
 

แบบเก็บข้อมูลดิบสําหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 

องค์ประกอบที ่2 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สํานัก/สถาบัน) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2553

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ

ความพึงพอใจ

1892 4.24 8030.31

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  เทคนิคพื้นฐานการใช้

เครื่อง  HPLC  รุ่นที่ 1

น.ส.กฤตยา เพชรผึ้ง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

น.ส.วาสนา บัวงาม

น.ส.สมร ติเยาว์

นายอภิชัย กฤษณามระ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, 

อาชีพอื่น ๆ

16 มิ.ย. 53 18 มิ.ย. 53 30 24 3.96 95.04

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องเทคนิคพื้นฐานแก๊สโครมาโตกราฟฟี รุ่นที่

 1

น.ส.นุษรา สินบัวทอง 

น.ส.กฤตยา เพชรผึ้ง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

น.ส.วาสนา บัวงาม         

นางพัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์    

นางนันทนา ชื่นอิ่ม          

น.ส. สมร ติเยาว์            

นายอภิชัย กฤษณามระ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย,  

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชีพอื่น ๆ

7 ก.ค. 53 7 ก.ย. 53 26 24 4.18 100.32

3 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชชั้นสูง 

(การแยก การเลี้ยง การรวม

โปรโตพลาสต์ ) รุ่นที่ 14

น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์ 

น.ส.จันทร์วิภา บุณอินทร์ 

นางสมบูรณ์ ปานแก้ว

นางกัลยา แก้วศิริ

นายอภิชัย กฤษณามระ 

น.ส.สมร ติเยาว์

น.ส.สุดา ภู่ระหงษ์

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, ลูกจ้าง

ชั่วคราว, นักเรียน, นักศึกษา

31 ส.ค. 53 3 ก.ย. 53 12 12 4.38 52.56

แบบเก็บภารกิจหลัก 1 โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่

ดําเนินการ

4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

7. การประเมินผล

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ

ความพึงพอใจ

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่

ดําเนินการ

4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

7. การประเมินผล

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  เทคนิคพื้นฐานการใช้

เครื่อง  HPLC รุ่นที่ 2

น.ส.กฤตยา เพชรผึ้ง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม 

น.ส.วาสนา บัวงาม

น.ส.สมร ติเยาว์

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชีพอื่น ๆ

21 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 18 18 4.50 81.00

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Atomic Force Microscope

 ในงานวิจัยระดับนาโน

น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ 

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

นายอภิชัย กฤษณามระ 

นายพงศ์วัฒน์ เกิดโชคชัย 

น.ส.สมร ติเยาว์

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ, พนักงาน

มหาวิทยาลัย,  นิสิต, 

นักศึกษา,  พนักงานบริษัท

22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 78 72 4.62 332.64

6 งานบริการตรวจวิเคราะห์

สารพิษเชื้อรา

นายธนภูมิ มณีบุญ

นางสุวรรณา กลัดพันธุ์

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ, พนักงาน

มหาวิทยาลัย, พนักงานบริษัท

, นิสิต, นักศึกษา

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 5 3 3.80 11.40

7 การศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

มาตรฐาน

นางสุวรรณา กลัดพันธุ์

นายธนภูมิ มณีบุญ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ 1 มิ.ย. 53 18 มิ.ย. 53 1 0 0.00 0.00

8 งานบริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ํา และอื่น ๆ น.ส.นุษรา สินบัวทอง 

น.ส.กฤตยา เพชรผึ้ง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

น.ส.วาสนา บัวงาม

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชีพอื่น ๆ

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 41 11 4.42 48.62

9 งานบริการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช

น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์

นางศิริวรรณ บุรีคํา

น.ส.จันทร์วิภา บุญอินทร์

นางสมบูรณ์ ปานแก้ว 

นางกัลยา แก้วศิริ 

นางขวัญจิตต์ ทองธรรมชาติ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท,  อาชีพอื่น ๆ

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 19 1 4.20 4.20

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ

ความพึงพอใจ

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่

ดําเนินการ

4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

7. การประเมินผล

10 งานบริการกล้อง SEM น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ 

นายชัยมงคล คงภักดี

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชีพอื่น ๆ

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 36 21 4.52 94.92

11 งานบริการกล้อง TEM น.ส.พัชรี อํารุง

นายชัยมงค คงภักดี

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชีพอื่น ๆ

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 11 9 4.62 41.58

12 งานบริการกล้อง LM นายชัยมงคล คงภักดี 

นางพัชรี อํารุง

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชีพอื่น ๆ

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 8 2 3.80 7.60

13 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการงาน

กล้องจุลทรรศน์

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชีพอื่น ๆ

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 6 1 4.80 4.80

14 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการงาน

เทคโนโลยีชีวภาพ

น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ 

น.ส.น้ําผึ้ง อนุกูล  

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชีพอื่น ๆ

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 14 1 4.00 4.00

15 งานบริการเครื่องมือและห้อง ปฏิบัติการงาน

เคมีและสิ่งแวดล้อม

น.ส.นุษรา สินบัวทอง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม 

น.ส.วาสนา บัวงาม

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชีพอื่น ๆ

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 4 4 4.75 19.00

16 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการงาน

สารพิษ

นายธนภูมิ  มณีบุญ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ, พนักงาน

มหาวิทยาลัย, นิสิต

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 3 3 4.46 13.38

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ

ความพึงพอใจ

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่

ดําเนินการ

4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

7. การประเมินผล

17 งานบริการห้องประชุม/สถานที่ นายพงศ์วัฒน์ เกิดโชคชัย

นายวสันต์ งามแสง 

นางสุนันท์ น้อยระแหง 

นายชิน อินลุน 

นายธีระพงษ์ จันทร์รุณ 

นางเฉลา ฟักโพล้ง 

นายบุญสืบ ไกรสมจิต 

น.ส.บุญรัตน์ คงคาใส

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, อาชพีอื่น ๆ

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 3 3 3.86 11.58

18 งานจําหน่ายน้ํา DI และ RO นายวสันต์ งามแสง

นายสุชาติ ด้วงแค 

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,พนักงาน

มหาวิทยาลัย, นิสิต

1 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 11 5 4.84 24.20

19 งานจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นไม้ นางศิริวรรณ บุรีคํา

น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ 

น.ส.จันทร์วิภา บุญอินทร์

นางสุนันท์ น้อยระแหง 

น.ส.พรสา พ่วงลา 

นางสมบูรณ์  ปานแก้ว 

นางกัลยา แก้วศิริ 

นางขวัญจิตต์ ทองธรรมชาติ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 

พนักงานมหาวิทยาลัย, 

พนักงานบริษัท, นิสิต, 

นักศึกษา, นักเรียน, อาชีพ

อื่น ๆ

1 ต.ค. 53 28 ก.พ. 54 522 0 0.00 0.00

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

การให้บริการสถานที่จัดประชุม สถานีวิจัยและฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 15 12 4.5 54.00

เครือข่ายป่าชุมชน จ.ตราด วนเกษตรตราด ที่ 6 ระยอง

21 การให้บริการสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการ องค์การบริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 80 42 4.48 188.16

"การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อ ส่วนตําบลท่ากุ่ม จ.ตราด  ส่วนตําบลท่ากุ่ม

ส่งเสริมประชาชนทั่วไป

22 การให้บริการพื้นที่เพื่อจัดทําโครงการ    สถานีวิจัยและฝึกอบรม นิสิตชมรมคนสร้างป่า 50 38 4.64 176.32

"ปลูกรักษ์สู่ป่าตอนคืนผืนป่าสู่ชุมชน" วนเกษตรตราด ม.เกษตรศาสตร์

20 18 ส.ค. 53 18 ส.ค. 53

23 ก.ย. 53 23 ก.ย. 53

24 ก.ย. 53 24 ก.ย. 53

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---
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23 โครงการปลูกป่าแนวกันชนบริเวณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม ประชาชนหมู่บ้านเขาพลู 90 40 4.86 194.40

ป่าชุมชนเขาพลู วนเกษตรตราด

24 โครงการให้บริการสถานที่ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรม นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม ้ 60 39 4.24 165.36

วนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ 

25 กิจกรรมเสวนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยและฝึกอบรม ประชาชนหมู่บ้านเขาพลู 40 20 4.50 90.00

และเทคโนโลยีหมู่บ้านเขาพลูวนเกษตร วนเกษตรตราด

ธนาคารพันธุ์พืช

26 การให้บริการสถานที่ศึกษาดูงาน พืชสกุล สถานีวิจัยและฝึกอบรม นักศึกษา ม.บูรพา 10 10 4.46 44.60

เร่ว การผลิตถ่าน และน้ําส้มควันไม้ วนเกษตรตราด

27 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ สถานีวิจัยและฝึกอบรม ประชาชนหมู่บ้านเขาพลู 42 20 4.62 92.40

ใช้ระบบวนเกษตรตามแนวทาง วนเกษตรตราด

เศรษฐกิจพอเพียง"

28 โครงการให้บริการสถานที่ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรม อาจารย์และนิสิตคณะเกษตรศา 10 10 4.28 42.80

วนเกษตรตราด และทรัพยากรธรรมชาติ

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

30 โครงการให้บริการสถานที่ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรม อาจารย์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 20 10 4.52 45.20

วนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

และนักวิจัยในโครงการ 

Cross Country Visits of 

Model Forest Restoration P

31 การให้บริการสถานที่จัดประชุม สถานีวิจัยและฝึกอบรม ผู้นําชุมชนและหน่วยงาน 20 16 4.44 71.04

โครงการ "การปฏิบัติงานภายในสถานี วนเกษตรตราด ภาครัฐ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

เฝ้าระวังภัยทางรังสีประจําภูมิภาค" สถานีฯ

32 ให้บริการสถานที่ฝึกงาน สถานีวิจัยและฝึกอบรม นักศึกษามหาวิทยาลัย 2 2 5.00 10.00

วนเกษตรตราด แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

33 การให้บริการสถานที่ศึกษาดูงาน  โครงการ สถานีวิจัยและฝึกอบรม ประชาชน 40 24 4.46 107.04

"การบริหารจัดการพื้นที่โดยการ วนเกษตรตราด

สนับสนุนจากภาครัฐ"

9 มี.ค. 54 11 มี.ค. 54

13 ก.พ. 54 13 ก.พ. 54

22 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54

7 มี.ค. 54 6 พ.ค. 54

22 พ.ย. 53 22 พ.ย. 53

23 พ.ย. 53 23 พ.ย. 53

21 ม.ค. 54 21 ม.ค. 54

18 ส.ค. 53 18 ส.ค. 53

22 ต.ค. 53 23 ต.ค. 53

5 พ.ย. 53 5 พ.ย. 53

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---
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สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

34 การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจัยฯ อันดามัน ประชาชนทั่วไป 21 มิ.ย. 53 25 มิ.ย. 53 35            35 4.28 149.80              

 และ excel นายประลินทร์  ไกรวิชัย 12 ก.ค. 53 16 ก.ค. 53

35 การฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟู และพัฒนา นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจัยฯ อันดามัน ประชาชนที่เป็นลูกค้า 23 ส.ค. 53 25 ส.ค. 53 116           

อาชีพเกษตรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบ นายเดชา  ดวงนามล ธกส. ระนอง

นายสาคร  จันทร์มา

นายวิสัย คงแก้ว

และบุคลากร 18 คน

36 ค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สํานักคณะกรรมการศึกษาขั้นนักเรียนในเขตพื้นที่ 6 ก.ย. 53 8 ก.ย. 53 120           

ทางสังคม และหลักปรัชญา นายเดชา  ดวงนามล ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสาจังหวัดระนอง

เศรษฐกิจพอเพียง นายสหัส  ราชเมืองขวาง ประจําประเทศไทย

นายวิสัย คงแก้ว

37 จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและ นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจัยฯ อันดามัน นักเรียนในเขตพื้นที่ 5 ต.ค. 53 9 ต.ค. 53 50            

พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ นายวิสัย  คงแก้ว จังหวัดระนอง

และวิทยาศาสตร์ นายสหัส  ราชเมืองขวาง

นายเดชา ดวงนามล

และบุคลากร 15 คน

38 การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Powerpoint นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจยัฯ อันดามัน ประชาชนทั่วไป 16 ธ.ค. 53 20 ธ.ค. 53 16            16 4.37 69.92                

นายประลินทร์  ไกรวิชัย

และบุคลากร 2 คน

39 วิทยากร การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายสหัส ราชเมืองขวาง โรงเรียนสุขสําราญ นักเรียนโรงเรียนสุขสําราญ 27 ม.ค. 54 27 ม.ค. 54 25            

นายทินกร สํานัก ราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์

นายสมพงค์ วิจารา

และบุคลากร 3 คน

40 วิทยากร การศึกษาความหลากหลาย นายสหัส ราชเมืองขวาง โรงเรียนสุขสําราญ นักเรียนโรงเรียนสุขสําราญ 21 ม.ค. 54 28 ม.ค. 54 30            

ของสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ นายทินกร สํานัก ราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์

นายสมพงค์ วิจารา

และบุคลากร 3 คน

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---
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41 วิทยากร ประเมินการนําเสนอผลการศึกษา นายสหัส ราชเมืองขวาง โรงเรียนสุขสําราญ นักเรียนโรงเรียนสุขสําราญ 7 มี.ค. 54 7 มี.ค. 54 40            

วิชาชีววิทยา นายทินกร สํานัก ราษฎร์รังสรรค์ ราษฎร์รังสรรค์

นายสมพงค์ วิจารา

และบุคลากร 3 คน

42 วิทยากรโครงการสร้างสุขภาวะด้วยการ นายเดชา  ดวงนามล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 9 พ.ย. 53 9 พ.ย. 53 30            

เรียนรู้เพื่อขยายผลสู่ตําบลเครือข่าย นายสาคร จันทร์มา ตําบลกําพวน จังหวัดระนอง

43 บริการงานวิจัย นายเดชา  ดวงนามล สถานีวิจัยฯ อันดามัน คณาจารย์จุฬาลงกรณ์ 23 มิ.ย. 53 27 มิ.ย. 53 8              

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ มหาวิทยาลัย และนักวิจัย

นายวิสัย คงแก้ว จากประเทศญี่ปุ่น

และบุคลากร 5 คน

44 บริการงานวิจัย นายเดชา  ดวงนามล สถานีวิจัยฯ อันดามัน นักวิจัย สถานีวิจัยสิทธิพร 17 ก.ค. 53 17 ก.ค. 53 3              

และบุคลากร 3 คน ฤกดากร

45 บริการงานวิจัย นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจัยฯ อันดามัน คณะผู้เชี่ยวชาญในโครงการ 12 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 7              

นายเดชา ดวงนามล  IAE/RCA Project

นายวิสัย  คงแก้ว

46 บริการงานวิจัย นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจัยฯ อันดามัน คณะประมง มก. 1 ธ.ค. 53 3 ธ.ค. 53 5              

