่คุณค่า 4 
ะสร้างสรรค์สิน
 สิ่งแวดล้อม 

นความรู้ในการ
นสหกรณ์เป็น
ะชุดความรู้จา
รลดต้นทุน เพิ
างสถาบันวิช

น์ในรูปแบบส
 บางซื่อโรงสีไ

ากสํานักงานก
วิจัยโครงการก
อสร้างและพัฒ
ห้มีความพร้อ
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หัวข้อ “นํา
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ยนเรียนรู ้

ปใช้ในการ
ารถ่ายโอน
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ะการค้าที่
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นกรรมการ 
กการวิจัย

พ่ิมผลผลิต
าการด้าน

รุปการนํา
ไฟเจียเม้ง 

การปฏิรูป
การพัฒนา
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มในการมี
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ารการสร้างสร
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เจียเม้ง จํากัด
รนําผลงานวิจ
รประชุมการพ
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การสหกรณ์แล
นแปลง 
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อนความรู้ในก
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และหนังสือขอ
ขตปฏิรูปที่ดิน

วิชาการด้านส
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อความร่วมมือ
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นธรรม 

 Officers) 
ทาง

แต่งต้ัง

ริษัท บาง



ระบบดํา
คุณภาพร

รายละเอี

ตารางที ่

องค์ประก
6.1 ระดั

การ
กระ

 

 

ตัวบ่งชีท้ี

 
ชนิดของ
เป้าหมาย
รอบระย
เกณฑ์กา

เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 

คะแ
มีการดาํ

1 

อ

สถาบันวิชาก
าเนินงาน จําน
ระดับ ดีมาก 
ส่วนผลการป

อียดดังตารางที

 2.7 สรุปผลก
ตัวบ่งชี ้

กอบท่ี 6 การพัฒ
ดับความสําเร็จข
รพัฒนาและปรับ
ะบวนการดําเนนิ

ที่ 6.1 ระดับค

งตัวบง่ชี ้ 
ย  
ะเวลา  
ารประเมิน 

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

 1.  

แนน 1 
าเนินการ  
 ข้อ 

องค์ประกอบ

ารด้านสหกรณ
นวน 1 ตัวบ่ง
 
ประเมินของคณ
ที่ 2.7 

การประเมินอ
หน่วย 

ฒนาและปรับป
ของ
บปรุง
นงาน 

ข้อ 

ความสาํเร็จข

กระบวน
5 ข้อ 
ปีงบประ

มีการกําหนด
ครบถ้วน ครอ
เช่ือมโยงระห
มหาวิทยาลัย

คะแนน 
มีการดําเนนิ

 2 ข้อ 

บท่ี 6 การพั

ณ์มีผลการดํา
ช้ี พบว่า มีผล

ณะกรรมการ

งค์ประกอบที่
ผลการ 

ดําเนินงาน 
ปี 2555 

เ

25

ปรุงระบบดําเนิน
 5 ข้อ   5ข้

องการพฒันา

นการ 

มาณ พ.ศ. 25

หรือทบทวนก
อบคลุมการดํา
ว่างกระบวนก
มคีวามสอดค

 2 
นการ 
 

มี

 

พฒันาและป

เนินงานในภา
ลการประเมิน

ฯ ได้คะแนน

ที่ 6 การพัฒนา
เป้าหมาย ผ

ปร
56 2557 ตวั

  ตัว

นงาน  
ข้อ 5ข้อ 

าและปรบัปรงุ

556 

เกณฑ

กระบวนการดํ
าเนินงานตาม
การต่างๆ เพ่ือ
ล้องกัน 

คะแนน 3 
มกีารดําเนินกา

3 ข้อ 

ปรบัปรุงระบ

าพรวม องค์ป
นตนเอง ได้ค

เฉลี่ย ........ ผ

าและปรับปรงุ
ผลการดําเนินงาน
ระเมินตนเอง ก
วตั้ง ผลลัพธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน) 

ตวั
หาร ตัวห

5 ข้อ 

งกระบวนการ

ฑ์มาตรฐาน 

ดําเนินงานหลัก
ภารกิจของหน
อทําให้การดํา

คะ
ร  มีการ

บดําเนินงาน

ระกอบที่ 6 ก
ะแนนเฉลี่ย 5

ผลประเมินได้

งระบบดําเนิน
น ปี 2556 ผ

(คกรรมการ 
วตั้ง ผลลัพธ ์

(%หรือ 
สัดส่วน)

ประ
ตนหาร 

5.
 5

รดําเนนิงาน 

ก (Core Proc
น่วยงาน โดยม
เนินงานของห

ะแนน 4 
รดําเนินการ  
4 ข้อ 

น 

การพัฒนาและ
5.00 ผลป

ด้คุณภาพระดั

นงาน 
ผลการประเมิน  
คะแนนเต็ม 5) 

ะเมิน 
นเอง 

กรรมการ 

.00  

.00  

 

cess) ที่สําคญั
มีการวิเคราะห
หน่วยงานหรือ

คะแน
มีการดํา

5 ข
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ะปรับปรุง
ประเมินได้

ับ ........

หมายเหต ุ 

 

  
 

ญ
ห์ความ
อของ

นน 5 
เนินการ  

 ขอ้ 



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

หมายเห

ผลการดํ
 

ครอบคล
กระบวน

กระบวน
คลังควา
ระบบธุร
เพ่ือให้ก
(6.1.1.1)

ที่สําคัญจ

วิจัย การ
พัฒนาระ
สอดคล้อ
ความคิด
แผนปฏิบั

ประเมิน
ตนเอง 

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

ตุ :   

ดําเนนิงาน 
สถาบันวิชาก
1. มีการกําห
ลุม การดําเ
นการต่างๆ เพื

สถาบันวิช
นการหลักใน 4
มรู้เพ่ือสนับส
กิจเชิงคุณค่า
ารดําเนินงา
), (6.1.1.2) ผ่
2. มีการจัดทํ
จากความคา

สถาบันวิช
รสร้างกลไกก
ะบบธุรกิจเชิง
องกับบริบทที่
เห็น เวทีสนท
บัติงานในทุกกิ

มีการจัดทําห ื
Process) ทีส่ํ
มีการออกแบ
จัดทําคู่มือกา
มีการทบทวน
ประสิทธิภาพ
ข้อผิดพลาด ล
มีการกํากับติด
มีอํานาจเพ่ือใ
ที่จะดําเนินกา

ารด้านสหกรณ
หนดหรือทบท
นินงานตาม

พื่อทําให้การด
ชาการด้านส
4 ภารกิจ ได้
สนุนผู้นําการเ
และการค้าที่
นของสถาบัน
านเวทีประชุม

ทําหรือทบทว
ดหวังและคว
ชาการด้านสห
ารเรียนรู้และ
งคุณค่าและก
เปลี่ยนแปลง
นากลุ่มเป้าหม

กิจกรรม  (6.2.

รอืทบทวนข้อ
สาํคัญจากควา
บหรือทบทวน
รปฏิบัติงาน พ

น และหรือปรับ
 เช่น ควบคุม
ลดข้อร้องเรียน
ดตาม และปร
ให้พิจารณาแล
ารในปีงบประ

ณ์ มีผลการดํา
ทวนกระบวน
มภารกิจของ
ดําเนินงานขอ
สหกรณ์มีกา
้แก่ กรอบการ
เปลี่ยนแปลง 
เป็นธรรม แล
นเป็นไปตาม
มสถาบันประจ
นข้อกําหนดท

วามต้องการข
กรณ์มีการทบ
ะคลังความรู้เพื
การค้าที่เป็นธ
 ตลอดจนควา
มายและการวิ
2.1) 

 

เกณฑ

อกําหนดที่สําค
ามคาดหวังแล
นกระบวนการ
 พร้อมทั้งกําหน
บปรุงกระบวน
ค่าใช้จ่าย ลด
น เป็นต้น 
ระเมินผลการ
ละให้ข้อเสนอ
ะมาณต่อไป 

าเนินงาน 5 ข้
การดําเนินงา
งหน่วยงาน 
องหน่วยงานห
รทบทวนกร
รวิจัย กรอบส
 กรอบสําหรับ
ละกรอบสําหร
วัตถุประสงค
จําเดือน (6.1
ที่สําคัญของก

ของผู้รับบริกา
บทวนกรอบกา
พ่ือสนับสนุนผ
ธรรม และกา
ามคาดหวังขอ
เคราะห์สถาน

ฑ์มาตรฐาน 

คัญของกระบว
ะความต้องกา
รจากข้อกําหน
นดผู้รับผิดชอ
นการตามคู่มือ
ค่าใช้จ่าย ลดร

ปรับปรุง จัดท
อแนะที่จะเป็น

ข้อ ดังน้ี 
านหลัก (Cor
 โดยมีการวิ
หรือของมหา ิ
ระบวนการดํ
สําหรับกระบว
บกระบวนกา
รับการพัฒนา
ค์ และสอดค
.1.3) 
กระบวนการ
าร 
ารปฏิบัติงานข
ผู้นําการเปลี่ย
รพัฒนาสถาบ
องกลุ่มเป้าหม
นการณ์ (Situa

วนการดําเนิน
ารของผู้รับบริ
นดที่สําคัญ จัด
บชัดเจน 
การปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดําเ

ทํารายงานผล
นแนวทางในกา

re Proce
เคราะห์ควา
วิทยาลัยมีคว
ดําเนินงานหล
วนการการสร้
ารการเช่ือมโย
าสถาบันเป็นอ
ล้องกับนโยบ

ดําเนินงานห

ของกระบวนก
ยนแปลง การ
บันเป็นองค์ก
มายผู้รับบริกา
ation Analysi

นงานหลัก (Co
ริการ 
ดทํามาตรฐาน

น เพ่ือทําให้งา
เนินงาน ลด

การปรับปรุงเ
ารกําหนดกระ

ess) ที่สําคัญ
ามเชื่อมโยง
วามสอดคล้อง
ลักตามกรอ

ร้างกลไกการเรี
ยงเครือข่ายเพ
องค์การแห่งก
บายของมหา

ลัก (Core P

การดําเนินงา
รเช่ือมโยงเครื
ารแห่งการเรี
าร โดยใช้แบบ
is) มาใช้ในกา
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ore 

นและ

านมี

เสนอต่อผู้
ะบวนการ

ญครบถ้วน 
งระหว่าง
งกัน 
บสําหรับ
รียนรู้และ
พ่ือพัฒนา
การเรียนรู้ 
าวิทยาลัย 

Process) 

นด้านการ
อข่ายเพ่ือ
รียนรู้ เพ่ือ
บประเมิน
รปรับปรุง



การปฏิบั

ผู้รับผิดช
เพ่ิมประสิ
Job des

เช่น ควบ

ระยะเวล
สถาบันป

อํานาจเพ
ปีงบประ

จัดทํารา
ประจําเดื
(6.1.5.2)
 

รายการห
ข้อ 
1 
 
 
2 
3 
 
 
4 

5 
 

 

3. มีการออก
บติังาน พร้อม

สถาบันวิช
ชอบการปฏิบัติ
สิทธิภาพในก
scription, Mi
4. มีการทบท
บคุมคา่ใช้จ่าย

สถาบันวิช
ลาการทํางาน 
ประจําเดือน (6
5. มีการกํากั
พื่อให้พิจารณ
ะมาณต่อไป 

สถาบันวิช
ายงานสรุปเส
ดือน (6.1.5.1
) 

หลักฐาน 
 หมายเล

 6.
6.
6.

 6.
 6.

6.
6.

 6.

 6.
6.

กแบบหรือทบ
มทั้งกําหนดผูร้
ชาการมีคําสั่ง
ติงานให้เป็นไป
ารทํางานในแ
ind map เพ่ือ
ทวน และหรอื
ย ลดค่าใช้จ่า
ชาการด้านสห
 ลดข้อผิดพลา
6.1.4.1) ได้แก
กับติดตาม แ
ณาและให้ข้อ

ชาการด้านสห
สนอต่อผู้อําน
1) เพ่ือแจ้ง

ลขเอกสาร 
1.1.1 ร
1.1.2 ร
1.1.3 ร
1.2.1 ร
1.3.1 ค
1.3.2 M
1.3.3 ค
1.4.1 ร

ก
1.5.1 ร
1.5.2 ร

บทวนกระบวน
รับผิดชอบชดั
งแต่งต้ังผู้ช่วย
ปตามแผนงาน
แต่ละกระบวน
อเพ่ิมประสิทธิ
ปรับปรุงกระบ
ย ลดระยะเวล
หกรณ์มีการป
าดจากการทํา
ก่ โครงการผูต้
ละประเมินผ
เสนอแนะที่จ

หกรณ์มีการติ
นวยการเพ่ือพิ
งแก่ที่ประชุมร

รายงานประจํ
รายงานการป
รายงานการป
รายงานการป
คําสั่งมอบหมา
Mind Map 
คู่มือการปฏิบั
รายงานสรุปโค
กระบวนการป
รายงานผลกา
รายงานการป

 

นการจากข้อ
ดเจน 
ยผู้อํานวยการ
นของสถาบันค
นการมากขึ้น 
ธิภาพในการท
บวนการตามค
ลาดําเนินงาน
ปรับปรุงกระ
างาน และเพ่ิม
ตรวจสอบกิจก
ผลการปรับป
จะเป็นแนวทา

ติดตาม ประเ
พิจารณาและ
ร่วมกันกําหน

รา
จาํปี 2556 
ระเมินตนเอง
ระชุมสถาบัน
ระชุมสถาบัน
ายงาน 

ัติงาน 
ครงการ (ราย
ปฏิบัติงานของ
ารประเมินการ
ระชุมสถาบัน

กําหนดที่สําค

รและมอบหม
ครบทุกกระบว
 (6.1.3.2) กา
ทํางาน (6.1.3
คู่มือการปฏิบั
น ลดข้อผิดพล
บวนการทําง

มประสิทธิภาพ
การสหกรณ์ออ
ปรุง จัดทํารา
างในการกําห

เมินผลการปร
ะให้ข้อเสนอ
นดแนวทางกา

ายชื่อเอกสาร

ง ประจําปีการ
นฯประจําเดือน
นฯประจําเดือน

งานการเงิน,ต้
งโครงการอบร
รปรับปรุงกระ
นฯประจําเดือน

คัญ จัดทํามา

มายงาน (6.1
วนการเพ่ือเป็
ารปรับปรุงคู่มื
.2) 

บติังาน เพื่อทาํ
ลาด ลดข้อรอ้
งานตามคู่มือ
พการทํางานให
อมทรัพย์อย่า
ยงานผลการ

หนดกระบวน

รับปรุงกระบ
แนะพร้อมนํา
ารดําเนินการใ

รหลักฐาน 

รศึกษา 2556 
น 
น 

ต้นทุนต่อหน่ว
รมผู้ตรวจสอบ
ะบวนการตาม
น 

าตรฐานและจั

.3.1) เพื
ปนการลดข้อจํ
มือการปฏิบัติง

าใหง้านมีประ
องเรียน เป็นต้
การปฏิบัติงา
ห้มากขึ้น ผ่าน
งผู้ชํานาญกา
รปรับปรุงเสน
การที่จะดําเนิ

วนการทํางา
าเข้าที่ประชุ
รในปีงบประม

 

วย,สรุปบทเรยี
บกิจการสหกร
มคู่มือการปฏิบั
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จัดทําคู่มือ

พ่ือกําหนด
จํากัด และ
งาน ได้แก่ 

ะสิทธิภาพ 
ต้น 
านเพ่ือลด
นที่ประชุม
ร  
นอต่อผู้มี
นินการใน

น และได้
มสถาบัน

มาณต่อไป 

ยน) และ
รณ์ฯ 
บัติงาน 



3.1 สร

 
องค์ประ
นําเข้า ก
คะแนนต้ั
การประเ
ของคะแน
 

การประเ
 
ตามระบ
จากตัวบ่ง
เฉลี่ย 4.9

ตารางที ่
องค์ป

องค์ประก
ปณิธาน วั
แผนดําเนิ
องค์ประก

รุปผลการประ

การสรุป
กอบคุณภาพ
ระบวนการ แ

ต้ังแต่ 1 ถึง 5 
เมินเป้าหมาย
นน ดังน้ี 

คะแ
0.00
1.51
2.51
3.51
4.51

เมินคณุภาพก
การพิจา

บและกลไกก
งช้ีทั้งหมด 24
93 ผลประเมิน

 3.1 สรุปผลก
ประกอบคุณภาพ

อบท่ี 1  ปรัชญ
วัตถุประสงค์ แล
นการ   
อบท่ี 2  ภารกิ

ะเมินคุณภาพ

ปผลการประ
พ 6 องค์ประก
 และผลผลิต 
 กรณีไม่ดําเนิ
ย และพัฒนาก

นนเฉลี่ย 
0 – 1.50 
1 – 2.50 
1 – 3.50 

1 – 4.50 

1 – 5.00 

การสนบัสนนุ
ารณาผลการป
การประกันคุณ
4 ตัวบ่งช้ี มีผล
นได้คุณภาพร

การประเมินคณุ
พ 

ปัจจั
ประเมิน
ตนเอง

ญา 
ละ

- 

จหลัก 5.00 

พภายในและป

ะเมินคุณภา
กอบ โดยมีตัว
 ซึ่งมีการกําห
นินการใดๆ ห
การ ไม่คิดค่า

การดําเ
การดําเ
การดําเ
การดําเ
การดําเ

ตามพันธกิจท
ประเมินคุณภา
ณภาพ 6 องค
ลการดําเนินงา
ระดับ ดีมาก ร

ณภาพภายใน
คะแนนการ

จัยนําเข้า ก
น
 
กรรมการ ปร

ตน

- 5

 0.00 5

 