นายเดชา ดวงนามล

นายวิสัย  คงแก้ว

และบุคลากร 4 คน

47 บริการงานวิจัย นายสหัส  ราชเมืองขวาง สถานีวิจัยฯ อันดามัน นิสิต มหาวิทยาลับ 6 ธ.ค. 53 9 ธ.ค. 53 2              

และบุคลากร 4 คน Kagoshima, Japan

48 บริการงานวิจัย นายเดชา  ดวงนามล สถานีวิจัยฯ อันดามัน คณาจารย์จุฬาลงกรณ์ 9 ธ.ค. 53 14 ธ.ค. 53 15            

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ มหาวิทยาลัย และนักวิจัย

นายวิสัย คงแก้ว จากประเทศญี่ปุ่น

และบุคลากร 5 คน

49 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจัยฯ อันดามัน คณาจารย์ นิสิตมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 53 12 มิ.ย. 53 55            

นายเดชา  ดวงนามล แห่งชาติสิงคโปร

นายสหัส  ราชเมืองขวาง

นายวิสัย คงแก้ว

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---
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50 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นายสหัส  ราชเมืองขวาง สถานีวิจัยฯ อันดามัน นักเรียนโรงเรียนดาลิสลาม 11 มิ.ย. 53 11 มิ.ย. 53 20            

นายวิสัย คงแก้ว วิทยา

และบุคลากร 4 คน

51 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นายเดชา  ดวงนามล สถานีวิจัยฯ อันดามัน โรงเรียนสุขสําราญ 20 ก.ย. 53 20 ก.ย. 53 230           

นายสาคร จันทร์มา ราษฏ์รังสรรค์

นายสหัส  ราชเมืองขวาง

นายวิสัย คงแก้ว

และบุคลากร 5 คน

52 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นายเดชา  ดวงนามล สถานีวิจัยฯ อันดามัน นักเรียนชั้นอนุบาล 29 ก.ย. 53 29 ก.ย. 53 60            

นายสาคร จันทร์มา บ้านบางกล้วยนอก

นายสหัส  ราชเมืองขวาง

นายวิสัย คงแก้ว

และบุคลากร 5 คน

53 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นายวิสัย  คงแก้ว สถานีวิจัยฯ อันดามัน โรงเรียนบ้านดอนกลาง 30 ก.ย. 53 30 ก.ย. 53 50            

นายสาคร จันทร์มา อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

นายสหัส  ราชเมืองขวาง

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

และบุคลากร 6 คน

54 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นายวิสัย คงแก้ว สถานีวิจัยฯ อันดามัน นักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 18 ธ.ค. 53 18 ธ.ค. 53 55            

การศึกษาสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่ง และการเก็บข้ นายเดชา ดวงนามล

เพื่อการศึกษาวิจัย นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

นายสหัส  ราชเมืองขวาง

และบุคลากร 18 คน

55 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นายสหัส  ราชเมืองขวาง สถานีวิจัยฯ อันดามัน นักเรียนโรงเรียนดาลิสลาม 20 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 20            

นายสมพงค์ วิจารา วิทยา

นายทินกร สํานัก

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่

ดําเนินการ
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โครงการ

7. การประเมินผล

56 บริการศึกษา ดูงาน นายวิสัย  คงแก้ว สถานีวิจัยฯ อันดามัน อบต. ปุโละปุโย 22 ก.ค. 53 22 ก.ค. 53 30            

นายสาคร จันทร์มา จังหวัดปัตตานี้

นายสหัส  ราชเมืองขวาง

นายเดชา ดวงนามล

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

และบุคลากร 12 คน

57 บริการศึกษา ดูงาน นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจัยฯ อันดามัน สํานักงานสาธารณสุข 20 ส.ค. 53 20 ส.ค. 53 30            

นายสหัส  ราชเมืองขวาง จังหวัดระนอง 

นายวิสัย  คงแก้ว

และบุคลากร 15 คน

58 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย นายสาคร จันทร์มา โรงเรียนเทศบาล นักเรียนในเขตพื้นที่ 17 ส.ค. 53 17 ส.ค. 53 300           

ด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง นางสาววรางคณา เรื่องลือ วัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง

นางสาวฝารีดา เอื้องาน

นายธเนศ อินตัน

59 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ อบต. กําพวน เยาวชนในเขตพื้นที่ 8 ม.ค. 54 8 ม.ค. 54 400           

ด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง เนื่องใน นายสหัส ราชเมืองขวาง อ.สุขสําราญ อ.สุขสําราญ จ.ระนอง

วันเด็กแห่งชาติ นางสาววรางคณา เรื่องลือ

และบุคลากร 4 คน

60 บริการห้องประชุม สัมมนา นางสาวณัฐชพร ทองดอนแช่ม สถานีวิจัยฯ อันดามัน นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 1 มิ.ย. 53 30 พ.ค. 54 1,735        677 4.21 2,850.17            

นางสาววรางคณา เรื่องลือ

นางสาววิภา เอื้องาน

และบุคลากร 5 คน

61 บริการห้องพักนักวิจัย นางสาวณัฐชพร ทองดอนแช่ม สถานีวิจัยฯ อันดามัน นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 1 มิ.ย. 53 30 พ.ค. 54 1,314        587 4.03 2,365.61            

นางสาววรางคณา เรื่องลือ

นางสาววิภา เอื้องาน

และบุคลากร 5 คน

62 บริการครุภัณฑ์ นางสาววรางคณา เรื่องลือ สถานีวิจัยฯ อันดามัน นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 1 มิ.ย. 53 30 พ.ค. 54 227           38 4.61 175.18              

นางสาวณัฐชพร ทองดอนแช่ม

นางสาววิภา เอื้องาน

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---
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และบุคลากร 5 คน

หน่วยงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

63 วิทยากรของ Twilight Program ในหัวข้อ

เรื่อง เทคนิคการจัดทําผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน การ

นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติปี 2553

ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)

อาจารย์และนักวิจัย 30 ส.ค. 53 30 ส.ค. 53 0

64 วิทยากร เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิจัย:วิกฤต

และโอกาสของนักวิจัย มก. ในโครงการ การ

มอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 มก. ปี 2551-2553

ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์และนักวิจัย มก. 21 ก.ย. 53 21 ก.ย. 53 0

65 ประธานในกลุ่ม Engineering Sciences A: 

Chemical Engineering ในการประชุม 

นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

อาจารย์และนักวิจัย 16 ต.ค. 53 16 ต.ค. 53 0

66 ให้การต้อนรับผู้อํานวยการและบุคลากรจาก

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราช

นครินทร์ เยี่ยมชมศูนย์ฯ

ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. บุคลากรจากสถาบัน

ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม

ศึกษาราชนครินทร์

19 ม.ค. 54 19 ม.ค. 54 0

67 วิทยากรในการประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวสู่

มหาวิทยาลัยวิจัย 2554

ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์และนักวิจัย มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0

68 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

ระบบการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของ

สถาบันอุดมศึกษาไทย กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา

อาจารย์และนักวิจัย 22 เม.ย. 54 22 เม.ย. 54 0

69 วิทยากรในการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การวิจัย เรื่อง How to become a smart 

and successful researcher: 

experiences gained by TRF senior 

research scholars awarded 

"Outstanding Sciencetist of Thailand"

ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มก. นิสิต อาจารย์และนักวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มก.

26 เม.ย. 54 26 เม.ย. 54 0

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---
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ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

70 รายการเกษตรศาสตร์นําไทย งานโสตทัศน์ศึกษา ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ประชาชนทั่วไป 1 ก.ค. 53 31 พ.ค.54 - 16 4.18 66.88

71 ผลิตโปสเตอร์และยืมอุปกรณ์การจัด

นิทรรศการ

งานศิลปกรรม ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย หน่วยงานราชการและเอกชน 1 ก.ค. 53 31 พ.ค.54 - 29 4.29 124.41

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 (สถาบัน) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) (ตอบเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1) ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน

ลําดับ 1. ชื่อบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ระดับคุณภาพงานวิจัย 5. ชื่อวารสารวิชาการ 6. วันเดือนปีที่

ตีพิมพ์

7. เลขหน้า 8. ค่าน้ําหนักระดับ

คุณภาพงานวิจัย

20.125

1 การชักนําให้เกิดต้นหน่อไม้ฝรั่งที่มีชุด

โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงอับเรณู

ดร.ศิริวรรณ บุรีคํา ฝ่ายเครื่องมือฯ ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการพืช

สวนแห่งชาติครั้งที่ 9

11 พ.ค. 53 0.125

ดร.นันทนา ชื่นอิ่ม    

  

ฝ่ายเครื่องมือฯ

นายวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ กรมการข้าว

นายสมชาย กรีฑาภิรมย์ ค.เกษตร ภ.ปฐพีวิทยา

ดร.นุษรา สินบัวทอง ฝ่ายเครื่องมือฯ

ดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ ฝ่ายเครื่องมือฯ

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม ฝ่ายเครื่องมือฯ

4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของพืชสกุล

หวายเพื่อผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรค

ไวรัส

ดร.ศิริวรรณ บุรีคํา ฝ่ายเครื่องมือฯ ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการพืช

สวนแห่งชาติครั้งที่ 9

11 พ.ค. 53 0.125

ดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ ฝ่ายเครื่องมือฯ

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม ฝ่ายเครื่องมือฯ

นางสาววาสนา บัวงาม ฝ่ายเครื่องมือฯ

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม    ฝ่ายเครื่องมือฯ

นายดวงสุรีย์ แสนสีระ  ม.ราชมงคลกรุงเทพ

0.125

0.125

0.125

0.125

6 ปริมาณ B-amyrin ในน้ํานมราชสีห์จาก

แหล่งปลูกต่างๆ

ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ครั้งที่ 48

3 ก.พ. 53

5 การศึกษาวิธีการลดปริมาณไนเตรทใน

ผักสด

ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ครั้งที่ 48

3 ก.พ. 53

3 การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ครั้งที่ 48

3 ก.พ. 53

แบบเก็บภารกิจหลัก 2 บทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

การใช้ปุ๋ยในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์

ดิน

2 ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ครั้งที่ 48

2 มี.ค. 53

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ระดับคุณภาพงานวิจัย 5. ชื่อวารสารวิชาการ 6. วันเดือนปีที่

ตีพิมพ์
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1 Factors affecting the  protoplast iso

lation and  culture of Anubias nana

 Engler 

เชิงวิชาการ

ใสขอมูลในชวงปปฏิทิน 2553 
โดยรูปแบบการใสวันเดือนป คือ 
d/mm/yyyy เชน 1/6/2553

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ลักษณะการนําไปใช้

ประโยชน์

5. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/

ชุมชน ที่นําไปใช้ประโยชน์

6. รายละเอียดการนํามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์

7. วันเดือนปีที่ใช้

ประโยชน์

8. หลักฐาน

สํานักวิจัย 

และพัฒนาประมงน้ําจืด กรม 

ประมง 

 ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ชื่อ 

หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  

: Training on Aquatic  

Ornamental Plants  

Propagation

5/8/53 - 5/8/53 บันทึกที่ กษ  

0514 . 5 / 2423  ลว .  19  

กรกฎาคม  2553  และ ศธ  

0513 . 12502 / 1910  ลว .  

2  

สิงหาคม  2553 

นายเดชา ดวงนามล สถานีฯ อันดามัน สวพ.

มก.

ผศ.สคาร ทีจันทึก ค.วนศาสตร์ มก.

นายวิสัย คงแก้ว สถานีฯ อันดามัน สวพ.

มก.

นายสุรินทรภ์รณ์ ศรีอินทร์ สถานีฯ อันดามัน สวพ.

มก.

ดร.นุษรา สินบัวทอง ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

Boonsong Sillapacharoenkul King Mongkut's 

University of 

Technology North 

Bangkok

Roj Khun-Anake Thammasart 

University

1/10/52 - 30/9/53 สัญญารับทุน Optimum organic loading rate  

for semi - continuous operation  

of an anaerobic process for  

biogas production from  

Jatropha curcas seed cake 

3

18/1/53 - 18/1/53 เอกสารประกอบคํา 

บรรยาย 

เชิงวิชาการ สถาบันวิจัยและ 

พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

ใช้ในการต่อยอดโครงการวิจัย  

ชื่อโครงการวิจัยที่ต่อยอด  : การ 

ผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ด 

สบู่ดําโดยกระบวนการหมักไร้ 

ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียวและ 

การหมักแบบสองขั้นตอน

2 MANGROVES OF THAILAND  :  

POLICY AND MANAGEMENT  

PRACTICES IN PENINSULAR  

THAILAND 

เชิงวิชาการ Forestry and Forest  

Products Research 

Institute ,  

Japan 

ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ชื่อ 

หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  

: Studies on the conservation  

measures of swamp forests  

through sustainable use of  

ecological resources by local  

communities

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ลักษณะการนําไปใช้

ประโยชน์

5. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/

ชุมชน ที่นําไปใช้ประโยชน์

6. รายละเอียดการนํามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์

7. วันเดือนปีที่ใช้

ประโยชน์

8. หลักฐาน

Daniel Watts New Jersey Institute 

of Technology, USA

Kanchanaree  

Pongchawee 

Aquatic plant and  

Ornamental Fish  

Research Institute 

ศ . อุทัยรัตน์ ณ นคร ภ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ค.

ประมง

ศ . สิรนุช ลามศรีจันทร์ ภ.รังสีประยุกต์ฯ ค. 

วิทยาศาสตร์

รศ . สุภาวดี พุ่มพวง ภ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ค.

ประมง

ดร . ศาลักษณ์ พรรณศิริ ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด 

วิชา  01007555  ชื่อวิชา  Plant  

Tissue Culture in Agriculture 

7/9/53 - 14/9/53 บันทึกที่ ศธ  

0513 . 10207 / 713  ลว .  

20  

กรกฎาคม  2553  และ ศธ  

0513 . 12502 / 1882  ลว .  

29  กรกฎาคม  2553 

4 Protoplast Isolation and  

Culture of Aquatic Plant  

Cryptocoryne wendtii De Wit 

เชิงวิชาการ ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด 

วิชา  01416524  ชื่อวิชา  Genetic  

Manipulation of Plant Cells 

13 / 11 / 52  -  

27 / 11 / 52 

บันทึกที่ ศธ  

0513 . 10707 / 38  ลว .  24  

ตุลาคม  2552  และ ศธ  

0513 . 12502 / 2934  ลว .  

5  

พฤศจิกายน  2552 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ลักษณะการนําไปใช้

ประโยชน์

5. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/

ชุมชน ที่นําไปใช้ประโยชน์

6. รายละเอียดการนํามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์

7. วันเดือนปีที่ใช้

ประโยชน์

8. หลักฐาน

ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด 

วิชา  01441691  ชื่อวิชา  

Research Methodology in  

Botany 

21/9/53 - 21/9/53 บันทึกที่ ศธ  

0513 . 10706 / 287  ลว .  

14  

กรกฎาคม  2553  และ ศธ  

0513 . 12502 / 1883  ลว .  