ประสิทธิผลก

พภายใน แล
ัวบ่งช้ีทั้งหมด
นดเกณฑ์ประ

หรือดําเนินการ
าคะแนน แต่ใ

ก
เนินงานต้องป
เนินงานต้องป
เนินงานระดับ
เนินงานระดับ
เนินงานระดับ

ทั้ง 4 ด้าน 
าพของ สถา
ค์ประกอบ ตา
าน จํานวน 2
รายละเอียดดั

นตาม 6 องค์ป
รประเมินเฉลี่ย 
กระบวนการ 
ะเมิน
นเอง 

กรรมการ

.00 0.00 

.00 0.00 

ารดําเนนิงาน

ละประสิทธิผ
ด 24 ตัวบ่งช้ี
ะเมินคุณภาพ
รไม่ครบที่จะไ
ให้ระบุเพียงบ

การแปลผล 
ปรับปรุงเร่งด่ว
ปรับปรุง 
บพอใช้ 
บดี 
บดีมาก 

บันวิชาการด้า
ามตัวบ่งช้ีที่กํ

22 ตัวบ่งช้ี โด
ังตารางที่ 3.1

ประกอบคุณภ
 ปีการศึกษา 25

ผลผลิต 
ร ประเมิน

ตนเอง 
กรรม

4.00 0.0

4.91 0.0

น 

ผลการดําเนิ
้ แบ่งเป็น 3 
พภายในตามตั
ได้ 1 คะแนน
รรลุเป้าหมาย

น 

านสหกรณ์ พ
าหนดของ ม
ยมีผลการประ
 

าพ (ป.2) 
556 (เต็ม 5) 
 รวม
มการ ประเมิน

ตนเอง 
ก

00 4.50 

00 4.95 

นินงาน พิจา
 ประเภท ได้แ
ตัวบ่งช้ีเป็น 5
น ให้ได้ 0 คะแ
ย โดยแปลคว

พบว่า  มีการดํ
มก. จํานวน 2
ะเมินตนเอง ไ

ระดั
ม 
กรรมการ ประเมิ

ตนเอ

0.00 ด ี

0.00 ดีมาก
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รณาตาม
แก่ ปัจจัย
5 ระดับ มี
แนน ส่วน
วามหมาย

ดําเนินงาน
22 ตัวบ่งช้ี 
 ได้คะแนน

ดับคุณภาพ 

มิน
อง 

กรรมการ 

  

ก  



องค์ป

องค์ประก
และจัดกา
องค์ประก
งบประมา
องค์ประก
กลไกการป

องค์ประกอ
และปรับปร
เฉลี่ยภาพร
ระดับคุณภ

 

เ
ดําเนินงา

1
กับวิสัยทั
ย่ังยืน แล
อย่างเป็น
ทางเลือก
 

2
ระบบ กา
ของเครือ
โดยมีข้อม
แห่งแผ่น
วารสารฅ
คุณค่าทุก
 

3
มีกิจกรร
เทศกาลสั
 

ประกอบคุณภาพ

อบท่ี 3  การบ ิ
ร  
อบท่ี 4  การเงิ
ณ 
อบท่ี 5  ระบบ
ประกันคุณภาพ

อบที ่6  การพัฒ
รุงระบบดําเนิน
รวม 
ภาพ 

เมื่อพิจารณา
านของสถาบนั
1. การสนับส
ทัศน์ของมหาวิ
ละมีอํานาจต่อ
นระบบ เพ่ือส
ก ซึ่งจะเป็นกล

2. การสนับส
ารถ่ายโอนควา
อข่ายคลังสมอ
มูลเชิงประจัก
นดินเพ่ือการกิ
ฅนสหกรณ์ ก
กปี 

3. การสนับส
มสืบสานประ
สงัสรรค์วันปีใ

พ 
ปัจจั

ประเมิน
ตนเอง

ริหาร 5.00 

งินและ - 

บและ
พ  

- 

ฒนา
นงาน 

- 

5.00 
ดีมาก

าผลการประ
นวิชาการด้านส
สนุนพันธกิจด้
วิทยาลัยในส่ว
อรองในประช
สร้างคนให้มีจิ
ลไกนําไปสู่การ

สนุนพันธกิจด้
ามรู้มาพัฒนา
องของสถาบัน
ษ์ที่สามารถส

กินดีอยู่ดีของค
ารจัดเวทีเสว

สนุนพันธกิจด้
ะเพณีสงกราน
หม่  

คะแนนการ
จัยนําเข้า ก
น
 
กรรมการ ปร

ตน

 0.00 5

- 5

- 5

- 5

 0.00 5
  ดีม

เมินประสิทธิ
สหกรณ์ ดังน้ี 
ด้านการวิจัย 
วนของการเป็
าคมโลก โดยไ
จิตสํานึกเพ่ือ
รพ่ึงพาและรว่

ด้านการบริกา
าเป็นหลักสูตร
นวิชาการด้าน
ร้างการยอมรั
คนในชาติ อา
นาวิชาการปร

ด้านการทํานุบ
นต์ร่วมกับปร

 

รประเมินเฉลี่ย 
กระบวนการ 
ะเมิน
นเอง 

กรรมการ

.00 0.00 

.00 0.00 

.00 0.00 

.00 0.00 

.00 0.00 
มาก  

ธิผลตามพันธ
้ 
 พบว่า สถาบัน
ปนแกนนําในก
ได้ดําเนินการ
ส่วนรวม อีก
วมมือกันพัฒน

ารทางวิชากา
รเรียนรู้ คลังค
นสหกรณ์ และ
รับในสังคมอย
าทิ ศูนย์เรียน
ระจําปีและก

บํารุงศิลปะแล
ระชาคมคณะ

 ปีการศึกษา 25
ผลผลิต 

ร ประเมิน
ตนเอง 

กรรม

- -

- -

- -

- -

4.80 0.0
ดีมาก  

ธกิจของมหา

ันวิชาการด้าน
การระดมภูมิป
รวิจัยร่วมกับค
ทั้งได้ร่วมกัน
นาสู่ความกินดี

ารแก่สังคม พ
ความรู้ และกล
ะให้บริการในน
ย่างกว้างขวาง 
นรู้มีชีวิตในชุม
ารประกาศเกี

ละวัฒนธรรม
เศรษฐศาสต

556 (เต็ม 5) 
 รวม
มการ ประเมิน

ตนเอง 
ก

 5.00 

 5.00 

 5.00 

 5.00 

00 4.93 
 ดีมาก 

าวิทยาลัย สา

นสหกรณ์มีกา
ปัญญาเพ่ือกา
คน ชุมชน แล
นสร้างสรรค์น
ดีอยู่ดีอย่างย่ัง

พบว่า สถาบัน
ลไกการถ่ายโอ
นามของมหา ิ
 ในการนําเอก
มชน 4 แห่ง ห
กียรติคุณนักส

 พบว่า สถาบั
ร์ วันพัฒนาแ

ระดั
ม 
กรรมการ ประเมิ

ตนเอ

0.00 ดีมาก

0.00 ดีมาก

0.00 ดีมาก

0.00 ดีมาก

0.00  
  

ามารถสะท้อ

ารดําเนินงานส
ารพัฒนาประ
ะผู้นําสถาบัน

นวัตกรรมตัวแ
ยืน 

นวิชาการด้าน
อนความรู้ ภา
วิทยาลัยเกษ
กลักษณ์มุ่งสร้

 หลักสูตร “เป
สหกรณ์และส

บันวิชาการด้า
และปลูกต้นไม
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ดับคุณภาพ 

มิน
อง 

กรรมการ 

ก  

ก  

ก  

ก  

 
 

อนผลการ

สอดคล้อง
ะเทศอย่าง
นเกษตรกร
แบบธุรกิจ

นสหกรณ์มี
ายใต้กลไก
ตรศาสตร ์
ร้างศาสตร์
ปาบุ้นจิ้น” 
หกรณ์ที่มี

นสหกรณ์ 
ม้ มก. 



4
กระบวนก
รวม” เพ่ื
เรียนรู้สา

3.2 ผล

  ก
จุดที่ควรพ

หน่วย
องค์ประก
สถาบันวิช
ด้านสหกร

องค์ประก
สถาบันวิช
ด้านสหกร

4. การสนับส
การบริหารจัด
อสร้างระบบก
นต่อนโยบายม

ลการวิเคราะ

การพิจารณา
พัฒนา และข้

 

ยงาน 
อบท่ี 1 ปรัชญ
าการ
ณ์ 

1. 

2. 

อบท่ี 2 ภารกิจ
าการ
ณ์ 

1. 