29  กรกฎาคม  2553 

สํานักวิจัย 

และพัฒนาประมงน้ําจืด กรม 

ประมง 

ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ชื่อ 

หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  : 

Training on Aquatic  Ornament

al Plants  Propagation 

5/8/53 - 5/8/53 บันทึกที่ กษ  

0514 . 5 / 2423  ลว .  19  

กรกฎาคม  2553  และ ศธ  

0513 . 12502 / 1910  ลว .  

2  

สิงหาคม  2553 

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัย 

ทางวิทยาศาสตร์ สวพ . มก .

ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ชื่อ 

หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  : 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อ 

เยื่อพืชขั้นสูง  ( การแยก การเลี้ยง  

และการรวมโปรโตพลาสต์ )  รุ่นที่  

14 31/8/53 - 3/9/53

โครงการพัฒนาวิชาการ  

ระเบียนเลขที่  583 / 53 

Yuphin Khentry ค. เกษตร มก.

รศ . อําไพวรรณ ภราดร์นุวัฒ น์ ภ.โรคพืช ค.เกษตร

บันทึกที่ ศธ  

0513 . 10707 / 38  ลว  24

  ตลาคม  2552  และ ศธ

13 / 11 / 52  -  

27 / 11 / 52 

ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด 

วิชา  01416524  ชื่อวิชา  

Genetic  Manipulation of  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5 Protoplast Isolation and  

Culture of Dendrobium Sonia  

" Bom  17 

เชิงวิชาการ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ลักษณะการนําไปใช้

ประโยชน์

5. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/

ชุมชน ที่นําไปใช้ประโยชน์

6. รายละเอียดการนํามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์

7. วันเดือนปีที่ใช้

ประโยชน์

8. หลักฐาน

รศ . สุรียา ตันติวิวัฒน์ ภ.พฤกษศาสตร์ ค.

วิทยาศาสตร์

ดร . ศาลักษณ์ พรรณศิริ ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

รศ . นิพนธ์ ทวีชัย ภ.โรคพืช ค.เกษตร ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด 

วิชา  01007555  ชื่อวิชา  Plant  

Tissue Culture in Agriculture 

7/9/53 - 14/9/53 บันทึกที่ ศธ  

0513 . 10207 / 713  ลว .  

20  กรกฎาคม  2553  และ

 ศธ0513 . 12502 / 1882  

ลว .  29  กรกฎาคม  2553 

ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด 

วิชา  01441691  ชื่อวิชา  

Research Methodology in  

Botany 

21/9/53 - 21/9/53 บันทึกที่ ศธ  

0513 . 10706 / 287  ลว .  

29  กรกฎาคม  2553  และ

 ศธ  0513 . 12502 / 1883

  ลว .  29  กรกฎาคม  2553 

สํานักวิจัย 

และพัฒนาประมงน้ําจืด กรม 

ประมง 

ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ชื่อ 

หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  

: Training on Aquatic  

Ornamental Plants  

Propagation

5/8/53 - 5/8/53 บันทึกที่ กษ  

0514 . 5 / 2423  ลว .  19  

กรกฎาคม  2553  และ ศธ  

0513 . 12502 / 1910  ลว .  

2  สิงหาคม  2553 

  ตุลาคม  2552  และ ศธ.

0513 . 12502 / 2934  ลว  5

  พฤศจิกายน2552 

Genetic  Manipulation of  

Plant Cells 

 Bom  17 

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ลักษณะการนําไปใช้

ประโยชน์

5. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/

ชุมชน ที่นําไปใช้ประโยชน์

6. รายละเอียดการนํามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์

7. วันเดือนปีที่ใช้

ประโยชน์

8. หลักฐาน

: ฝ่ายเครื่องมือและวิจัย 

ทางวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง มก.

ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ชื่อ 

หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  : 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อ 

เยื่อพืชขั้นสูง  ( การแยก การเลี้ยง  

และการรวมโปรโตพลาสต์ )  รุ่นที่  

14

31/8/53 - 3/9/53 โครงการพัฒนาวิชาการ ) 

ระเบียนเลขที่  583 / 53 

ผศ . อุทัยวรรณ แสงวณิช ภ.ชีววิทยาป่าไม้ ค.วนศาสต

นายเดชา ดวงนามล สถานีฯ อันดามัน สวพ.มก.

Dontri T ค.เกษตร มก.

รศ . สุภาพร อิสริโยดม ภ.สัตวบาล ค.เกษตร

ศ . บุษบา ยงสมิทธ์ ภ.จุลชีววิทยา ค.วิทยาศาส

ดร . นุษรา สินบัวทอง ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

ดร . นันทนา ชื่นอิ่ม ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

ดร . พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

Supplementation of Red Mold  

Rice from an Egg Yolk  

Pigmented and Cholesterol  

Lowering Monascus Strain on  

Egg Performance and Quality 

in Laying Hens 

7 course cyllabus และ 

เอกสารประกอบการสอน 

Powerpoint  

Presentation  ที่ใช้ 

ประกอบการสอน 

เชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด

วิชา  01419536  ชื่อวิชา   

Advanced IndustrialAdvanced

 Industrial     Microbiology 

1/11/52 - 24/2/53

เชิงวิชาการ6 Selection of Eucalyptus  

camaldulensis Dehnh .  clones  

for resistance to  

Cryptosporiopsis eucalypti  

leaf spot disease by the rapid  

screening method 

คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด 

วิชา  01302591  ชื่อวิชา  

Research Tech .  in Forest  

Biologi . Science 

7/9/53 - 7/9/53

8 การปรับปรุงวิธีวิเคราะห์  

andrographolide ในฟ้าทะลาย 

โจร 

เชิงวิชาการ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัย 

ทางวิทยาศาสตร์ สวพ . มก .

ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ชื่อ 

หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  : 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง   

16/6/53 - 18/6/53 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 

การเทคนิคพื้นฐานการใช้ 

เครื่อง   HPLC  รุ่นที่  1  

ฝ่าย เครื่องมือและวิจัย

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ลักษณะการนําไปใช้

ประโยชน์

5. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/

ชุมชน ที่นําไปใช้ประโยชน์

6. รายละเอียดการนํามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์

7. วันเดือนปีที่ใช้

ประโยชน์

8. หลักฐาน

พินิจ  ไพรสนธิ์ ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

วิภาวี ทองศรี ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร มก.

ผศ . รัชนี ฮงประยูร ภ.โรคพืช ค.เกษตร 

ดร . ศิริวรรณ บุรีคํา ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

10 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนใน 

พื้นที่ตําบลกําพวน อําเภอสุข 

สําราญ จังหวัดระนอง 

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานฯี อันดามัน เชิงวิชาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระนอง 

ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ชื่อ 

หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  : วิถี 

ชีวิตชุมชนชายฝั่ง ในการฝึก 

อบรมโครงการส่งเสริมและ 

พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยา 

ศาสตร์และคณิตศาสตร์

1/5/53 - 5/5/53 รายงานการฝึกทักษะการ 

วิจัยด้านชุมชน 

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก.

เทคนคพนฐานการใชเครอง   

HPLC  รุ่นที่  1  ซึ่งจัดระหว่างวันที่  

16 - 18  มิถุนายน  2553

ฝาย เครองมอและวจย

ทาง วิทยาศาสตร์ 

11 ปริมาณ  B -  amyrin  ในน้ํานม 

ี ์ ่ ป ่  

เชิงวิชาการ ฝ่ายเครื่อง 

ื ิ ั ิ  ์

ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ชื่อ 

ั ้   ฝึ    

16/6/53 - 18/6/53 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 

ิ ื้ ใ  ้

9 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของ 

กล้วยไม้สกุลหวายเพื่อผลิตต้น 

พันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส 

เชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด 

วิชา  02031496  ชื่อวิชา  

Selected Topics in Plant  

Pathology 

6/1/54 - 13/1/54 ตามหนังสือที่ ศธ  

๐๕๑๓ . ๑๒๕๐๒ / ๒๙๖๘  

ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  

พ . ศ .  ๒๕๕๓ 

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ลักษณะการนําไปใช้

ประโยชน์

5. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/

ชุมชน ที่นําไปใช้ประโยชน์

6. รายละเอียดการนํามาใช้อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์

7. วันเดือนปีที่ใช้

ประโยชน์

8. หลักฐาน

ดวงสุรีย์ แสนสีระ มหาวิทยาลัยราชมงคล

กรุงเทพ

ราชสีห์จากแหล่งปลูกต่างๆ มือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  : 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค 

พื้นฐานการใช้เครื่อง  HPLC  รุ่นที่ 

1 ซึ่งจัดระหว่างวันที่  16 - 18  

มิถุนายน  2553

การเทคนิคพืนฐานการใช้ 

เครื่อง  HPLC  รุ่นที่  1 

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



แบบเก็บภารกิจหลัก 6 1  เงินสนับสนนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ 2551)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  (สถาบัน) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย (สกอ. 4.3) ปีงบประมาณ 2551

แบบเกบภารกจหลก 6.1  เงนสนบสนุนงานวจยหรองานสรางสรรค (ปงบประมาณ 2551)

ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลง

นามในสัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

1 การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักใน นันทนา ชื่นอิ่ม นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจาก 300,000 12 ม.ค. 51

แปลงข้าวอินทรีย์

ุ

มหาวิทยาลัย

นุษรา สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

ิ ั ์ ิ ป ิ ์ ั ิ ั ้  วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ นักวิจัย กรมการข้าว 

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์สหกรณ

2 ความเสี่ยงของการสะสมไนเตรทในผักสด พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย

170,000

ศิริวัลย์  สร้อยกล่อม นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

3 การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย

120,000 23 ม.ค. 51

รมณีย์ เจรญิทรัพย์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯญ

จันทร์วิภา บุญอินทร์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

วีระศรี เมฆตรง นักวิจัย ศูนย์วิจัยระบบ

นิเวศเกษตรนเวศเกษตร

สถาบันค้นคว้า

และพัฒนาระบบและพฒนาระบบ

นิเวศเกษตร  

มก.

4 การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในยา

สมุนไพรไทย

พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย

200,000

่ศิริวัลย์  สร้อยกล่อม นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

ศิริวรรรณ  บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย

244,000 15 ส.ค. 52

วิภา  หงษ์ตระกูล นักวิจัย ภ.พันธุศาสตร์ 

5 การคัดเลือกต้นสบู่ดํา (Jatropha curcas 

L.) พันธุ์ดีโดยการชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์

ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการ

คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

แอนนา  สายมณีรัตน์ นักวิจัย สถาบันอินทรีฯ

 ศูนย์วิจัย

ข้าวโพดและ

ข้าวฟ่างแห่งชาติ

6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธ์ ศิริวรรรณ  บรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือ ฯ ทนภายในจาก 160 000 25 ธ ค  506 การถายทอดเทคโนโลยการผลตตนพนธุ

กล้วยไม้

ศรวรรรณ  บุรคา นกวจย ฝายเครองมอ ฯ ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย

160,000 25 ธ.ค. 50

ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค รัชนี ฮงประยูร นักวิจัย ภ.โรคพืช คณะ

เกษตร กพสเกษตร กพส.

7 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพ

ศาลักษณ์  พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย

156,000 29 เม.ย. 51

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาค

ตะวันออก

ศิริวรรรณ  บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

เฉียงเหนือของประเทศไทย สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ ภ.วนวัฒนวิทยา

 คณะวนศาสตร์

 มก.

มณฑา  วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการฏ

วิจัยและเรือน

ปลูกพืช

ทดลอง สวพ. 

กพส.

สรินทร์  ปิยโชคณากล อาจารย์ ภ พันธศาสตร์ สุรนทร  ปยโชคณากุล อาจารย ภ.พนธุศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

สมศักดิ์  อภิสิทธิวานิช อาจารย์ ภ.พันธุศาสตร์ 

คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

8 ศาลักษณ์  พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย

194,000 29 เม.ย. 51การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มโดยใช้ตัวบ่งชี้

ทางชีวเคมีในสภาพปลอดเชื้อ

ปุณฑริกา หะริณสุต อาจารย์ ภ.ชีวเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

9 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่

ภาค

ศิริวรรรณ  บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย

194,000 22 ม.ค. 51

ภาค มหาวทยาลย

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดย

การฉาย

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

รังสีแกมม่าร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื่อ

เยื่อพืช

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการ

วิจัยและเรือน

ปลูกพืช

ทดลอง สวพ. 

กพส.

10 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดําโดย

กระบวน

นุษรา  สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลัย

224,000 15 ส.ค. 51

การหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียว และ ปราโมทย์  ศิริโรจน์ อาจารย์ ภ จลชีววิทยา การหมกไรออกซเจนแบบขนตอนเดยว และ

การหมัก

ปราโมทย  ศรโรจน อาจารย ภ.จุลชววทยา 

คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

แบบสองขั้นตอน บุญส่ง ศิลปเจริญกุล อาจารย์ ภ.เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

เกษตรเกษตร

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

คณะ

วิทยาศาสตร์

ประยุกต์ สจพ.