สนุนพันธกิจ
ดการโดยสร้าง
การบริหารจัด
มหาวิทยาลัยสู

ห์ตนเองในภา

ผลการดําเนิน
้อเสนอแนะ ใ

า ปณิธาน วัตถ
มีแผนกลยุทธ์
สะท้อนคุณคา่
ไปสู่การขับเค
แกนนําเชื่อมกั
ยกระดับการน
พัฒนาท่ีย่ังยืน
และแผนกลยุท
ทบทวนท่ีตอบ
ประเทศในกา
การแข่งขัน ก
การสร้างสรรค
ภาครัฐ ภาคเอ
เป็นรูปธรรม 
มีคณะกรรมก
เชี่ยวชาญเฉพ
ข้อเสนอแนะก
กลยุทธ์สู่การป

จหลัก 
สถาบันฯมีระบ
ภารกิจหลักท้ั
เชื่อมโยงการใ
สร้างคลังควา
วิชาการเพ่ือย
มูลค่าเพ่ิมแก่ข
ใช้ในการเรียน
เชื่อมโยงเครือ

ด้านการบริห
งค่านิยมร่วม “
ดการที่จะพัฒน
สู่การบรรลุวิสยั

าพรวมตามอ

นงานในภาพร
ในแต่ละองค์ป

จุดแข็ง 
ถุประสงค์ และ
ท่ีนําปณิธาน “ม
าเพ่ือการพัฒนา
ลื่อนเสาหลักกล
กับภาคีเครือข่าย
นําคุณค่าสหกรณ
น ซ่ึงสอดคล้องกั
ทธ์มหาวิทยาลัย
บโจทย์ยุทธศาส
รยกระดับความ
ารลดความเหลื่
ค์กลไกความร่วม
อกชน และชุมช
 
ารนโยบายท่ีมีค
าะทางเข้ามามีส
การขับเคลื่อนทิ
ปฏิบัติ 

บบและกลไกใน
ั้ง 4 ประการ แล
ใช้ประโยชน์จาก
มรู้/นวัตกรรม ก
กระดับคุณค่าแ
ขบวนการสหกร
นการสอน การข
อข่ายในการนําผ

 

หารจัดการ พ
“ทํางานอย่าง
นาคนตามอัต
ัยทัศน์ พันธกิ

องค์ประกอบค

รวมของ สถา
ประกอบ สรุปไ

ะแผนดําเนินกา
มุ่งสร้างคน
าสหกรณ์” 
ลยุทธ์ในฐานะ
ยเพ่ือ
ณ์สูก่าร
กับนโยบาย
ย และมีการ
ตร์การพัฒนา
มสามารถใน
อมล้ํา และ
มมือระหว่าง
ชนได้อย่าง

ความ
ส่วนร่วมให้

ทิศทางเชิง  

นการขับเคล่ือน
ละเน้นการ
กการวิจัยไป
การให้บริการ
และสร้าง
รณ ์ชุมชน และ
ขยายผล
ผลงานวิจัยไป

พบว่า สถาบัน
มีนํ้าใจ ใส่ใจใ

ตลักษณ์ พัฒน
จ และแผนพัฒ

คุณภาพของส

าบันวิชาการด้
ได้ดังน้ี 

จุดท่ีคว
ร 
1. เน้นการเต

บุคคลของ
สานต่อภา
ให้ย่ังยืน 

 
 

1. ภายใต้กาํ
สถาบันฯ
การขับเค
ประการที
เปลี่ยนแป
มากข้ึน 

นวิชาการด้าน
ในวิสัยทัศน์ รั
นาองค์กรไปสู่ก
ฒนาเศรษฐกิจ

สถาบัน 

้านสหกรณ์สา

วรพัฒนา 

ตรียมทรัพยากร
สถาบนัเพ่ือ
รกิจของสถาบัน

าลังคนท่ีมีอยู่ 
ควรให้น้ําหนัก
ลื่อนภารกิจบาง

ท่ีสร้างการ
ปลงในสังคมให้

นสหกรณ์ มีก
รับผิดชอบ แล
การเป็นองค์ก
จและสังคมแห่

ามารถวิเคราะ

ข้อเสน

น

1. การวา
ถ่ายโอ
ทักษะ 
ประสบ
ทีมงาน
และภา
เครือข่

ง

1. การปรั
ประจาํ
สอดคล
กําลังค
รักษาม
คุณภา
ไว้ 
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กลไกและ
ละมององค์
กรแห่งการ
ห่งชาติ 

ะห์จุดแข็ง 

นอแนะ 

งกลไกการ
นความรู้ 
 
บการณ์แก่
นสถาบัน
าคี
าย 

รับแผนงาน
าปีให้
ล้องกับ
คน โดยยังคง
มาตรฐาน
พหน่วยงาน



หน่วย

องค์ประก
สถาบันวิช
ด้านสหกร

องค์ประก
สถาบันวิช
ด้านสหกร

องค์ประก
สถาบันวิช
ด้านสหกร

องค์ประก
สถาบันวิช
ด้านสหกร
 

ยงาน 

อบท่ี 3 การบริ
าการ
ณ์ 

1. 

2. 

3. 

อบท่ี 4 การเงิน
าการ
ณ์ 

1. 

อบท่ี 5 ระบบแ
าการ
ณ์ 

1. 

อบท่ี 6 การพัฒ
าการ
ณ์ 

1. 

ใช้ประโยชนท้ั์
ปัญหาเกษตร
สาธารณะและ
ต่อเนื่อง อีกท้ั
ประเมินผลท่ีเ
และการนํามา

ริหารและการจัด
สถาบันฯมีนโย
จัดการในฐานะ
ทางในการบริห
ในการขับเคล่ื
กรอบแนวทาง
บริหารสถาบัน
สร้างสมรรถน
“ทํางานอย่าง
รับผิดชอบ แล
สถาบันฯใช้กล
ตลอดเวลาเพื่อย
ภายใต้ค่านิยมร
มีกลไกการบ
กระบวนการทํา
หลังการทํางา
กลไกการทํางาน
นและงบประมา
มีแผนกลยุทธ์
ทุนมาสนับสนุ
ต่อนโยบายมห
ด้านวิชาการใน
ตนเอง 

และกลไกการป
สถาบันฯมีกล
วิถีการทํางาน

ฒนาและปรับป
มีกระบวนกา
ตามบริบทขอ

จุดแข็ง 
ท้ังในเชิงนโยบาย
กร-ชุมชน การเ
ะการนําไปใช้ใน
ั้งมีระบบการติด
เหมาะสมกับกลุ่
าใช้ปรับปรุง 
ดการ 
ยบายและระบ
ะหน่วยงานเชี่ย
หารจัดการทรัพ
อนแผนปฏิบัติ
งเชิงกลยุทธ์ภา
นและระเบียบท่ี
นะบุคลากรสู่
งมีน้ําใจ ใส่ใจ
ะมององค์รวม”
ลไกการถ่ายโอ
ยกระดับสมรรถ
ร่วมสู่เป้าหมายก
บริหารความเ
างาน โดยใช้การ
นเพ่ือถอดบทเ
นในอนาคตเพ่ือล
าณ 
การเงินในการส

นนุการดําเนินภา
หาวิทยาลัยในก
นฐานะเป็นหน่ว

ระกันคุณภาพ 
ไกการประกันคุ

น 

ปรุงระบบดําเนิน
ารทํางานครบ
งหน่วยงานพ่ึงพ

 

ย การแก ้
เผยแพร่สู่
นเชิงธุรกิจอย่าง
ดตาม
ลุ่มเป้าหมาย

บการบริหาร
ยวชาญเฉพาะ
พยากรบุคคล
ติราชการตาม
ายใต้ระเบียบ
เกี่ยวข้องเพื่อ
ค่านิยมร่วม 

จในวิสัยทัศน์ 
 
อนความรู้อยู่
ถนะการทํางาน
การทํางาน 
เสี่ ยงภายใน
รประชุมก่อน-
เรียนและวาง
ลดความเสี่ยง 

สรรหาแหล่ง
ารกิจเพ่ือสาน
ารให้บริการ
วยงานพ่ึงพา

 
คุณภาพอยู่ใน

นงาน 
บวงจร PDCA 
พาตนเอง 

จุดท่ีคว

- ลดภารกิจบ
เน้นการนําผ
ประโยชน์ใน
วิชาการ โด
กรอบอัตรา

- การพัฒนาบ
สมรรถนะก
กลไกการป

วรพัฒนา 

างประการเพื่อ
ผลงานวิจัยไปใช้
นการให้บริการ
ยพิจารณาตาม
กําลังท่ีมี 

- 

บคุลากรใหม่ให้มี
การทํางานตาม
ระกันคุณภาพ 

- 

ข้อเสน

ช้
-

มี

 

-
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นอแนะ 

- 

- 

- 

- 



 

 
  
พิจารณา
ปรับปรุง
(รายละเอี
 

2556 โด
ให้สถาบัน
วิชาการด
ภายในส
สอดคล้อ

แล้ว ตาม
จํานวน 6

 สถา
าจากผลการด
จากการประเ
อียดดังตาราง

จากการที
ดยพิจารณาจา
ันวิชาการด้าน
ด้านสหกรณ์ไ
สถาบันวิชากา
องกับแนวทาง

 
สถาบันวิช

มแบบฟอร์ม ส
6 กิจกรรม  

 

าบันวิชาการด
ดําเนินงานใน
เมินตนเอง สํา
ที่ 4.1) 

ที่สถาบันวิชาก
ากผลการดําเน
นสหกรณ์ปรับ
ได้ดําเนินการจ
ารด้านสหกร
แก้ไข/ปรับปร

ชาการด้านสห
 สปค. 02 (ราย

ด้านสหกรณ์ม
รอบปีการศึก
าหรับปีการศกึ

การด้านสหก
นินงานในรอบ
บปรุง ซึ่งมีจุดที
จัดทําแผนพัฒ
ณ์  ตามแบบ
รุง จํานวน 6 

กรณ์ได้ดําเนิน
ยละเอียดดังต

 