Daniel  J. Watts นักวิจัย Otto H. York 

Center for 

Environmental 

 Engineering

and Science  and Science, 

New Jersey 

Institute of 

Technology  Technology, 

USA

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นํามาทํา
ิ ิ ี ํ ั ิ ั ฝ่ ื่ ื

ทุนจากรัฐบาล/

ั ิ ิ

330,000 01 พ.ค. 51

11
ุ

เสาชิงช้าระยะที่ 2
ศิริวรรณ  บุรีคํา นักวิจัย ฝา่ยเครืองมือฯ รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม นักวิจัย

ศูนย์พันธุ

วิศวกรรมและ

เทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ

ศนย์พันธ
อรวรรณ ชัชวาลย์การ

พาณิชย์
นักวิจัย

ศูนยพนธุ

วิศวกรรมและ

เทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

การพัฒนาศักยภาพพืชสมนไพรสกลเร่วจาก 120 000

1

การพฒนาศกยภาพพชสมุนไพรสกุลเรวจาก

การผลิต นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอนภายในจากมหาวิทยา

120,000

ในระดับชุมชนพาณิชย์ วนเกษตรตราด

ั โ โ ี ่ ื่

2

การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพือการ

ผลิตอย่างยั่งยืน นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอนภายในจากมหาวิทยา

280,000

วนเกษตรตราด

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

3

การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ชุมชน

แบบมีส่วนร่วม นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอนภายในจากมหาวิทยา

315,000

วนเกษตรตราด

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอัน1 ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนว ทุนภายในจากมหาวิท 540,180 01 ก.พ. 51ุ

ดามัน

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน

ู ญญ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ลุ่มน้ํา

คลองกําพวน จังหวัดระนอง

ุ

นายสหัส   ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอัน2 การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ล่มน้ํา ทนภายในจากมหาวิท 532 016 01 ก พ  51

นายเดชา  ดวงนามล

นกวจย สถานวจยฯอน

ดามัน

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน

2 การศกษาการใชประโยชนทดนในพนทลุมนา

คลองกําพวนเพื่อใช้วางแผนการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่ง

ทุนภายในจากมหาวท 532,016 01 ก.พ. 51

ดามน

นายสหัส   ราชเมืองขวาง

นักวิจัย

สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

3

โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลัง

ภัยสึนามิ นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย

สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน ทุนจากต่างประเทศ

60,000                 01 ต.ค. 50

ผศ.ดร. สคาร ทีจันทึก อาจารย์4 โครงการติดตามประเมินผลทรัพยากรหลัง ทุนภายในจากมหาวทิ                500,000 15 ก.พ. 51

ภาควิชา

วนวัฒนวิทยา 

คณะวนศาสตร์

การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งบริเวณสถานี

วิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน

นายสรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันนายสุรนทรภรณ  ศรอนทร นกวจย สถานวจยฯอน

ดามัน

นายวิสัย คงแก้ว นักวิชาการ

ประมง

สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน

5 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมทางน้ําและทรัพยากรชีวภาพของ

ทุนภายในจากมหาวิท 592,808 01 ก.พ. 51

ประมง ดามน

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน

ั ิ ั ี ิ ั ั

สงแวดลอมทางนาและทรพยากรชวภาพของ

ลุ่มน้ําคลองกําพวน

นายเดชา  ดวงนามล

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดบั 1  ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ 2  ชื่อคณะผ้วจิยั 3  ตําแหน่ง 4  หน่วยงานที่ 5  ประเภททน 6  จํานวนเงินที่ลง 7  วนัที่ลงนามลาดบ 1. ชอผลงานวจยหรองานสรางสรรคท

ได้รับทุนสนับสนุน

2. ชอคณะผูวจย 3. ตาแหนง 4. หนวยงานท

สังกัด

5. ประเภททุน 6. จานวนเงนทลง

นามในสัญญารับทุน

7. วนทลงนาม

นายสหัส  ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอัน

ดามัน

จํานวนเงินรวม (บาท 5,232,004

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  (สถาบัน) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย (สกอ. 4.3) ปีงบประมาณ 2552

ลําดับ  ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญา 7. วันที่ลงนาม

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

1 การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน นันทนา ชื่นอิ่ม นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 360000 15 ม.ค. 52

นุษรา สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

สมชาย  กรีฑาภิรมย์ นักวิจัย ภ.ปฐพีวิทยา  คณะ

เกษตร มก.

วิวัฒน์  อิงคะประดิษฐ์ นักวิจัย กรมการข้าว 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

แหลม  ไหวติง นักวิจัย โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

จ. ปทุมธานี 

2 สุวรรณา  กลัดพันธุ์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 290,000 02 ต.ค. 51

วราภา  มหากาญจนกุล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มก.

ปัญญาภรณ์  อุดคําเที่ยง นักวิจัย คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มก.

ธนภูมิ  มณีบุญ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

แบบเก็บภารกิจหลัก 6.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ 2552)

การพัฒนาการตรวจสอบฟูโมนิซินและทีทูทอกซิน

ในธัญญพืชและผลิตผล

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ  ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญา 7. วันที่ลงนาม

3 สุวรรณา  กลัดพันธุ์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 310,000 02 ต.ค. 51

วราภา  มหากาญจนกุล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มก.

กนกพร  อติสุข นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแ

พทย์กระทรวง

สาธารณสุข

ทนิฐ  หงษ์ดุสิต นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร มก.

ธนภูมิ  มณีบุญ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

บงกช  พร้อมมูล นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

4 นุษรา สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000

ปราโมทย์ ศิริโรจน์ อาจารย์ ภ.จุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

บุญส่ง  ศิลปเจริญกุล อาจารย์ ภ.เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ สจพ.

5 ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 156,000 20 มี.ค. 52

ศิริวรรณ บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ ภ.วนวัฒนวิทยา 

คณะวนศาสตร์ มก.

การพัฒนาวัสดุมาตรฐานอ้างอิงของอะฟลาทอกซิน

การตรวจสอบ จําแนก และบ่งชี้ แบคทีเรียชนิดไร้

ออกซิเจนที่ ทนทานต่อโลหะหนักปริมาณสูง เพื่อ

การบําบัดน้ําทิ้ง อุตสาหกรรม

การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวัน ออก

เฉียงเหนือของประเทศ ไทย 

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ  ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญา 7. วันที่ลงนาม

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัย

และเรือนปลูกพืช

ทดลอง สวพ.กพส.

สุรินทร์  ปิยโชคณากุล อาจารย์ ภ.พันธุศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

สมศักดิ์  อภิสิทธิวานิช อาจารย์ ภ.พันธุศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

ดร. สคาร  ทีจันทึก อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

 คณะวนศาสตร์

ดร. จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

 คณะวนศาสตร์

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย

สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส   ราชเมืองขวาง นักวิจัย

สถานีวิจัยฯอันดามัน

2 ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองกํา

พวน จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 160,000                                 15 เม.ย. 52

อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผล

ต่ออัตราการรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่า

ชายหาดในพื้นที่ป่าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา

ชายฝั่งอันดามันธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่งบริเวณ

1 ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 400,000                                 15 ม.ค. 52

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ  ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญา 7. วันที่ลงนาม

นายสุรินทร์ภรณ์   ศรี

อินทร์

นักวิจัย

สถานีวิจัยเพื่อการ

พัฒนาชายฝั่งอันดามัน

นายมานะ  ขุนวีช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครศรีธรรมราช

4 การประเมินมวลชีวภาพของป่าชายเลนใน นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

ท้องที่อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนองด้วย ดร. สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

 คณะวนศาสตร์

เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล อ. มณฑาทิพย์  โสมมีชัย อาจารย์

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

 คณะวนศาสตร์

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส   ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

6 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองกําพวน จังหวัดระนอง

นายสหัส  ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย                                  188,860 20 ม.ค. 52

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000                                 15 ม.ค. 52

5 การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ํา

คลองกําพวนเพื่อใช้วางแผนการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่ง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000                                 15 ม.ค. 52

3 โครงการการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 320,000                                 15 ม.ค. 52

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ  ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญา 7. วันที่ลงนาม

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส   ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

 นายวิสัย คงแก้ว นักวิชาการ

ประมง

สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส  ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

 นายวิสัย คงแก้ว นักวิชาการ

ประมง

สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส  ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

1 การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสกุลเร่วจากการผลิตนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบรม ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 364,000

ในระดับชุมชนพาณิชย์ วนเกษตรตราด

2 การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในสวนยางพารา นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบรม ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 366,000

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน วนเกษตรตราด

จํานวนเงิน(บาท) 3938692

9 โครงการศึกษาความเหมาะสมของความถี่การให้

อาหารปล่าเก๋าที่เลี้ยงในกระชังบริเวณคลองกํา

พวน  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 190,000                                 15 ม.ค. 52

8 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทางน้ําและทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ําคลองกํา

พวน

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย                                  173,832 15 ม.ค. 52

7 ทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชน ในพื้นที่

ลุ่มน้ําคลองกําพวน จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 160,000                                 15 ม.ค. 52

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ปีงบประมาณ 2553

ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามใน

สัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

หน่วยงานฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ศาลักษณ์  พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 122,500 29 ม.ค. 53

ปุณฑริกา หะริณสุต อาจารย์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มก.

ศาลักษณ์  พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 125,000 21 ม.ค. 53

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  (สถาบัน) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย (สกอ. 4.3)

แบบเก็บภารกิจหลัก 6.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ 2553)

1 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในสภาพ

ปลอดเชื้อ

2 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

บัวบาง  ยะอูป นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ระบบนิเวศเกษตร  มก.

วีระศรี  เมฆตรง นักวิจัย ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ระบบนิเวศเกษตร  มก.

ศิริวรรณ  บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 250,000 20 ม.ค. 53

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืชทดลอง สวพ. กพส.

ศิริวรรณ  บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 122,500 20 ม.ค. 53

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืช ทดลอง สวพ. กพส.

3 การคัดเลือกและขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการ

เพาะเลี้ยงอับละอองเรณู

4 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการฉายรังสีแกมมา

ร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามใน

สัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

นันทนา  ชื่นอิ่ม นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 240,000 20 ม.ค. 53

วิวัฒน์  อิงคะประดิษฐ์ นักวิจัย กลุ่มวิชาการ สํานักวิจัยและ

พัฒนาข้าว กรมการข้าว

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สมชาย กรีฑาภิรมย์ นักวิจัย ภ.ปฐพีวิทยา  คณะเกษตร มก.

นุษรา สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

นุษรา  สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 120,000

โ ์ โ ์ ์ ี ์

5 การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน

6 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่

ใช้แสงจากน้ําเสียอุตสาหกรรมเกษตร
ปราโมทย์ ศิรโิรจน์ อาจารย์ ภ.จุลชีววิทยา  ค.วิทยาศาตร์

บุญส่ง  ศิลปเจริญกุล อาจารย์ ภ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

สจพ.

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 60,000 29 ม.ค. 53

ศิริวรรณ บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ ภ.วนวัฒนวิทยา คณะวน

ศาสตร์ มก.

มณฑา  วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืชทดลอง สวพ. กพส.

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช อาจารย์ ภ.พันธุศาสตร์  ค.วิทยาศาตร์ 

มก.

8 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน 

APX เข้าสู่ต้น

7 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วย เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่

ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ของประเทศ ไทย 

ุ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามใน

สัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

                                122,500 

สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ ภ.วนวัฒนวิทยา คณะวน

ศาสตร์ มก.

วิฑูรย์  เหลืองวิริยะแสง นักวิจัย กรมป่าไม้

10 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้

สารเคมี

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ
ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

                                122,500 

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน

9 การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยา ชองสาย

พันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส รุ่นที่ 2

ปลูกพืช ทดลอง สวพ. กพส.

รงรอง หอมหวล นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืช ทดลอง สวพ. กพส.

อรรถดิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ อาจารย์ ภ.ปฐพีวิทยา  คณะเกษตร กพส.

จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะ

วนศาสตร์

ศิริวรรณ บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000 15 มิ.ย. 53

วิภา หงษ์ตระกูล อาจารย์ ภ.พันธุศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

แอนนา สายมณีรัตน์ นักวิจัย สถาบันอินทรีฯ ศูนย์วิจัย

ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

8 การคัดเลือกสบู่ดํา (Jatroopha curcus L.) พันธุ์ดีโดยการชัก

นําให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามใน

สัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

นุษรา สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000

ปราโมทย์ ศิริโรจน์ อาจารย์ ภ.จุลชีววิทยา            คณะ

วิทยาศาตร์ มก.

บุญส่ง  ศิลปเจริญกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 

สจพ.

10 สุวรรณา  กลัดพันธุ์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/

ชุมชน

300,000 30 ก.ย. 52

ธนภูมิ  มณีบุญ นักวิจัย ฝา่ยเครื่องมือฯ
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

9 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกาก เมล็ดสบู่ดําโดยกระบวนการ หมักไร้

ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน

การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตี้คอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบ

อะฟลาทอกซิน

ศรีหรรษา มลิจารย์ นักวิจัย ภ.โรคพืช คณะเกษตร กพส.

ลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย นักวิจัย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พนม ใสยจิตร์ นักวิจัย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศิริวรรณ  บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/

ชุมชน

246,000 1 พ.ค. 51

ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

แห่งชาติ)

อรวรรณ ชัชวาลย์การ

พาณิชย์

นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ยุพดี  เผ่าพันธ์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/

ชมชน

170,000 10 ก.ค. 52

พัชรี อํารุง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ปิยนันท์  ถนอมชาติ นักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ประสานงานโครงการอันเนื่องมาก

จากพระราชดําริ)

12 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเรณูหญ้าแฝกเพื่อ

สนับสนุนการจัดทําฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก

11 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นํามาทําเสาชิงช้าระยะที่ 2

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามใน

สัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

13 วิเคราะห์หาพันธุ์ข้าวไทยที่มีโฟเลทสูงและศึกษาการแสดงออก

ของยีนในกระบวนการสร้างและสลายในข้าว

น้ําผึ้ง อนุกูล นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

250,000

14 การเพิ่มปริมาณและเสถียรภาพของโฟเลตในเมล็ดข้าวด้วย

โปรตีนจับจําเพาะ

น้ําผึ้ง อนุกูล นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ
ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

240,000

จันทรืวิภา บุญอินทร์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

มณฑล จําเริญพฤกษ์ อาจารย์ คณะวนศาสตร์

่

15 การสํารวจและรวบรวมพันธุ์ทํามัง (Litsea Petiolata Hook.f) 

ในเขตจังหวัดระนอง

100,000

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา

ฝั่ ั ันายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึก อบรมวน

เกษตรตราด

ยุพดี  เผ่าพันธ์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

พัชรี อํารุง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

ปิยนันท์  ถนอมชาติ นักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

รมณีย์ เจริญทรัพย์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

อนุชา ทะรา นักวิจัย สถานีวิจัยและผึก อบรมวน

เกษตรตราด

ชลิดา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 580,0001 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอด

องค์ความรู้แบบบูรณาการ

17 การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์พืชสกุลเร่วใน

สภาพปลอดเชื้อ : การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย 90,000

16 เรณูและกายวิภาคเปรียบเทียบพืชสกุลเร่วบางชนิดเพื่อ

สนับสนุนการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยเชิงพาณิชย์

ทุนภายในมหาวิทยาลัย 140,000

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามใน

สัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

2 การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในสวนยางพาราเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ สถานีวิจัยฯตราด ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 230,000

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบรมวน

เกษตรตราด

อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรื

นิคม แหลมสัก อาจารย์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะ

วนศาสตร์

กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

3 องค์ประกอบทางเคมีของน้ําส้มไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิด ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000

กฤตยา เพชรผง นกวจย ฝายเครองมอฯ

ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

อนุชา ทะรา นักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด

4 การวิจัยศักยภาพพืชสมุนไพรเร่วเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 50,000

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด

จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อาจารย์ สถานีวิจัยฯตราด

อนุชา ทะรา นักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด

ประทีป ด้วงแค อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะ

วนศาสตร์

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 450,000

นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร

 กพส.

สราวุธ สังข์แก้ว อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะ

วนศาสตร์

ฉัตรชัย เงินแสงสรวย อาจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์

การสํารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพ

เฉพาะถิ่น และถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ใน

ภาคตะวันออกประเทศไทย

6

5 การทดสอบระยะปลูกและอัตราการใส่ปุ๋ยต่อการเติบโตและ

ผลผลิตของพืชสกุลเร่วที่ปลูกในสวนป่า

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามใน

สัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบรมวน

เกษตรตราด

7 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชชนิดต่างๆ ในสกุล AMOMUM ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบรมวน

เกษตรตราด

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 220,000

ชนิดา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 

กพส.

สุรัตน์วดี จิวะจินดา นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืช ทดลอง สวพ. กพส.

รมณีย์ เจริญทรัพย์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน 331,356                                29 ม.ค. 53

สุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สรุินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

332,880                                4 การสํารวจและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ล่มน้ําคลองกําพวน จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

14 ต.ค. 521 การศึกษาลักษณะของทรัพยากรท้องถิ่นแบบบูรณาการในพื้นที่

ลุ่มน้ําคลองกําพวน จ.ระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 563,844                                

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 271,920                                

การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองกําพวน เพื่อ

ใช้วางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

2

3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ําและ

ทรัพยากรของลุ่มน้ําคลองกําพวน

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามใน

สัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมอืงขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

150,000                                ทุนภายในจากมหาวิทยาลัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําเศรษกิจในพื้นที่ลุ่มน่ํา

คลองกําพวน

เศรษฐกจพอเพยงในพนทลุมนาคลองกาพวน จงหวดระนอง

5 ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในความสัมพันธ์

ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองกําพวน 

จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000                                

6

วสย คงแกว นกวจย สถานวจยฯอนดามน

สุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน 180,000                                

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สันติ พวงเจริญ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สิทธิ กุหลาบทอง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

รังสรรคื ปิติปัญญา อาจารย์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร์

หน่วยงานศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก.

ทุนอุดหนุนวิจัย 340,000                                9 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใน

พื้นที่อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

คลองกาพวน

8 ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลน

คลองกําพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

7 การจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000                                

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สนับสนุน

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามใน

สัญญารับทุน

7. วันที่ลงนาม

ศ. ดร. จํารัส  ลิ้มตระกูล อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

รศ. ดร. สุภา  หารหนองบัว อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

ผศ. ดร. พิบูลย์ พันธุ อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

รศ. ดร. เมตตา เจริญพานิช อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

รศ. ดร. ผึ่งผาย พรรณวดี อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

อ. ดร. พิพัฒน์ คงประชา อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

อ. ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์ อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

ศ. ดร. จํารัส  ลิ้มตระกูล อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

ผศ. ดร. พิบูลย์ พันธุ อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

2 โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มี

ผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์

ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/

ชุมชน

892,500.00

1 โครงการ การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้าง

ระดับนาโนเมตร

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 5,000,000.00

ู ุ

รศ. ดร. เมตตา เจริญพานิช อาจารย์ ภ.วิศวกรรมเคมี ค.

วิศวกรรมศาสตร์

รศ. ดร. ผึ่งผาย พรรณวดี อาจารย์ ภ.วิศวกรรมเคมี ค.

วิศวกรรมศาสตร์

อ. ดร. พิพัฒน์ คงประชา อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

อ. ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์ อาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

จํานวนเงิน (บาท) 13,463,500

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



3.1  เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

1 น.ส.ยุพดี  เผ่าพันธ์ ผู้สอนในรายวิชา Plant Morphogenesis (01404563) 

 หัวฃ้อการใช้กล้อง SEM

(นิสิตปริญญาโท 3 คน)

1,15 ก.ย.53 1,15 ก.ย.53 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มก.บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10701/02451 

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553

2 น.ส.ยุพดี  เผ่าพันธ์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

ด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เรื่อง ลักษณะทาง

กายภาพของเมลด็พันธุ์และเยื่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

สายพันธุ์ดีเด่น 6 สายพันธุ์

6 พ.ค. 53 6 พ.ค. 54 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10206/0637 

ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

3 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ 

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล  คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา คอลลอยด์สําหรับเทคโนโลยี

การบรรจุและวัสดุชีวฐาน (053413)

(นิสิตปริญญาตรี 7 คน)

6 ก.ย. 53 6 ก.ย. 53 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ

วัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.11402/1630 

ลงวันที่ 3 กันยายน 2553

4 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล  คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา วิทยาแร่ในดิน (01009532) 

(นิสิตปริญญาโท-เอก จํานวน 13 คน)

22 ก.ย. 53 22 ก.ย. 53 ภาควิชาปฐพีวิทยา 

คณะเกษตร มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0402.05/1216

ลงวันที่ 14  มิถุนายน 2553

5 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์

นายชัยมงคล  คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา เรณูวิทยา (041541) 

หัวข้อการศึกษารูปแบบเรณูและการจําแนก

ชนิดเรณูของพืช จํานวน 6 ชนิด ด้วย SEM 

(นิสิตปริญญาโท 6 คน)

13 ม.ค. 54 13 ม.ค. 54 ภาควิชาพฤกษศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0513.10706/570 

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ 6. เลขที่หนังสือเชิญ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ภายในมก. 10 คน  ภายนอกมก. 8  คน  (นับซ้ํา)

แบบเก็บภารกิจหลัก 7  นักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (สถาบัน) ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด (มก.)

ลําดับที่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ระยะเวลา 4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



3.1  เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ 6. เลขที่หนังสือเชิญลําดับที่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ระยะเวลา 4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ

6 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล  คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชาสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (01419451) 

หัวข้อการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด TEM และ 

SEM 

(นิสิตปริญญาตรี 35 คน)

17 ม.ค. 54 17 ม.ค. 54 ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10704/134

ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

7 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์

นางพชัรี อํารุง

นายชัยมงคล  คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์สําหรับการ

บรรจุ (053212) หัวข้อการใช้กล้อง SEM และTEM 

(นิสิตปริญญาตรี 98 คน)

25-26 ม.ค.54 25-26 ม.ค.54 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.11402/0010 

ลงวันที่ 17 มกราคม 2554

8 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ 

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล  คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา เทคนิคการเตรียมชิ้นเนื้อ (01600211) 

หัวข้อการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอน 

(นิสิตปริญญาตรี 43 คน)

26 ม.ค. 54 26 ม.ค. 54 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.13901/0170 

ลงวันที่ 19 มกราคม 2554

9 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ 

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล  คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา เนื้อสัมผัสและการประเมิน(01054543)

 หัวข้อ Microscopic SEM and TEM (นิสิตปริญญาโท-

เอก 16 คน)

9 ก.พ. 54 9 ก.พ. 54 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0513.11404/2363 

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553

10 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล  คงภักดี

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา

และสาขาสัตววิทยา

18 ต.ค. 53 29 ต.ค. 53 ภาควิชาสัตววิทยา         

คณะวิทยาศาสตร์ 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10714/4760

ลงวันที่ 20 ส.ค.53

11 นางผจงจิต ภูจิญญาณ์

น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ 

นางพัชรี อํารุง 

นายชัยมงคล  คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร์ 

(441691) หัวข้อกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโครป 

(TEM และ SEM) 

(นิสิตปริญญาเอก 1 คน)

14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ศธ 0513.10706/287 

ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553

12 นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  ด้านเทคนิคการเตรียมตัวอย่าง

เพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของเนื้อเยื่อผลไม้ทาง  LM 

และ TEM

28 มิ.ย.53 2 ก.ค.53 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.11406/000633

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



3.1  เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ 6. เลขที่หนังสือเชิญลําดับที่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ระยะเวลา 4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ

13 น.ส.ศาลักษณ์  พรรณศิริ ผู้สอนในรายวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร

 (01007555) หัวฃ้อการเพาะเลี้ยง    

โปรโตพลาสต์  (นิสิตปริญญาโท 2 คน)

7,14 ก.ย.53 7,14 ก.ย.53 ภาควิชาพืชสวน  

คณะเกษตร 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10207/713

ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553

14 น.ส.ศาลักษณ์  พรรณศิริ ผู้สอนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร์ 

(441691) หัวข้อ Immunofluorescence technique 

(นิสิตปริญญาเอก 1 คน)

21 ก.ย. 53 21 ก.ย. 53 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ศธ 0513.10706/287 

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 

(หลักฐานเดียวกับ ลําดับ11)

15 น.ส.ศาลักษณ์  พรรณศิริ ผู้สอนในรายวิชา การจัดการพันธุกรรมของเซลล์พืช 

(Genetic Manipulation of Plant Cells) (416524) 

หัวข้อ หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหลักการแยกโป

รโตพลาสต์ (นิสิตปริญญาโท 3 คน)

12,19 พ.ย.53 12,19 พ.ย.53 ภาควิชาพันธุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0513.10707/72 

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

16 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์  เจริญทรัพย์

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  

ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

1 ส.ค. 53 31 ต.ค. 53 ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10207/712 

ลงวันที่ 20 ก.ค.53

17 นางศิริวรรณ บุรีคํา ผู้สอนในรายวิชา การผลิตพืชปลอดโรคด้วยเทคนิค

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (02031496) หัวข้อ การผลิตพืช

ปราศจากไวรัสด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

(นิสิตปริญญาตรี 9 คน)

6, 7, 13, 14 

ม.ค.54

6, 7, 13, 14 ม.ค.

54

ภาควิชาโรคพืช  

คณะเกษตร 

มก. วิทยาเขตกําแพงแสน 

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.20207/00232 

ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

18 นางศิริวรรณ บุรีคํา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร มก. กพส.

5 มี.ค. 53 31 พ.ค. 54 สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

มก.กพส.

ภายในมหาวิทยาลัย เอกสาร บว.02 

บัณฑิตวิทยาลัย มก.

19 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ผู้สอนในรายวิชา มลพิษทางน้ํา (02741511) หัวข้อการ

ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจน (นิสิต

ปริญญาโท 2 คน)

17,24 ม.ค.54 17,24 ม.ค.54 สายวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มก. วิทยาเขตกําแพงแสน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.204/1932

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553

20 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ผู้สอนในรายวิชา   Principles of  Biofuel Engineering

  (01202564) หัวข้อ Biogas 

(นิสิตปริญญาโท 16 คน)

 20, 25, 27 

ม.ค.54

 20, 25, 27 ม.ค.54 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0513.10804/4740 

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



3.1  เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด
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21 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง การผลิตก๊าซ

ไฮโดรเจนทางชีวภาพจากน้ําโรงงานแป้งมันสําปะหลัง

1 ต.ค. 53 31 ก.ค. 54 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย เอกสาร บว.05 

บัณฑิตวิทยาลัย มก.

22 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรื่อง การศึกษา

ความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพจาก

น้ําทิ้งโรงเบียร์

1 ต.ค. 53 31 ก.ค. 54 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย เอกสาร บว.05 

บัณฑิตวิทยาลัย มก.

23 นางสุวรรณา  กลัดพันธุ์ ผู้สอนในรายวิชา ความก้าวหน้าทางซีรัมวิทยากับงานด้าน

โรคพืช (02008596 ) หัวข้อ Method Validation (นิสิต

ปริญญาโท 5 คน)

23 ก.ย. 53 23 ก.ย. 53 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร 

กําแพงแสน  มก. กพส.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0513.20207/1413 

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553

24 นางสุวรรณา กลัดพันธุ์

นายธนภูมิ มณีบุญ

ผู้สอนในรายวิชา สารพิษในอาหารสัตว์ 

(Toxic Substances in Feed) (01002524)   (นิสิต

ปริญญาโท-เอก 10 คน)

14 ธ.ค. 53 14 ธ.ค. 53 ภาควิชาสัตวบาล 

คณะเกษตร มก.บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10210/2035 

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

25 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  เรื่อง การถ่ายยีน

เข้าสู่บัวหลวงพนัธุ์บุญฑริกโดยวิธีการยิงอนุภาค (Gene 

Transformation of  Nelumbo nucifera Gaerth cv. 

Buntharik by Paticle Bombardment)

23 มิ.ย. 53 31 พ.ค. 54 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0524.05/2275

ลว. 13 กค.53 และคําสั่ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ 157/2553 ลว 23 มิย.53

26 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ ผู้สอนในรายวิชา การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธี

พันธุวิศวกรรมและวิชาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 

หัวข้อการเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์

และ การถ่ายยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

(นักศึกษาปริญญาโท 5 คน)

25 ก.พ. 54 25 ก.พ. 54 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0578.03/254 

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



3.1  เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด
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27 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ 

น.ส.กฤตยา เพชรผึ้ง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์

น.ส.จันทร์วิภา บุญอินทร์

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

15 มี.ค. 54 20 พ.ค. 54 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.

สงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0521.2.05/387 

ลงวันที่ 6 ส.ค.53

28 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การกําจัดทองแดงไอออน 

และแคดเมียมไอออนในสารละลายด้วยยีสต์ 

Saccharomyces cerevisiae TTC4105 

ที่มีชีวิต

21 ม.ค. 54 31 พ.ค. 54 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 6615.1/0019 

ลงวันที่ 7 มกราคม 2554

29 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ผู้สอนในรายวิชา สารพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม (วล.