มีการวิเคราะ
กษา 2556 ดั
กษา 2556 ตา

รณ์ ได้รับกา
บปีการศึกษา 
ที่ควรพัฒนา 
ฒนาปรับปรุง
บฟอร์ม สปค
 กิจกรรม เสน

นการติดตามแ
ตารางที่ 4.3) พ

ะห์จุดแข็ง จุ
ังปรากฏในบ
ามแบบฟอร์ม 

รประเมินคุณ
 2555 น้ัน ค

 จํานวน 7 ข้อ
ตามข้อเสนอ
.01 โดยมีแน
นอต่อคณะเรีย

และประเมินผล
 พบว่า มีโครง

ดที่ควรพัฒน
ทที่ 3 จึงได้ดํ
 สปค.01 มีจุด

ณภาพภายในค
ณะกรรมการ
 และข้อเสนอ
แนะจากรายง

นวทางแก้ไขป
ยบร้อยแล้ว (ร

ลการดําเนินงา
การ/กิจกรรม

นา และแนวท
ดําเนินการจัด
ดที่ควรพัฒนา

คณะเศรษฐศ
รประเมินฯ ได้
อแนะ จํานวน
งานผลการปร
ปรับปรุง 6 ข้อ
รายละเอียดดัง

านตามแผนพั
มที่ได้ดําเนินก

15

ทางแก้ไข โด
ดทําแผนพัฒน
า จํานวน 4 ข้

ศาสตร์ประจํา
ด้มีข้อเสนอแน
น 9 ข้อ สถาบั
ระเมินคุณภา
อ มีโครงการ
งตารางที่ 4.2

ัฒนาปรับปรุง
ารเสร็จสิ้นแล้

51 

 

ดย
นา
ข้อ 

าปี 
นะ
บัน
าพ
รที่
) 

งฯ 
ล้ว 



4.1 

1. จุ

1. เน้
ทรั
ขอ
สา
ขอ
ยั่ง

2. ภา

มีอ

คว

ขับ

บา

สร้

เป

สัง

 แผนพัฒนาปรบั

จุดที่ควรพัฒนา 2.

น้นการเตรียม
รัพยากรบุคคล
องสถาบันเพื่อ
านต่อภารกิจ
องสถาบันให้
งยืน 

1.ก
ก
ค
ป
แ
ส
ภ

ายใต้กําลังคนที่

อยู่ สถาบันฯ

วรให้น้ําหนักการ

บเคลื่อนภารกิจ

างประการที่

ร้างการ

ปลี่ยนแปลงใน

งคมให้มากขึ้น 

1. ก
แ
ป
ส
กํ
ยั
ม
คุ
ห

บปรุงจากการวิเครา

. ข้อเสนอแนะ 3. กา

การวางกลไก
การถ่ายโอน
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์
แก่ทีมงาน
สถาบันและ
ภาคีเครือข่าย 

การปรับ
แผนงาน
ประจําปีให้
สอดคล้องกับ
กําลังคน โดย
ยังคงรักษา
มาตรฐาน
คณุภาพ
หน่วยงานไว้ 

าะห์ตนเอง ประจํา

แผนพัฒนา

ารวิเคราะห์ตนเอง 4
ป

- 

- 

าปีการศึกษา 2556

าปรบัปรุงจากการวิ
สถาบันวิ

รายงาน ณ ว

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

- 

 

 

6 (สปค.01) 
 

วิเคราะห์ตนเอง ป
วิชาการด้านสหกร

 วันที่ 6 พฤษภาคม
 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรร

1. โครงการถ่ายโอน
ความรู้สู่ทีมงาน 
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

- 

ระจําปีการศึกษา 2
รณ์ 
ม 2557 

ม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็

1. บุคลากรมีควา
ทักษะ สามารถ
ปฏิบัติงานใน
ภารกิจได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

1. สถาบันฯมี
แผนงานที่เน้น
สร้างการ
เปลี่ยนแปลงใน
สังคม 

 2556 

รจ็ 7. งบประมาณ 

มรู้ 
ถ

งมี
 

10,000 บาท 

น

- 

 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ 57

ปีงบประมาณ 57

 

152 

9. ผู้รับผิดชอบ 

7 ผอ. 

7 ผอ. 



1. จุ

3. ลด
ปร
กา
ไป
กา
วิช
พิจ
กร
ที่มี

4. กา
บุค
สม
ทํา
กา
คณุ

จุดที่ควรพัฒนา 2.

ดภารกิจบาง
ระการเพื่อเน้น
ารนําผลงานวิจยั
ปใช้ประโยชน์ใน
ารให้บริการ
ชาการ โดย
จารณาตาม
รอบอัตรากําลัง
มี 

- ป
ท
น
จ
ใ
วิ
ส
ก
ใ
ขึ้

ารพัฒนา
คลากรใหม่ให้มี
มรรถนะการ
างานตามกลไก
ารประกัน
ณภาพ 

- พั
ใ
ค
ท
ป

. ข้อเสนอแนะ 3. กา

ปรับแผนการ
ทํางานที่เน้นการ
นําชุดความรู้
จากการวิจัยไป
ห้บริการ
วิชาการที่
สามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลง
นสังคมได้มาก
ขึ้น 
พัฒนาบุคลากร
หม่ให้มี
ความสามารถใน
ทํางานตามกลไก
ประกันคุณภาพ 

ารวิเคราะห์ตนเอง 4
ป

- - เน้
ให
ใช
วิจ
เป
สั

- - จั
คว
คว
ปร
ใน

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

น้นแผนงานการ
ห้บริการวิชาการที่
ช้ชุดความรู้จากการ
จัยไปสร้างการ
ปลี่ยนแปลงใน
ังคม 

ัดเวทีถ่ายโอน
วามรู้และจัดการ
วามรู้กลไกการ
ระกันคุณภาพให้อยู่
นวิถีการทํางาน 

 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรร

- 

 

 
 
 
 
 
 
 

ม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็

- ชุดความรู้จาก
การวิจัยของ
สถาบันฯ
สามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปล
ในสังคม 

 

รจ็ 7. งบประมาณ 

ลง

- 

 

 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 57

ปีงบประมาณ 57
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9. ผู้รับผิดชอบ 

7 ผอ. 

7 ผอ. 



4.2 

 
1. จุ

1. ควร
ปร
การ
ด้าน
เกณ
กําห
โดย
ขอ

 แผนพัฒนาปรั

จุดที่ควรพัฒนา 

รจัดให้มีระบบการ
ะเมินผลสําเร็จของ
รสนับสนุนพันธกิจ
นวิจัยในทุกด้านตาม
ณฑ์มาตรฐานที่
หนด (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
ยเน้นการมีส่วนร่วม
งนักวิจัย 

1.
เพื
งา
สร
สถ
รอ
สิท

รบัปรุงตามข้อเสน

แผนพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ 

. ควรกําหนดแนวปฏิบัติ
พื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของ
านวิจัยและงาน
ร้างสรรค์ที่เป็นของ
ถาบันโดยอ้างอิงจาก
อบที่สกว.หรือกฎหมาย
ทธิบัตร 

นอแนะจากรายง

าปรบัปรุงตามข้อเส

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

1. ปัจจุบันสถาบันฯมี
แนวปฏิบัติสําหรับการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของงานสร้างสรรค์ อาทิ
ISBN เครื่อง หมาย
บริการ เมื่อมีผลงานวิจัย
2. ปัจจุบันสถาบันฯต้อง
รายงานผลตามตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของ
งานวิจัยของแต่ละ
โครงการแก่ผู้ให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยและที่
ประชุมคณะกรรมการ
สถาบันฯอยู่แล้ว แต่
อาจมิได้นําเสนอตาม
แบบฟอร์มของงาน
ประกันคุณภาพ 

งานผลการประเม

สนอแนะจากคณะ
สถาบันวิ

รายงาน ณ ว

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ทิ 

ย 
ง

- จัดทําระบบการ
ประเมินความสําเร็จ
ของการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย
โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของนักวิจัยตาม
ข้อเสนอ 

 

มินคุณภาพ (สป

กรรมการประเมินค
วิชาการด้านสหกร
 วันที่ 28 มิถุนายน

  
5. ชื่อโครงกา

กิจกรรม 

- 

ปค.01) 

คุณภาพภายใน ปร
รณ์ 
 2556 

ร/
 

6. ตัวชี้วัดคว

- มีการจัดทําระ
ประเมินตามข้

ระจําปีการศึกษา 2

วามสําเร็จ 7. งบประ

ะบบการ
ขอ้เสนอ 

- 

2555 

ะมาณ 8. ระยะเวล
ดําเนินการ

มิ.ย.-ก.ย. 5

 

154 

ลา
ร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

6 ผอ./รองผอ. 