224/231) หัวข้อสารพิษอินทรึย์ในน้ําเสีย

(นักศึกษาปริญญาตรี 52 คน)

 8, 15, 22 

ก.พ.54

 8, 15, 22 

ก.พ.54

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0516.20/ร.2181

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

30 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงานหลักสูตรรายวิชาการ 

วล.491 การฝึกภาคสนาม

3 เม.ย. 54 31 พ.ค. 54 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0516.20/ร.2076 ลงวันที่

 22 ต.ค.53

31 นางสุวรรณา  กลัดพันธุ์, 

นายธนภุมิ มณีบุญ

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี 

((นิสิตปริญญาตรี 2 คน)

1 เม.ย. 54 15 พ.ค. 54 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0525.7(01)/523

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 53

32 นางสุวรรณา  กลัดพันธุ์

นายธนภุมิ มณีบุญ

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

(นิสิตปริญญาตรี 1 คน)

1 เม.ย. 54 17 พ.ค. 54 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์      

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0525.7(07)/239

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน   ภายในมก. 3 คน  ภายนอกมก. 3  คน  (นับซ้ํา)

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



3.1  เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด
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33 นายกําจัด  รื่นเริงดี            นาย

วิสัย คงแก้ว

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน หลักสูตรปริญญาตรีคณะประมง

 รุ่น 1  (นิสิตปริญญาตรี  9 คน)

คณะประมง  มก. ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10405/603 

34 นายกําจัด  รื่นเริงดี            นาย

วิสัย คงแก้ว                นายสหัส

 ราชเมืองขวาง

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน หลักสูตรปริญญาตรีคณะประมง

 รุ่น 2  (นิสิตปริญญาตรี  9 คน)

คณะประมง  มก. ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10405/174 

35 นายกําจัด  รื่นเริงดี            นาย

วิสัย คงแก้ว                นายสหัส

 ราชเมืองขวาง

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน หลักสูตรปริญญาตรีคณะประมง

 รุ่น 3  (นิสิตปริญญาตรี  8 คน)

คณะประมง  มก. ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10405/100

36 นายกําจัด  รื่นเริงดี            นาย

วิสัย คงแก้ว                นายสหัส

 ราชเมืองขวาง

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน หลักสูตรปริญญาตรีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย วิทยาเขตตรัง   (นิสิตปริญญาตรี 10 คน)

7 มี.ค. 54 7 เม.ย. 54 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0584.07/279 

37 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้สอนในรายวิชาระบบวนเกษตรและการจัดการ     

(นิสิตปริญญาโท 40 คน)

22 มิ.ย. 53 24 มิ.ย. 53 ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวน

ศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10602/พิเศษ

38 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้สอนในรายวิชาการจัดการวนเกษตร (นิสิตปริญญาโท 

35 คน)

3 ส.ค. 53 3 ส.ค. 53 ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวน

ศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.10609/171

  รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มี.ค. - 12 เม.ย. 54

   รุ่นที่ 3 วันที่ 18 เม.ย. - 17 พ.ค. 56

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ภายในมก.  3 คน ภายนอกมก. 4 คน (นับซ้า)

รุ่นที่ 1 วันที่ 11-29 ต.ค. 53

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



3.1  เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ 6. เลขที่หนังสือเชิญลําดับที่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ระยะเวลา 4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ

39 นายอนุชา ทะรา               นาย

ปิยะวัฒน์ จามรโชติสิน

ผู้ดูแลควบคุมการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

หลักสูตรปริญญาตรีคณะวนศาสตร์ (นิสิตปริญญาตรี  16

 คน)

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวน

ศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย  

40 นายอนุชา ทะรา               นาย

ปิยะวัฒน์ จามรโชติสิน

ผู้ดูแลควบคุมการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

หลักสูตรปริญญาตรีคณะวนศาสตร์ (นิสิตปริญญาตรี  32

 คน)

ภาควิชาอนุรักษว์ิทยา คณะวน

ศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย  

41 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์      นาย

อนุชา ทะรา               นายปิ

ยะวัฒน์ จามรโชติสิน   นางสาว

อัมพวัน  ชัยสิทธิ์

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน หลักสูตรปริญญาตรีคณะเกษตร

 (นิสิตปริญญาตรี  2 คน)

7 มี.ค. 54 6 พ.ค. 54 ภาควิชาการเกษตรป่าไม้ คณะ

เกษตร ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 6615.1/1100

42 นายจํารสั ลิ้มตระกูล ผู้สอนในรายวิชา 01403342  หัวข้อ Physical 

Chemistry III  (นิสิตปริญญาตรี 30 คน)

มิ.ย. 53 ต.ค. 53 คณะวิทยาศาสตร์ มก. ภายในมหาวิทยาลัย

43 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ผู้สอนในรายวิชา 01403245  หัวข้อ Physical 

Chemistry for Chemical Engineers  (นิสิตปริญญาตรี

 40 คน)

ต.ค. 53 ก.พ. 54 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ภายในมหาวิทยาลัย

44 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ผู้สอนในรายวิชา 01403343  หัวข้อ Physical 

Chemistry IV  (นิสิตปริญญาตรี 30 คน)

ต.ค. 53 ก.พ. 54 คณะวิทยาศาสตร์ มก. ภายในมหาวิทยาลัย

45 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ผู้สอนในรายวิชา 01403642  หัวข้อ Statistical 

Mechanics in Chemistry  (นิสิตปริญญาโท 10 คน)

ต.ค. 53 ก.พ. 54 คณะวิทยาศาสตร์ มก. ภายในมหาวิทยาลัย

46 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ผู้สอนในรายวิชา 01403642  หัวข้อ Statistical 

Mechanics in Chemistry  (นิสิตปริญญาโท 10 คน)

ต.ค. 53 ก.พ. 54 คณะวิทยาศาสตร์ มก. ภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก.   ภายในมก.  1  คน

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



3.1  เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ 6. เลขที่หนังสือเชิญลําดับที่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ระยะเวลา 4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ

47 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายชาติเฉลิม รักษากุล รหัส 

46840203 สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

48 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายนรวิชญ์ ไกรนรา รหัส 

50840040 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

49 นายจํารัส ลิ้มตระกลู ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวพรรณวิกา พรรณโณภาศ 

รหัส 50840081 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

50 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายพัฒนาชัย จันทร รหัส 

50840099 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

51 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวชวัลวิทย์ คุ้มทรัพย ์รหัส 

51840015 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

52 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายธนา ไม้หอม รหัส 51840023 

สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

53 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนกิจ รหัส 

51840387 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

54 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ รหัส 

51840395 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

55 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ หยัดน้ํา รหัส 

5217400030 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

56 นายจํารัส ลิ้มตระกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายสิปปกร วรรณขาว รหัส 

5217400234 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย

57 นายจํารัส ลิ้มตระกูล กรรมการร่วมวิทยานิพนธ์ นางสาวกุลวดี เทียนเงิน  รหัส

 5214400110 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย -

58 นายจํารัส ลิ้มตระกูล กรรมการร่วมวิทยานิพนธ์ นางสาวจิตวดี เวียงเงิน  รหัส 

5214400136 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย -

59 นายจํารัส ลิ้มตระกูล กรรมการร่วมวิทยานิพนธ์ นายภัทรวุฒิ สัมฤทธิ์   รหัส 

5214400209 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย -

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



3.1  เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ 6. เลขที่หนังสือเชิญลําดับที่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุนการเรียนการสอน 3. ระยะเวลา 4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ

60 นายจํารัส ลิ้มตระกูล กรรมการร่วมวิทยานิพนธ์ นายวีรศักดิ์ ดุงศรีแก้ว  รหัส 

5317400013 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย -

61 นายจํารัส ลิ้มตระกูล กรรมการร่วมวิทยานิพนธ์ นายสราวุธ อิ่มเพ็ง   รหัส 

5317400287 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย -

62 นายจํารัส ลิ้มตระกูล กรรมการร่วมวิทยานิพนธ์ นายอนวัช ทิวะศะศิธร์   รหัส 

5317400309 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย -

63 นายจํารัส ลิ้มตระกูล กรรมการร่วมวิทยานิพนธ์ นางสาวฑิตยา ยุทธเลขา  รหัส

 5317400341 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย -

64 นายจํารัส ลิ้มตระกูล กรรมการร่วมวิทยานิพนธ์ นายชัยยันต์ บุญยืน   รหัส 

5317400350 สาขาเคมี

มิ.ย. 53 พ.ค. 54 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ภายในมหาวิทยาลัย -

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



 

แบบเก็บข้อมูลดิบสําหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 

องค์ประกอบที ่3 



ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2553

6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

หนวยงาน

1 การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

สามารถตีพิมพ์/ใช้ประโยชน์ได้

1. กําหนดยุทธศาสตร์การ

วิจัย และแนวทางการ

สนับสนุนทุนวิจัย

การบริหารจัดการงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.1 ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัย

ที่จะเป็นกรอบทิศทางและ

แนวทางในการดําเนินงาน

วิจัยของอาจารย์ นักวิจัย

1.1 ไม่มี

กระบวนการใน

การจัดทํา

ยุทธศาสตร์การ

วิจัย

มหาวิทยาลัย

เกษตร ศาสตร์

1.1 วิธีลดความ

เสี่ยง โดยให้มี

การจัด

ยุทธศาสตร์การ

วิจัย 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

โดยคณะทํางาน

ฯ และมีการ

ประชาพิจารณ์ 

โดยอาจารย์ 

นักวิจัย

กรกฎาคม 

2554

ผู้อํานวยการฯ

 และฝ่าย

ประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล

แบบเก็บการบริหารจัดการ 2 ระบบบริหารความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

2. การรวบรวม/พัฒนา

ข้อเสนอโครงการวิจัยและ

จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย

2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่

มีคุณภาพ และไม่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณ

2.1 ประเด็น

ปัญหาการวิจัย 

และ Output, 

Outcome 

โครงการวิจัยไม่

ชัดเจน นักวิจัย

ขาดทักษะความ

เชี่ยวชาญในการ

เขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย

2.1 วิธีลดความ

เสี่ยงโดยการ

ส่งเสริมให้

นักวิจัยใช้

บริการปรึกษา

วิจัย ในการ

เขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

และจัดอบรม

เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของ

นักวิจัยในการ

เขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย

กันยายน 

2554

ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล

2.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยไม่

เพียงพอสําหรับ อาจารย์ 

นักวิจัย ในการทําวิจัย

3. การพิจารณาจัดสรรทุน

วิจัย

การบริหารจัดการงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.2 ขาดการ

บริหารเชิงรุกใน

การแสวงหา

แหล่งทุน

สนับสนุนการ

วิจัยจาก

ภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ

2.2 วิธีการลด

ความเสี่ยง โดย

การบริหารเชิง

รุกในการสร้าง

เครือข่ายการ

วิจัยและพัฒนา

ข้อเสนอ

โครงการวิจัย

กันยายน 

2554

ผู้อํานวยการ

และฝ่าย

ประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

3.1 ผลการพิจารณาจัดสรร

ทุนอุดหนุนวิจัยไม่

ตอบสนองกับเป้าหมายการ

สนับสนุนวิจัย

3.1 

กระบวนการ 

และแนวทาง

การพิจารณา

จัดสรร

ทุนอุดหนุนวิจัย 

ไม่มีมาตรฐาน

เพียงพอ

3.1 วิธีลดความ

เสี่ยง โดยการ

กําหนด และ

ชี้แจงแนวทาง/

หลักเกณฑ์ ใน

การพิจารณา

จัดสรร

ทุนอุดหนุนวิจัย 

ใน

คณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรร

ทุน ฯ ให้ชัดเจน

เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

กันยายน 
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ผู้อํานวยการ

และฝ่าย

ประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล

4. การประสานการทาํ

สัญญารับทุนและเบิก

จ่ายเงินวิจัย

การบริหารจัดการงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.1 นักวิจัยทําสัญญารับทุน 

และเบิกจ่ายเงินวิจัยไม่ทัน

4.1 นักวิจัยค้าง

ส่งรายงานวิจัย 

ทําให้ไม่ได้รับ

ั ิ ิ

4.1 วิธีการลด

ความเสี่ยง โดย

การเพิ่ม

ี่

กันยายน 
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ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

5. การติดตามและ

ประเมินผลโครงการวิจัย

5.1 นักวิจัยส่งรายงานวิจัย

ล่าช้า/ไม่ส่ง

5.1 การติดตาม

และประเมินผล

โครงการวิจัยไม่

มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ

5.1 วิธีลดความ

เสี่ยง โดยการ

พัฒนาระบบ

และมาตรการใน

การติดตามและ

ประเมินผล

โครงการวิจัย 

เพื่อกระตุ้นการ

ทําวิจัยและการ

ส่งรายงานวิจัย

ของนักวิจัย

กันยายน 
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ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

5.2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ มีจํานวนน้อยกว่า

มาตรฐาน

5.2.1 วิธีลด

ความเสี่ยง โดย

การจัด

ผู้ทรงคุณวุฒิให้

การปรึกษา 

แนะนํานักวิจัย

ในการเขียน

ผลงานวิจัย เพื่อ

ตีพิมพ์ใน

วารสาร

นักวิชาการ

ระดับนานาชาติ

กันยายน 
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ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล

5.2.2 วิธีการลด

ความเสี่ยงโดย

สร้างแรงจูงใจ

การตีพิมพ์

ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

ด้วยการให้รางวัล

กันยายน 
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ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล

การบริหารจัดการงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.2 นักวิจัย

ขาดทักษะความ

เชี่ยวชาญในการ

เขียนผลงานวิจัย

เพื่อตีพิมพ์/ไม่

เสนอ

ผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

6. การจัดทํา/พัฒนา

ฐานข้อมูลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตร        

ศาสตร์

การบริหารจัดการงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.1 ฐานข้อมูลงานวิจัยไม่

ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตร        

ศาสตร์

6.1 ขาด

นโยบาย/

มาตรการใน

การนําเข้าข้อมูล

 และตรวจสอบ

ความถูกต้อง

ของข้อมูล

งานวิจัยที่

นําไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างได้ผล

6.1 วิธีลดความ

เสี่ยง โดยการ

เสนอนโยบาย/ 

มาตรการในการ

นําเข้าข้อมูล 

และตรวจสอบ

ความถูกต้อง

ของข้อมูล

งานวิจัย

ตลอดจนบริหาร

จัดการให้เกิด

การปฏิบัติอย่าง

จริงจัง

กันยายน 
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ฝ่าย

สารสนเทศ

งานวิจัย

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

6.2 ข้อมูลงานวิจัยที่จัดเก็บ

อาจสูญเสียและสูญหาย

6.2 ยังไม่มี

ระบบสํารอง/กู้

คืนข้อมูล

อัตโนมัติกรณี

เกิดไฟฟ้าขัดข้อง

 หรือภัยพิบัติ

6.2 ติดตั้งระบบ

สํารองข้อมูล

อัตโนมัติไว้ที่

สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์

กันยายน 

2554

ฝ่าย

สารสนเทศ

งานวิจัย

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

การสนับสนุนการเรียนการสอน 

และการวิจัยของมหาวิทยาลัย

1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่

เป็นเครื่องมือหลักสําหรับ

การให้บริการของฝ่ายฯ 

ได้แก่กล้องจุลทรรศน์ 

อิเล็กตรอน แบบส่องกราด

และแบบส่องผ่าน มีปัญหา

ขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 

เนื่องจากอายุการใช้งาน ทํา

ให้การบริการต้องหยุดชะงัก

ด้านการบริการงานวิจัย

และวิชาการ

1. กล้อง

จุลทรรศน์ 

อิเล็กตรอน ที่

ให้บริการ ทั้ง 2

 แบบนี้มีอายุ

การใชง้านมา

นานกว่า 10 ปี 

 อีกทั้งยังพบว่า

ทางบริษัท 

ผู้ผลิตไม่ทําการ

ผลิตกล้องรุ่นนี้

อีกต่อไป ดังนั้น

จึงเกิดปัญหาใน

การซ่อมเป็น

อย่างมาก 

เนื่องจากไม่

สามารถหา

อะไหล่มา

ทดแทน

1. วิธีลดความ

เสี่ยงการจัดทํา

แผนขอครุภัณฑ์

ทดแทน เพื่อ

การขอรับการ

จัดสรรกล้อง

จุลทรรศน์ 

อิเล็กตรอน จาก

มหาวิทยาลัย 

เพื่อให้สามารถ

บริการงานวิจัย 

และวิชาการ

ของทั้ง

มหาวิทยาลัยได้

ธันวาคม 
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ฝ่ายเครื่องมือ

 และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

 ผู้ใช้บริการจึงไม่สามารถ

สร้างผลงานวิจัยได้ทันตาม

เวลาที่คาดไว้

ได้ ประกอบกับ

ทั้ง

มหาวิทยาลัยมี

กล้องจุลทรรศน์

 อิเล็กตรอน ซึ่ง

บุคลากรประจํา

ที่มีความชํานาญ

ในการ

ให้บริการอยู่

เพียง 1-2 

หน่วยงาน

เท่านั้น  เมื่อ

กล้องใช้งาน

ไม่ได้ก็จะมี

ผลกระทบต่อ

การวิจัยของ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง มก.