 



1. จุ

2. ควร
ดังก
การ
ด้าน
สร้า
หน่ว

3. ยังไ
ประ
บริห

4. ไม่พ
ผลส
พัฒ

จุดที่ควรพัฒนา 

รนําผลการประเมิน
กล่าวไปปรับปรุง
รสนับสนุนพันธกิจ
นการวิจัยและงาน
างสรรค์ของ
วยงาน 

- ค
ใ
ช

ไม่มีการติดตามและ
ะเมินผลแผน
หารความเสี่ยง 

- 

พบการประเมิน
สําเร็จของแผนการ

ฒนาบุคลากร 

- 

2. ข้อเสนอแนะ 

ควรทําการระบุตัวชี้วัด
ในแต่ละโครงการอย่าง
ชัดเจน 

 ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลแผน
บริหารความเสี่ยง
ตามที่มีการกําหนด
กิจกรรม ระยะเวลา 
และผู้รับผิดชอบ และ
นําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา
สถาบันฯเพื่อให้
ข้อคิดเห็นต่อไป 

 ควรมีกลไกในการ
ประเมินผล
ความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อได้ข้อมูลในการ
ปรับปรุงจัดทําแผนใน
รอบต่อไป 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

- ได้จัดทําตัวชี้วัด
ดังกล่าวทุกโครงการ
แต่ยังไม่ได้อยู่ใน
แบบฟอร์มที่ต้องการ 

- 

- 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

 

- ให้ระบุตัวชี้วัดตาม
ข้อเสนอแนะในทุก
โครงการ 

- วางระบบการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งนําเสนอ
ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ 

- จัดทําแบบฟอร์ม
การประเมินผล
สําเร็จตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้เปน็
หลักฐานสําหรับ
การตรวจประกัน 

 

  
5. ชื่อโครงกา

กิจกรรม 

- 

- 

น

 

- 

ร/
 

6. ตัวชี้วัดคว

- มีการปรับปรุง
ตามข้อเสนอ 

- วางระบบการต
ประเมินผลแผ
ความเสี่ยงตาม

- มีแบบฟอร์มแ
ปฏิบัติการปร
สําเร็จตามข้อ

วามสําเร็จ 7. งบประ

งการจัดทํา
 

- 

ติดตามและ
ผนบริหาร
มข้อเสนอ 

- 

และแนว
ะเมินผล
เสนอ 

- 

ะมาณ 8. ระยะเวล
ดําเนินการ

พ.ค.-ก.ย. 56

ก.ค.-ก.ย. 56

ก.ค.-ก.ย. 56
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ลา
ร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

6 ผอ./รองผอ. 

6 ผอ./รองผอ. 

6 ผอ./รองผอ. 

 



1. จุ

5. ขาด
การ
คณ
สถา
ละ 

6. ควร
ประ
ประ
ถ่าย
การ
คุณ

7. ไม่พ
กํากั
ประ
ปรับ
หลัก
ให้กั
พิจา
ข้อเ

จุดที่ควรพัฒนา 

ดการรายงานทาง
รเงินแก่

ณะกรรมการ ประจํา
าบันฯอย่างน้อยปี
 2 ครั้ง 

- 

รจัดทํารายงานการ
ะชุมคณะกรรมการ
ะกันคุณภาพในการ
ยทอดนโยบายและ
รจัดทําแผนประกัน

ณภาพให้กับบุคลากร 

- 

พบรายงานการ
กับดูแลและ
ะเมินผลการ
บปรุงกระบวนงาน
กและรายงานผล
กับผู้บริหาร
ารณาเพื่อให้
เสนอแนะ 

- 
ก
ป
ป
ห
ใ
พ
ข

2. ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการรายงาน
สถานะทางการเงนิ
ให้กับคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 การรายงานและการ
แสดงหลักฐานยังไม่
สอดคล้องกันในบาง
ตัวบ่งชี้ 

 ควรมีแนวปฏิบัติใน
การกํากับติดตามและ
ประเมินผลการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
หลักและรายงานผล
ให้กับผู้บริหาร
พิจารณาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

- ได้ชี้แจงตุผลต่อ
คณะกรรมการแล้ว  

- 

- ปัจจุบันได้จัดทํา
รายงานการกํากับดูแล
และประเมินผลการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
หลักและนําเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯอยู่
แล้ว 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 
- 

- จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพเพื่อ
ถ่ายทอดนโยบาย
การทําแผนประกัน
คุณภาพและเตรียม
หลักฐานให้ชัดเจน 

ล

ร

- จัดทําสรุปการ
ดําเนินการตาม
ข้อเสนอ 

 

  
5. ชื่อโครงกา

กิจกรรม 

- 

อ

น
ม
 

- 

- 

ร/
 

6. ตัวชี้วัดคว

- 

- มีการจัดเก็บห
ครบตามเกณ
มาตรฐานตัวบ

- มีสรุปการดํ
ตามข้อเสนอ 

วามสําเร็จ 7. งบประ

 - 

หลักฐาน
ณฑ์
บ่งชี้ 

 

ําเนินการ
 

 

ะมาณ 8. ระยะเวล
ดําเนินการ

ก.ย. 56 

มิ.ย.-ก.ย. 56

ก.ย. 56 
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ลา
ร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ผอ./รองผอ. 

6 ผอ./รองผอ. 

ผอ./รองผอ. 

 



4.3 

 
1. จุด

1. ควร
การป
ผลสํ
สนับ
ด้าน
ตาม
ที่กํา
2.1)
ส่วน

2. ควร
ประ
ไปป
สนั
ด้าน
งาน
หน่

3. ยังไ
และ

 การติดตามผล

สรุปผล

ดที่ควรพัฒนา 2. ข้

จัดให้มีระบบ
ประเมิน
สําเร็จของการ
บสนุนพันธกิจ
นวิจัยในทุกด้าน
มเกณฑ์มาตรฐาน
าหนด (ตัวบ่งชี้ที่ 
) โดยเน้นการมี
นร่วมของนักวิจัย 

1. คว
ปฏิ
คุ้ม
งาน
สร้
ขอ
อ้าง
สก
สิท

รนําผลการ
ะเมินดังกล่าว
ปรับปรุงการ
ับสนุนพันธกิจ
นการวิจัยและ
นสร้างสรรค์ของ
วยงาน 

- ควรท
ตัวชี้ว
โครง
ชัดเจ

ไม่มีการติดตาม
ะประเมินผล

- ควร
และ

ลการดําเนนิงานต

ลการดําเนนิงานตา

้อเสนอแนะ 3. แน
ปรับป

รกําหนดแนว
ฏิบัติเพื่อช่วย
มครองสิทธิ์ของ
นวิจัยและงาน
้างสรรค์ที่เป็น
งสถาบันโดย
งอิงจากรอบที่
ว.หรือกฎหมาย

ทธิบัตร 

- จัดทํา
ประเ
ของก
กิจด้า
เน้นก
นักวิจั

ทําการระบุ
วัดในแต่ละ
การอย่าง
จน 

- ให้ระ
ข้อเส
โครง

มีการติดตาม
ะประเมินผล

- วางระ
และป

ตามแผนพัฒนาป

ามแผนพัฒนาปรบั

วทางการแก้ไข
ปรุง (กลยทุธ์) 

4

าระบบการ
เมินความสําเร็จ
การสนับสนุนพันธ
านการวิจัยโดย
การมีส่วนร่วมของ
จัยตามข้อเสนอ 

บุตัวชี้วัดตาม
สนอแนะในทุก
การ 

ะบบการติดตาม
ประเมินผลการ

ปรับปรุงที่ได้รบัข้

บปรุงตามข้อเสนอ
สถาบันวิ

รายงาน ณ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

- 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจาก
 

แนะจากคณะกรรม
วิชาการด้านสหกร
 วันที่ 10 มีนาคม 

5.ตัวชี้วัดความสําเร็

- มีการจัดทําระบบการ
ประเมินตามข้อเสนอ 

มีการปรับปรุงการจัดทํา
ตามข้อเสนอ 

- วางระบบการติดตาม

กคณะกรรมการป

มการประเมินคุณภ
รณ์ 
 2557 

จ 6. ผลการดําเนินง
ตามโครงการ/กิจก

 

- สถาบันฯจัดทําระบ
ประเมินผลสําเร็จข
พันธกิจด้านการวิจั
โดยนักวิจัยเข้ามามี
ส่วนร่วม เป็นไปตา
เกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด 

- ได้ดําเนินการจัดทํา
ตัวชี้วัดทุกโครงการ

- สถาบันฯได้ดําเนิน
ติดตามและ

ประเมินฯ รอบปีก

ภาพภายใน ประจํา

งาน
กรรม 

7. ร้อยละผลส
ของโครงการ/กิ

บบ
ของ
จัย
มี
าม

100 

า
ร 

100 

การ 100 

การศึกษา 2555

าปีการศึกษา 2555

สําเร็จ
กิจกรรม 

8. งบประม

- 

- 

- 
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 (สปค.02) 

5 

มาณ 9. ผู้รับผิดชอบ

ผอ./รองผอ. 

ผอ./รองผอ. 