1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 1. บุคลากรไม่มีความรู้ 

ทักษะและความ สามารถ

เพิ่มขึ้น

ด้านการบริหารจัดการ กันยายน 

2554

2. บุคลากรไม่มีคุณวุฒิ

่ ้

1. แผนบริหาร

ทรัพยากร

บุคคลยังไม่

เสร็จสมบูรณ์

1.1 วีธีลดความ

เสี่ยงแต่งตั้ง

คณะทํางาน

จัดทําแผน

บริหาร

คณะกรรมการ

พัฒนางาน

ของ

สถาบันวิจัย

และพัฒนา

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



6.1 โอกาส

ที่จะเกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุความเสี่ยง

5. การจัดการ

ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

1.2 พัฒนา

ฐานข้อมูล

บุคลากร ของ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา          

 ชายฝั่งอันดามัน

2 โครงการซ้อมหนีภัยสึนามิ 1.บุคลากรของสถานีฯ และ

ชาวบ้าน เขตชุมชนเสี่ยง

ภัยสึนามิ  ขาดความรู้ ความ

เข้าใจ เรื่องการหนีภัยสึนามิ

ด้านการบริหารจัดการ 1.บุคลากรและ

ชาวบ้านเขต

เสี่ยงภัยสึนามิ   

   ยังไม่ได้รับ

การอบรม/

ซักซ้อมการหนี

ภัยสึนามิ

1. วิธีลดความ

เสี่ยง จัด

โครงการ

ซักซ้อมหนีภัยใน

เขตพื้นที่เสี่ยง

ภัยสึนามิสถานี

วิจัยเพื่อการ

พัฒนาชายฝั่ง

อันดามัน

กรกฎาคม 

2554

สถานีวิจัยเพื่อ

การพัฒนา

ชายฝั่งอันดา

มัน

เพิ่มขึ้นและไม่ได้รับ

้ ้ ใ

คณะทํางาน

จัดทําแผน

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แห่ง มก.

บรหาร

ทรัพยากรบคคล

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2553

ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

1 นางเพชรา   เปสลาพันธ์ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 ทุนภายในคณะ 30,000.00

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 27 ก.ย. 53 27 ก.ย. 53 1 - -

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : กําลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน" รุ่นที่ 10

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ค.สังคมศาสตร์

  ม.มหิดล

22 ธ.ค. 53 24 ธ.ค. 53 3 ทุนภายในคณะ 4,000.00

โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 ทุนภายในคณะ 9,730.50

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน  หลักสูตรที่ 1 ประจําปี

การศึกษา 2553

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 7 ก.พ. 54 7 ก.พ. 54 1 - -

โครงการชี้แจ้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี  

2554

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 ทุนภายในคณะ 8,943.00

โครงการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพอย่าง

มีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 ทุนภายในคณะ 9,380.00

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน

บุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม - 

กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 ทุนภายในคณะ 10,447.00

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลยั สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 ทุนภายในคณะ 6,100.00

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 ทุนภายในคณะ 14,482.00

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 ทุนภายในคณะ 15,000.00

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

2 นางสาวปภาวดีฐ์  พรมมา โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ตรวจสอบภายในประจํา

หน่วยงาน เรื่อง "ตรวจสอบพัสดุอย่างสร้างสรรค์"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

14 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 2 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง "เปลี่ยนวิกฤตโลก เป็นโอกาสไทย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 27 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน  หลักสูตรที่ 1 ประจําปี

การศึกษา 2553

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 7 ก.พ. 54 7 ก.พ. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  รุ่นที่ 1 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 10 ก.พ. 54 11 ก.พ. 54 2 - -

โครงการชี้แจ้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี  

2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพอย่าง

มีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน

บุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม - 

กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการใหค้วามรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

3 นางนวรัตน์   สุวรรณเลิศ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง "เปลี่ยนวิกฤตโลก เป็นโอกาสไทย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 27 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อ

การประกันคุณภาพ  และศึกษาดูงาน ประจําปี 2553

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สปค. 18 พ.ย. 53 20 พ.ย. 53 3 เงินรายได้ 13,400.00

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการสัมมนาวิชาการ "การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน  หลักสูตรที่ 1 ประจําปี

การศึกษา 2553

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 7 ก.พ. 54 7 ก.พ. 54 1 - -

โครงการชี้แจ้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี  

2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพอย่าง

มีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลยั สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

4 นางสาววาสนา   บัวจันทร์ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสาํเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ตรวจสอบภายในประจํา

หน่วยงาน เรื่อง "ตรวจสอบพัสดุอย่างสร้างสรรค์"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน มก.

14 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 2 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง "เปลี่ยนวิกฤตโลก เป็นโอกาสไทย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 27 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 27 ก.ย. 53 27 ก.ย. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน  หลักสูตรที่ 1 ประจําปี

การศึกษา 2553

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

7 ก.พ. 54 7 ก.พ. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  รุ่นที่ 1 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 10 ก.พ. 54 11 ก.พ. 54 2 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการสัมมนาวิชาการ "การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 18 ก.พ. 54 18 ก.พ. 54 1 - -

โครงการชี้แจ้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี  

2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพอย่าง

มีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน

บุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม - 

กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 24 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

5 นางสาวเกล็ดแก้ว  กมลวิมานฐาพร โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ "การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

6 นายชัยชนะ  กาญจนอักษร โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ตรวจสอบภายในประจํา

หน่วยงาน เรื่อง "ตรวจสอบพัสดุอย่างสร้างสรรค์"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน มก.

14 ก.ค. 53 14 ก.ค. 53 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการสมัมนาวิชาการ "การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  รุ่นที่ 1 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 10 ก.พ. 54 11 ก.พ. 54 2 - -

โครงการชี้แจ้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี  

2554

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 1 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

7 นางอนุรัตน์  ฑีฆะบุตร โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ตรวจสอบภายในประจํา

หน่วยงาน เรื่อง "ตรวจสอบพัสดุอย่างสร้างสรรค์"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน มก.

14 ก.ค. 53 14 ก.ค. 53 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการฝกึอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการสัมมนาวิชาการ "การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  รุ่นที่ 1 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 10 ก.พ. 54 11 ก.พ. 54 2 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

8 นางมนัสนิตย์  สหัสสานนท์ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ "การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 1 - -

โครงการชี้แจ้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี  

2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพอย่างมี

ความสขุ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

9 นางอัจฉราวรรณ  คล้องช้าง โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการสัมมนา  "การเขียนหนังสือราชการ"  รุ่นที่ 1 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 24 มิ.ย. 53 25 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ตรวจสอบภายในประจํา

หน่วยงาน เรื่อง "ตรวจสอบพัสดุอย่างสร้างสรรค์"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน มก.

14 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 2 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการสัมมนา เรื่อง "เปลี่ยนวิกฤตโลก เป็นโอกาสไทย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 27 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 27 ก.ย. 53 27 ก.ย. 53 1 - -

โครงการการกําหนดตัวแปรและประเภทคัวแปรในการวิจัย , การแจก

แจงความน่าจะเป็นและการวิเคราะห์ค่าแปรปวน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สกว. 17 พ.ย. 53 17 พ.ย. 53 1 - -

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อ

การประกันคุณภาพ  และศึกษาดูงาน ประจําปี 2553

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สปค. 18 พ.ย. 53 20 พ.ย. 53 3 - -

โครงการสัมมนา  เรื่อง  "การแลกเปลี่ยนความรู้  สู่การสร้างเครือข่าย

การประเมินแห่งชาติ"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ

25 พ.ย. 53 25 พ.ย. 53 1 - -

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : กําลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน" รุ่นที่ 10

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ค.สังคมศาสตร์

 และ 

มนุษยศาสตร์

22 ธ.ค. 53 24 ธ.ค. 53 3 ทุนภายในคณะ 4,000.00

โครงการสัมมนาวิชาการ "การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน  หลักสูตรที่ 1 ประจําปี

การศึกษา 2553

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 7 ก.พ. 54 7 ก.พ. 54 1 - -

โครงการฝกึอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการชี้แจ้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี  

2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการเชื่อมโยงจัดเก็บข้อมูลกับการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองแบบมืออาชีพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ค.สังคมศาสตร์ 4 มี.ค. 54 4 มี.ค. 54 1 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 1 - -
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 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

รับพังทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักบริการ

วิชาการ

5 เม.ย. 54 5 เม.ย. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หลักสูตร 2

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 20 เม.ย. 54 20 เม.ย. 54 1 - -

10 นางสาววรรณวิมล  ราชอุปนันท์ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรไอทีไกด์ : สําหรับผู้ใข้งานอินเทอร์เน๊ตใน

หัวข้อ "สร้างเว็บไซด์ง่ายๆ ด้วยตนเองกับโปรแกรม Joomla"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 25 ส.ค. 53 25 ส.ค. 53 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ "การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสขุ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลยั สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -
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11 นางสาวศันสนีย์  สุทธิสังทร โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ "การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลยั สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

12 นางสาวสุภิดา เช้ากระจ่าง โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

13 นายไพรบุญ  มานะกิจ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลยั สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -
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14 นางชุติกาญจน์  กระจ่าง โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

15 นางสาววิภาวี   สุทธิสังทร โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

16 นางสาวสุกฤตา  บุญเรือน โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรไอทีไกด์ : สําหรับผู้ใข้งานอินเทอร์เน๊ตใน

หัวข้อ "สร้างเว็บไซด์ง่ายๆ ด้วยตนเองกับโปรแกรม Joomla"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ 

มก.

25 ส.ค. 53 25 ส.ค. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

17 นางสาวผการัตน์   สารภิรมย์ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

18 นายพลากร    คําแก้ว โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

19 นางสาวณิชาภัทร   อนุพันธ์ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลยั สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

20 นางสาวหทัยชนก   บุญธรรมโชติ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  "การอ้างอิงผลงานทาง

วิชาการข้อมูลเพื่อการรายงานผลการประกันคุณภาพ"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 17 มิ.ย. 53 17 มิ.ย. 53 0.5 - -

โครงการการทดสอบสมมติฐานและการเก็บรวบรวมข้อมูล สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 18 มิ.ย. 53 18 มิ.ย. 54 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Excel 

2007"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -



ลําดั
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การพัฒนา
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หน่วยงานที่
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โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการชี้แจ้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี  

2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 1 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สกว. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -

 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านงาน

คลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

รับพังทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักบริการ

วิชาการ

5 เม.ย. 54 5 เม.ย. 54 0.5 - -

21 นางสาวสุขุมาภรณ์   พวงมาลี โครงการฝึกอบรม "แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สกว. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การใหค้วามรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

22 นางทิม  เสาธงน้อย โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -



ลําดั
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การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

23 นางอัมพร   ขําประดิษฐ์ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

24 นายสมพร  คันธนูฤทธิ์ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

25 นายสุวิทย์    นารี โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การใหค้วามรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

26 นายถาวร    พรหมหาญ โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

27 นาบชัชณัชณัชฎ์ชัย   ตึกขาว โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

28 นายบุญแทน    แพสันเทียะ โครงการสมัมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

29 นายเอกราช    วาศนรุ่งเรือน โครงการสัมมนา  "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน

บุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม - 

กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -



ลําดั
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30 นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน์ "การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 27 ก.ย. 53 27 ก.ย. 53 0.5 - -

"บทเรียนจากเหตุการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการป้องกัน

แก้ไขปัญหา"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

วิชาการ 

สํานักงาน

บริการวิชาการ

19 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 0.5 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

การประชุมสร้างความเข็มแข็งความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัยจําปาสักกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

5 ม.ค. 54 7 ม.ค. 54 3 วัน - -

การประชุมเชิงประชาพิจารณ์ เรื่อง"(ร่าง) แผนแม่บทมาตรฐานการ

วิจัยของประเทศ"

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 12 ม.ค. 54 13 ม.ค. 54 0.5 - -

การประชุมเสวนา "52 สัปดาห์ รู้แล้วรวยด้วยนวัตกรรมงานวิจัย

เกษตรไทย"

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ห้องประชุม

จอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ ชั้น 2

 อาคารศูนย์

การเรียนรู้

ทางการวิจัย

8 เม.ย. 54 9 เม.ย. 54 2 - -

31 นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4-5-มิ.ย.-53 2 วัน - -

สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

12  ต.ค. 53 12  ต.ค. 53 0.5 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

"การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับตําแหน่งชํานาญการพิเศษ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 24 ก.พ. 54 25 ก.พ. 54 2 - -

32 นายวิวัฒน์  น้าวานิช "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

12  ต.ค. 53 12  ต.ค. 53 0.5 - -

"การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

33 นางสาวสุพรรณนิจ  พลเสน "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

สรุปผลการพัฒนางานสัตว์ทดลองตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯและ

พิจารณาแนวทางการพัฒนางานในระยะต่อไป

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 5 ต.ค. 53 5 ต.ค. 53 1 - -

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ไหมไทยก้าวสู่สากล"และ "สัปดาห์ไหมไทย" ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ค.วิทยาศาสตร์ 22 พ.ย. 53 22 พ.ย. 53 0.5 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

34 นางสาวรัชดา  คะดาษ การประชุมประจําปี สําหรับผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐและ

เจ้าหน้าที่ วช.

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 30 ก.ย. 53 2 ต.ค. 53 3 - -

"เป็นหนึ่งด้วยจิตบริการ ทํางานอย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 1 ต.ค. 53 2 ต.ค. 53 0.5 - -

สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1.5 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

"การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

35 นางสาววราภรณ์  ทับชู "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 0.5 - -

36 นางสาวบุษยา  ศรีอนันต์ "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย.53 5 มิ.ย.53 2 - -

สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

12 ต.ค. 53. 12 ต.ค. 53. 0.5 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

"การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 เม.ย. 54 26 เม.ย. 54 2 - -

37 นางสาวกรกต  ดํารักษ์ "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย.53 5 มิ.ย.53 2 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 มิ.ย. 53 24 มิ.ย. 53 1 - -

"การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ

 มก.