ผอ./รองผอ. 

บ 

 

 

 



1. จุด

แผน
เสี่ย

4. ไม่พ
ผลส
แผน
บุคล

5. ขาด
ทาง
คณ
ประ
อย่า
ครั้ง

ดที่ควรพัฒนา 2. ข้

นบริหารความ
ยง 

แผน
เสี่ยง
กําห
ระย
ผู้รับ
นําเส
ประ
คณะ
ประ
เพื่อใ
ต่อไ

พบการประเมิน
สําเร็จของ
นการพัฒนา
ลากร 

- ควรมี
ประ
ควา
แผน
บุคล
ข้อมู
ปรับ
แผน

ดการรายงาน
งการเงินแก่

ณะกรรมการ 
ะจําสถาบันฯ
างน้อยปีละ 2 
ง 

- ควรมี
สถาน
คณะ
ประจ
อย่าง
ครั้ง 

้อเสนอแนะ 3. แน
ปรับป

นบริหารความ
งตามที่มีการ
หนดกิจกรรม 
ยะเวลา และ
บผิดชอบ และ
สนอต่อที่
ะชุม
ะกรรมการ
ะจําสถาบันฯ
ให้ข้อคิดเห็น
ไป 

บริหา
พร้อม
ประช
ประจ

มีกลไกในการ
ะเมินผล
มสําเร็จของ
นพัฒนา
ลากรเพื่อได้
มูลในการ
บปรุงจัดทํา
นในรอบต่อไป 

- จัดทํา
ประเ
แผนพ
เพื่อใ
สําหรั
ประก

มีการรายงาน
นะการเงินให้กับ
กรรมการ
จําสถาบันฯ
งน้อยปีละ 2 
 

- ได้ชี้แ
คณะ
ในกา
การเงิ
เนื่อง
การจั
การเงิ

วทางการแก้ไข
ปรุง (กลยทุธ์) 

4

ารความเสี่ยง
มทั้งนําเสนอต่อที่
ชุมคณะกรรมการ
จําสถาบันฯ 

าแบบฟอร์มการ
เมินผลสําเร็จตาม
พัฒนาบุคลากร
ให้เป็นหลักฐาน
รับการตรวจ
กัน 

แจงเหตุผลต่อ
กรรมการถึงเหตุ
ารนําเสนอสถานะ
งนิปีละ 1 ครั้ง 
จากสถาบันฯมี

จัดทํารายงาน
งนิเมื่อสิ้น

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

- 

- 

 

5.ตัวชี้วัดความสําเร็

และประเมินผลแผน

บริหารความเสี่ยงตาม

ข้อเสนอ 

- มีแบบฟอร์มและแนว
ปฏิบัติการประเมินผล
สําเร็จตามข้อเสนอ 

- 

จ 6. ผลการดําเนินง
ตามโครงการ/กิจก

ประเมินผลบริหาร
ความเสี่ยงทุกด้านท
เสนอต่อ
คณะกรรมการ 

ล
- สถาบันฯได้จัดทํา
แบบฟอร์มสําหรับก
ประเมินผลสําเร็จข
การพัฒนาบุคลากร

- 

งาน
กรรม 

7. ร้อยละผลส
ของโครงการ/กิ

ที่ได้

การ
ของ
ร 

100 

- 

สําเร็จ
กิจกรรม 

8. งบประม

- 

- 
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มาณ 9. ผู้รับผิดชอบ

ผอ./รองผอ. 

ผอ./รองผอ. 

บ 

 

 



1. จุด

6. ควร
การ
คณ
ประ
การ
นโย
จัดท
คุณ
บุคล

7. ไม่พ
กํากั
ประ
ปรับ
กระ
และ
ให้กั
พิจา
ข้อเ

ดที่ควรพัฒนา 2. ข้

รจัดทํารายงาน
รประชุม

ณะกรรมการ
ะกันคุณภาพใน
รถ่ายทอด
ยบายและการ
ทําแผนประกัน

ณภาพให้กับ
ลากร 

- การร
การ
ยังไม
ในบ

พบรายงานการ
กับดูแลและ
ะเมินผลการ
บปรุง
ะบวนงานหลัก
ะรายงานผล
กับผู้บริหาร
ารณาเพื่อให้
เสนอแนะ 

- ควร
การ
และ
ปรับ
กระ
และ
ให้กั
พิจา
ข้อเส

้อเสนอแนะ 3. แน
ปรับป
ปีงบป
ประช
ต้นปี
ถัดไป
ดําเนิ
แผนก
ต่อไป

รายงานและ
แสดงหลักฐาน
ม่สอดคล้องกัน
างตัวบง่ชี้ 

- จัดปร
คณะ
คุณภ
นโยบ
ประกั
จัดเต
ชัดเจ

มีแนวปฏิบัติใน
กํากับติดตาม
ะประเมินผลการ
บปรุง
บวนงานหลัก

ะรายงานผล
ับผู้บริหาร
ารณาเพื่อให้
สนอแนะ 

- จัดทํา
ดําเนิ
ข้อเส

วทางการแก้ไข
ปรุง (กลยทุธ์) 

4

ประมาณ และได้
ชุมนําเสนอในช่วง
งบประมาณ
ปเพื่อสรุปผลการ
นินงานและอนุมัติ
การดําเนินงานปี
ป 

ระชุม
กรรมการประกัน

ภาพเพื่อถ่ายทอด
บายการแผน
กันคุณภาพและ
ตรียมหลักฐานให้
น 

- เว
กา
คุณ
กา

าสรุปการ
นการตาม

สนอ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ารจัดทําประกัน
ณภาพประจําปี
ารศึกษา 2556  

- 

 

5.ตัวชี้วัดความสําเร็

- มีการจัดเก็บหลักฐาน
ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

- มีสรุปการดําเนินการ
ตามข้อเสนอ 

 

จ 6. ผลการดําเนินง
ตามโครงการ/กิจก

- บุคลากรที่เกี่ยวข้อ
ความเข้าใจและสา
จัดเตรียมหลักฐาน
สอดคล้องกับตัวบ่ง

- มีระบบการกํากับดู
การประเมินผลการ
ปรับปรุง พร้อมนํา
ในที่ประชุมเพื่อให้
ผู้บริหารพิจารณาใ
ข้อเสนอแนะ 

งาน
กรรม 

7. ร้อยละผลส
ของโครงการ/กิ

งมี
ามารถ
นให้
งชี้ 

100 

ดูแล 
ร
เสนอ
้
ให้

100 

สําเร็จ
กิจกรรม 

8. งบประม

- 

- 
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มาณ 9. ผู้รับผิดชอบ

ผอ./รองผอ. 

ผอ./รองผอ. 

บ 

 

 



องค์ประก
ดําเนนิกา
1 กร
2 ผล

เอ

องค์ประก

3 ระ
สร้

4 ระ
งา

5 เงิ
6 ระ
7 กร

สงั
8 จาํ
9 ระ
10 งา
11 จาํ
12 จาํ

ผูล้
13 จาํ
14 มกี

วิช
ตีพ

กอบที่ 1  ปรั
าร  
ระบวนการพัฒ
ลการพัฒนาต
อกลักษณ์ของส

กอบที่ 2  ภา

ะบบและกลไก
ร้างสรรค์ 
ะบบและกลไก
านสร้างสรรค์ 
นสนับสนุนงา
ะบบและกลไก
ระบวนการบริ
งคม 
านวนนักวิจัยที
ะดับความพึงพ
านวิจัยหรืองา
านวนนักวิจัยท
านวนนักวิจัยป
ลาศึกษาต่อ) 
านวนนักวิจัยป
การตีพิมพ์ในร
ชาการระดับช
พิมพ์ในวารสา

ข้อมูลพืน้ฐาน

รัชญา ปณิธาน

ฒนาแผน 
ตามจุดเน้นจุด
สถาบัน 

ารกิจหลัก 

กการพัฒนางา

กการจัดการค
 
านวิจัยหรืองา
กการบริการท
ริการทางวิชาก

ที่ทําหน้าที่สนั
พอใจของผู้รับ
นสร้างสรรคท์ี
ทั้งหมด 
ประจําที่ปฏิบั
 
ประจําที่ลาศกึ
รายงานสืบเน่ื
ชาติ/ระดับนาน
ารวิชาการที่ป

น 

น วัตถุประสง

เด่นที่ส่งผลสะ

านวิจัยหรืองา

วามรู้จากงาน

นสร้างสรรค์ 
ทางวิชาการแก
การให้เกิดปร

นับสนุนการเรีย
บบริการ 
ที่ได้รับการตีพิ

ัติงานจริง (ไม

กษาต่อ 
นองจากการปร
นาชาติ หรือมี
รากฏในฐานข

 

 
 

งค์ และแผน

ะท้อนป็น

าน

นวิจัยหรือ

 
ก่สังคม 
ะโยชน์ต่อ

ยนการสอน 

พิมพ์เผยแพร ่

ม่นับรวม  

ระชุม
มกีาร
ขอ้มูล TCI 

หน่วย ผ
ดํา
ปี

 

ข้อ 
ข้อ 

 

ข้อ 

ข้อ 

บาท 12,
ข้อ 
ข้อ 

คน 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 
คน 
คน 

คน 
ผลงาน 

ผลการ
าเนนิงาน  
ป 2555 

 

8  
4  

 

7  

6  

516,980 13
5  
5  

 
4.09 

5 
7  
7 

0 
0 

ผลการดําเนิ
ปี 255

สถาบนั 
 

8  
4  

 

7  

6  

3,872,971 
5 
5 

 
4.40 

5 
5 
5 

0 
0 
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56 
กรรมการ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



15 มกี
ปร

16 มกี
ช่ือ

17 มกี
ปร
(S
ใน
กา
ปร

18 งา
หรื

19 งา
20 งา

ร่ว
21 งา

อา
22 งา

นา
23 จาํ

ด้า
24 จาํ

จร
25 จาํ

จด
26 จาํ

ภา
27 จาํ

ภา

การตีพิมพ์ในว
รากฏอยู่ในปร
การตีพิมพ์ในว
อปรากฏอยู่ใน
การตีพิมพ์ในว
รากฏในฐานข้

SCImago Jou
นปีล่าสุดใน su
ารตีพิมพ์ในวา
รากฏอยู่ในฐา
านสร้างสรรค์ท
รือจังหวัด 
านสร้างสรรค์ท
านสร้างสรรค์ท
วมมือระหว่าง
านสร้างสรรค์ท
าเซียน 
านสร้างสรรค์ท
านาชาติ 
านวนนักวิจัยป
านงานวิจัยหรื
านวนนักวิจัยป
รรยาบรรณกา
านวนผลงานวิ
ดทะเบียนสิทธิ
านวนเงินสนับ
ายในสถาบัน 
านวนเงินสนับ
ายนอกสถาบัน

ข้อมูลพืน้ฐาน

วารสารวิชาก
ระกาศของ สม
วารสารวิชาก
นประกาศของ
วารสารวิชาก
ข้อมูลการจัดอั
urnal Rank: 
ubject categ
ารสารวิชาการ
านข้อมูลสากล
ที่ได้รับการเผ

ที่ได้รับการเผ
ที่ได้รับการเผ
งประเทศ 
ที่ได้รับการเผ

ที่ได้รับการเผ

ประจําที่ได้รบั
รืองานสร้างสร
ประจําที่ได้รบั
ารวิจัย 
วิจัยหรืองานส
ธิบัตรหรืออนุ
บสนุนงานวิจัย
 
บสนุนงานวิจัย
ัน 

น 

ารระดับชาติที
มศ. 
ารระดับนานา
ง สมศ. 
ารระดับนานา
อันดับวารสาร
 www.scima
gory ที่ตีพิมพ์
รระดับนานาช
ล ISI และ Sco
ยแพร่ในระดับ

ยแพร่ในระดับ
ยแพร่ในระดับ

ยแพร่ในระดับ

ยแพร่ในระดับ

บการพัฒนาศัก
รรค์ 
บความรู้ด้าน

สร้างสรรค์ที่มีก
สิทธิบัตร 
ยหรืองานสร้าง

ยหรืองานสร้าง

 

ที่มีช่ือ

าชาติที่มี

าชาติที่
 SJR 
gojr.com) 

พ์ หรือมี
ชาติที่มีช่ือ
opus 
บสถาบัน

บชาติ 
บความ

บภูมิภาค

บ

กยภาพ

การย่ืนการ

งสรรค์จาก

งสรรค์จาก

หน่วย ผ
ดํา
ปี

ผลงาน 

ผลงาน 

ผลงาน 

ผลงาน 

ผลงาน 
ผลงาน 

ผลงาน 

ผลงาน 

คน 

คน 

ผลงาน 

บาท 

บาท 12,

ผลการ
าเนนิงาน  
ป 2555 

0 

0 

0 

3 

1 
0 

0 

2 

7 

7 

0 

0 

,516,980 13

ผลการดําเนิ
ปี 255

สถาบนั 
0 

0 

0 

24 

1 
1 

0 

1 

5 

5 

0 

0 

3,872,971 
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28 งา
29 กา
30 กา
31 กา
32 กา
33 ผล

วิช
หรื

34 - ใ
35 - ใ
36 - ใ
37 - โ
38 ผล

หรื
39 กา

วัฒ
40 ผล

ภา
41 ผล

ภา

องค์ประก

42 ภา
ผูบ้

43 กา
44 ระ
45 ระ
46 จาํ

วิช
หรื

านวิจัยที่นําไป
ารใช้ประโยชน
ารใช้ประโยชน
ารใช้ประโยชน
ารใช้ประโยชน
ลการนําความ
ชาการมาใช้ใน
รือการวิจัย 
ใช้การพัฒนาก
ใช้การพัฒนาก
ใช้การพัฒนาก
โครงการ/กิจก
ลการเรียนรู้แล
รือองค์กรภาย
ารพัฒนาสุนท
ฒนธรรม 
ลการช้ีนําและ
ายในสถาบัน 
ลการช้ีนําและ
ายนอกสถาบัน

กอบที่ 3 การ

าวะผู้นําของค
บริหารทุกระด
ารพัฒนาสถา
ะบบบริหารคว
ะบบการพัฒน
านวนบุคลากร
ชาชีพที่สอดค
รือต่างประเท

ข้อมูลพืน้ฐาน

ปใช้ประโยชน์ 
น์ในเชิงสาธาร
น์ในเชิงนโยบา
น์ในเชิงพาณิช
น์ทางอ้อมของ
มรู้และประสบ
นการพัฒนาก

การเรียนการส
การวิจัย 
การเรียนการส
กรรมบริการวิ
ละเสริมสร้าง
ยนอก 
ทรียภาพในมติิ

ะ/หรือแก้ปัญห
 (ด้านปรัชญา
ะ/หรือแก้ปัญห
ัน (เพ่ือความกิ

รบริหารและก

คณะกรรมการ
ดับของหน่วยง
บันสู่สถาบันเ ี
วามเสี่ยง 
นาบุคลากร 
รที่ได้รับการพั
ล้องกับการป
ศ 

น 

 
รณะ 
าย 
ชย์ 
งงานสร้างสรร
บการณ์จากกา
ารเรียนการส

สอน 

สอนและการวิ
วิชาการทั้งหม
ความเข้มแขง็

ติทางศิลปะแล

หาสังคมในปร
ของเศรษฐกจิ
หาสังคมในปร
กินดีอยู่ดีของช

การจัดการ 

รประจําหน่วย
งาน 
รยีนรู้ 

พัฒนาความรู้ 
ฏิบัติงานทั้งใน

 

รค์ 
ารให้บริการ
อนและ/

วิจัย 
ด 
งของชุมชน

ละ

ระเด็นที่ 1 
จพอเพียง) 
ระเด็นที่ 2 
ชาติ) 

ยงาน และ

 และทักษะ
นประเทศ

หน่วย ผ
ดํา
ปี

เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 

 

เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
เรื่อง 
ข้อ 

ข้อ 

ข้อ 

ข้อ 

 

ข้อ 

ข้อ 
ข้อ 
ข้อ 
คน 

ผลการ
าเนนิงาน  
ป 2555 

9 
9 
9 
6 
0 
5 

5 
1 
1 
16 
5 

- 

5 

5 

 

7 

5 
6 
7 
9 

ผลการดําเนิ
ปี 255

สถาบนั 
7 
6 
3 
5 
5 
6 

6 
2 
2 
5 
5 

- 

5 

5 

 

7 

5 
6 
7 
7 
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47 จาํ
48 จาํ

ลา
49 จาํ

องค์ประก

50 ระ

องค์ประก

51 ระ
ภา

องค์ประก

52 ระ
กร

านวนบุคลากร
านวนบุคลากร
าศึกษาต่อ) 
านวนบุคลากร

กอบที่ 4  ระบ

ะบบและกลไก

กอบที่ 5  ระบ

ะบบและกลไก
ายใน 

กอบที่ 6 การ

ะดับความสําเ
ระบวนการดํา

ข้อมูลพืน้ฐาน

รประจําทั้งหม
รประจําที่ปฏิบ

รประจําที่ลาศึ

บบและกลไก

กการเงินและง

บบและกลไก

กการประกันค

รพัฒนาและป

ร็จของการพัฒ
าเนินงาน 

น 

มด 
บัติงานจริง (ไ

ศกึษาต่อ 

กการเงนิและง

งบประมาณ 

กการประกันคุ

คุณภาพการศึก

ปรับปรุงระบบ

ฒนาและปรบั

 

ไม่นับรวมผู้

งบประมาณ 

 

คณุภาพ 

กษา

บดําเนินงาน 

บปรุง

 

หน่วย ผ
ดํา
ปี

คน 
คน 

คน 

  

ข้อ 
 

ข้อ 

  

ข้อ 

ผลการ
าเนนิงาน  
ป 2555 

9 
9 

0 
 

7 
 

9 

 

5 

ผลการดําเนิ
ปี 255

สถาบนั 
7 
7 

0 
 

7 
 

9 

 

5 
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