18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

"สถานการณ์มะพร้าวขาดแคลน-จากวิกฤตสู่โอกาส สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สมาคมพืชสวน

แห่งประเทศ

ไทยร่วมกับ

กรมวิชาการ

เกษตร กรม

ส่งเสริม

การเกษตร 

สํานักงาน

เศรษฐกิจ

การเกษตร

และกรมการ

ค้าภายใน

18 มี.ค. 54 18 มี.ค. 54 1 - -

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 เม.ย. 54 26 เม.ย. 54 2 - -

38 นางสาวอุทุมพร  ทับชู "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

39 นางสาวสุพัฒนา  บุรีรัตน์ "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ไหมไทยก้าวสู่สากล"และ "สัปดาห์ไหมไทย" ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ค.วิทยาศาสตร์ 22 พ.ย. 53 22 พ.ย. 53 0.5 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 วัน - -

"การใช้โปรแกรม Excel 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

40 นางสาวนัยนา  เขียวเจริญ "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

41 นาสาวกาญจนา  แสงสุวรรณ์ "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

"การใช้โปรแกรม Excel 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

42 นางสาวน้องทราย  ทับขัน "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 4 มิ.ย. 53 2 - -

  "การใช้โปรแกรม Excel 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

43 นางสาวมาลี   สกุลนิยมพร โครงการสัมมนา  เรื่อง  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

อุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะที่ 2

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักส่งเสริม

อุตวสหกรรม

เทคโนโลยีสาร

สนเทษศและ

การสื่อสาร  

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการสื่อสาร

15 มิ.ย. 53 15 มิ.ย. 53 1 - -

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ :

 ข้อมูลเพื่อการรายงาผลการประกันคุณภาพ

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสทุด 17 มิ.ย. 53 17 มิ.ย. 53 1 - -

การสัมมนา เรื่อง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยไร้ขีดจํากัด สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 30 ส.ค. 53 30 ส.ค. 53 0.5 - -

โครงการประชุมชี้แจง การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 0.5 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าระบบแท่ง สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

รับฟังการนําเสนอผลงานและชมผลงานภาคโปสเตอร์โครงการรางวัล

คุณภาพ มก. ครั้งที่  4

นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 54 24 พ.ย. 54 1 - -

ประชุมพิจารณ์ เรื่องเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพื่อประเมินศกยภาพผลงานวิจัย

ของสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ. 2553

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะ

กรรมกา

อุดมศึกษา

23 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 0.5 - -

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน รุ่นที่ 2 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 1 - -

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานวิจัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 17 ก.พ. 54 17 ก.พ. 54 1 - -

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปี 

2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณอย่าง

มีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่

ระดับตําแหน่งชํานาญการพิเศษ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 24 ก.พ. 54 25 ก.พ. 54 2 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านงานคลัง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการ

เชื่อมโยงผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน ตามแนวมาตรฐาน TH e-GIF

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 1 เม.ย. 54 1 เม.ย. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การทํางานเป็นทีม ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 1 - -

44 นางกนกพร  พูลประพันธ์ โครงการฝึกอบรมระบบสืบค้นช้อมูลผู้เชี่ยวชาญแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์ความรู้

เฉพาะด้าน

วิศวกรรมภาษา

 ร่วมกับศูนย์

ประสานเพื่อ

การพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศ

8 มิ.ย. 53 8 มิ.ย. 53 0.5 - -

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การอ้างอิงผลงานวิชาการ : 

ข้อมูลเพื่อการรายงานผลการประกันคุณภาพ

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 17 มิ.ย. 53 17 มิ.ย. 53 1 - -

โครงการ เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบ

ประกันคุณภาพ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการประชุมชี้แจง การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 0.5 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 0.5 - -

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใข้งานโปรแกรม Microsoft Excal 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 0.5 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็น

งานวิจัย

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 17 ก.พ. 54 17 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปี 

2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านงานพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบตัิด้านงานคลัง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

45 นางสาวทิสยา   ทิศเสถียร โครงการฝึกอบรมระบบสืบค้นช้อมูลผู้เชี่ยวชาญแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์ความรู้

เฉพาะด้าน

วิศวกรรมภาษา

 ร่วมกับศูนย์

ประสานเพื่อ

การพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศ

8 มิ.ย. 53 8 มิ.ย. 53 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ :

 ข้อมูลเพื่อการรายงาผลการประกันคุณภาพ

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 17 มิ.ย. 53 17 มิ.ย. 53 1 - -

โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 0.5 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็น

งานวิจัย

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัย

ศึกษาดูงาน ภายในมหาวิทยาลัย สกว. 17 ก.พ. 54 17 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปี 

2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานพัสดุ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานคลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่องการทํางานเปน็ทีม ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

46 นางสาวศุภิสรา   เกียรติสันติสุข โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมระบบสืบค้นช้อมูลผู้เชี่ยวชาญแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์ความรู้

เฉพาะด้าน

วิศวกรรม

ความรู้และ

วิศวกรรมภาษา

 ร่วมกับศูนย์

ประสานเพื่อ

การพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศ

8 ส.ค. 53 8 ส.ค. 53 0.5 - -

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 เรื่อง วารสารมาตรฐานนานาชาติและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 9 มิ.ย. 53 9 มิ.ย. 53 1 - -

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 10 มิ.ย. 53 10 มิ.ย. 53 1 - -

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 11 มิ.ย. 53 11 มิ.ย. 53 1 - -

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ :

 ข้อมูลเพื่อการรายงาผลการประกันคุณภาพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 17 มิ.ย. 53 17 มิ.ย. 53 1 - -

อบรม เรื่อง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงานภายใต้

โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 23 มิ.ย. 53 23 มิ.ย. 53 1 - -

สัมมนา  เรื่อง  ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยไร้ขีดจํากัด สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 30 ส.ค. 53 30 ส.ค. 53 0.5 - -

โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 0.5 - -

การรับฟังการนําเสนอผลงานและชมผลงานภาคโปสเตอร์โครงการ

รางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 4

นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -
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การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 0.5 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็น

งานวิจัย

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

ดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี  ด้านการเงินบัญชี  เงินอุดหนุนวิจัย

และด้านพัสดุ

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 16 มี.ค. 54 16 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานตลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทํางานเป็นทีม ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -

47 นางสาวปุญญิศา   น้อมถวาย โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรมระบบสืบค้นช้อมูลผู้เชี่ยวชาญแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์ความรู้

เฉพาะด้าน

วิศวกรรม

ความรู้และ

วิศวกรรมภาษา

 ร่วมกับศูนย์

ประสานเพื่อ

การพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศ

8 มิ.ย. 53 8 มิ.ย. 53 0.5 - -
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โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ :

 ข้อมูลเพื่อการรายงาผลการประกันคุณภาพ

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 17 มิ.ย. 53 17 มิ.ย. 53 1 - -

โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 0.5 - -

ฟังการนําเสนอผลงานและชมผลงานภาคโปสเตอร์โครงการรางวัล

คุณภาพ มก. ครั้งที่ 4

นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใข้งานโปรแกรม Microsoft Excal 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 0.5 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็น

งานวิจัย

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 17 ก.พ. 54 17 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงาการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพอย่างมี

ความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทํางานเป็นทีม ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -

48 นายสุรพงษ์  รัตตมณี โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 0.5 - -

การอบรมโปรแกรม เรื่อง Joomla web service & extensions ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานัก

คอมพิวเตอร์ 

มก.

6 ก.ย. 53 9 ก.ย. 53 4 ทุนภายในคณะ 2,000



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 0.5 - -

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างคุณค่างานประจําให้เป็น

งานวิจัย

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 17 ก.พ. 54 17 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปี 

2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกันคุณภาพ

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

ดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี  ด้านการเงินบัญชี  เงนิอุดหนุนวิจัย

และด้านพัสดุ

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 16 มี.ค. 54 16 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทํางานเป็นทีม ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -

49 นางสุไร  สุวรรณรัตน์ โครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 0.5 - -

50 นายสรศักดิ์  เพิ่มศิลป์ โครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

51 นางชัชชารีย์   มากรุ่น โครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 0.5 - -

52 นายชัยณรงค์  สหัสสานนท์ โครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 0.5 - -

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
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หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

53 นางสาวสมพร  มณีประสพสุข โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การดูแลรักษาความปลอดภัย

เครื่องคอมพิวเตอร์"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 พ.ค. 53 17 พ.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ: ข้อมูล

เพื่อการรายงานผลการประกันคุณภาพ"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 17 มิย. 53 17 มิ.ย. 53 1 - -

17 แนวทางการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย วช. 27 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 0.5 - -

โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 0.5 - -

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายดารพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย

 ครั้งที่ 5

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสาร

ไทย

10 ก.ย. 53  10 ก.ย.53 1 - -

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Joomla Workshop plus 

E-Commerce Training

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ค. วิทยาศาสตร์ 25 ต.ค. 53 27 ต.ค. 53 3 ทุนภายในคณะ 3000

54 นางสาววนิดา รัตตมณี โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 1 - -

55 นายวินัย  วิริยะฐานะกุล โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 1 - -

56 นางสาวมณฑา  ปานทิม โครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

57 นายสญัชัย  ทองขาว โครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกัน

คุณภาพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 0.5 - -

58 นางสาวเบญจมาศ  หลวงทรง โครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -
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59 น.ส.หทัยรัตน์ ศรีศุภะ โครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

ฝึกอบรมหลักสุตร "เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นพิเศษ 57" ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สมาคมนักวิทยุ

และโทรทัศน์

แห่งประเทศ

ไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ์

12 มิ.ย. 53 16 มิ.ย. 53 5 ทุนภายในคณะ 4000

60 นายธิษนัย  เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 1 - -

61 นางนันทนา  ชื่นอิ่ม โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. เรื่อง 

เป็นหนึ่งด้วยจิตบริการ ทํางานอย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 1 ต.ค. 53 1 ต.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

สัมมนา "บทเรียนจากเหตุการน้ําท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

บริการวิชาการ

 และ           

ค.วิศวกรรม 

ศาสตร์

19 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 0.5 - -

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง  การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ (Total Quality Management and 

Quality built-in Process)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 30 พ.ย. 53 30 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน  หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 3 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 7 ก.พ. 54 7 ก.พ. 54 1 - -

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
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โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและเตรียม

ความพร้อมในการประเมินคุณภาพ  ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 23 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 0.5 - -

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -

62 นางสาวกฤตยา  เพชรผึ้ง โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. เรื่อง 

เป็นหนึ่งด้วยจิตบริการ ทํางานอย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 1 ต.ค. 53 1 ต.ค. 53 1 - -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง  การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ (Total Quality Management and 

Quality built-in Process)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 30 พ.ย. 53 30 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย มูลนิธิข้าวไทย 

ร่วมกับ มก.

15 ธ.ค. 53 17 ธ.ค. 53 3 ทุนโครงการ 600

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและเตรียม

ความพร้อมในการประเมินคุณภาพ  ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 23 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -
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งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

อบรม เรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับตําแหน่งชํานาญการ

พิเศษ  รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 24 ก.พ. 54 25 ก.พ. 54 2 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 1 - -

63 นางศิริวัลย์  สร้อยกล่อม โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. เรื่อง 

เป็นหนึ่งด้วยจิตบริการ ทํางานอย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 1 ต.ค. 53 1 ต.ค. 53 1 - -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย มูลนิธิข้าวไทย 

ร่วมกับ มก.

15 ธ.ค. 53 17 ธ.ค. 53 3 ทุนโครงการ 600

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

โครงการสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

64 นายพงศ์วัฒน์  เกิดโชคชัย โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. เรื่อง 

เป็นหนึ่งด้วยจิตบริการ ทํางานอย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 1 ต.ค. 53 1 ต.ค. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Excel 2007' ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการอบรมการซ่อมบํารุงเครื่อง

Atomic Absorption Spectrophotometer

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท สิทธิพร

แอสโซซิเอส 

จํากัด

30 มี.ค. 54 31 มี.ค. 54 2 - -

สัมมนา เรื่อง การทํางานเป็นทีม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -

65 นางสุนันท์   น้อยระแหง โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. เรื่อง 

เป็นหนึ่งด้วยจิตบริการ ทํางานอย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 1 ต.ค. 53 1 ต.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล ครั้งที่ 1 

ประจําปีงบประมาณ 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 22 พ.ย. 53 22 พ.ย. 53 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Excel 2007' ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนา เรื่องการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางาน

ประกันคุณภาพอย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 1 - -

โครงการสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

สัมมนา เรื่อง การทํางานเป็นทีม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -

ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2554 เพื่อรายงานผลการจัด

สวัสดิการที่ผ่านมา

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 10 พ.ค. 54 10 พ.ค. 54 0.5 - -

66 นางสาวพรสา   พ่วงลา โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. เรื่อง 

เป็นหนึ่งด้วยจิตบริการ ทํางานอย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 1 ต.ค. 53 1 ต.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Excel 2007' ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่องการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางาน

ประกันคุณภาพอย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 1 - -

สัมมนา เรื่อง การทํางานเป็นทีม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -

67 นางสาววาสนา   บัวงาม โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. เรื่อง 

เป็นหนึ่งด้วยจิตบริการ ทํางานอย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 1 ต.ค. 53 1 ต.ค. 53 1 - -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

อบรมการทําไบโอดีเซล ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สวป. 15 ธ.ค. 53 15 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

68 นางสุวรรณา   กลัดพันธุ์ "Pesticide residues & Mycotoxin and Food Safety " สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สมาชิก 

SELAMAT

27 ก.ย. 53 1 ต.ค. 53 5 - -

ประชุมเรื่อง The 6 th Conference on Thailand-Taiwan 

Academic Cooperation "Food and Agricultural Innovation : 

Going Global"

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองวิเทศ

สัมพันธ์

15 พ.ย. 53 15 พ.ย. 53 1 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

ประชุมสัมมนา ของ SELAMAT ความร่วมมือด้านอาหารปลอดภัย 

(Food Safety)

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สมาชิก 

SELAMAT

6 ธ.ค. 53 7 ธ.ค. 53 2 ทุนภายนอก N/A

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรที่ 1 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 13 ธ.ค. 53 13 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  ความท้าทายงานวิจัยเพื่อพัฒนาภาค

เกษตรไทยในอนาคต

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 16 ธ.ค. 53 18 ธ.ค. 53 3 - -

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและเตรียม

ความพร้อมในการประเมินคุณภาพ  ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 23 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

69 นางสาวศาลักษณ์   พรรณศิริ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

สัมมนา "บทเรียนจากเหตุการน้ําท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

บริการวิชาการ

 และคณะ

วิศวกรรมศาสต

ร์

19 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 1 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครั้งที่ 4

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน  หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 3 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 7 ก.พ. 54 7 ก.พ. 54 1 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและเตรียม

ความพร้อมในการประเมินคุณภาพ  ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 23 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่องการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางาน

ประกันคุณภาพอย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 1 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -

สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า ทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค DNA Microarray และนําเสนอเทคนิคใหม่ 

MassCode Tag Technology และ SureSelect

 Human Kinome Kit

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ITS 

Thailand -

Agilent 

Technologies 

user summit 

2011

28 มี.ค. 54 28 มี.ค. 54 1 - -

70 นางศิริวรรณ   บุรีคํา โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

สัมมนา "บทเรียนจากเหตุการน้ําท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

บริการวิชาการ

 และคณะ

วิศวกรรมศาสต

ร์

19 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 0.5 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครั้งที่ 4

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง  การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ (Total Quality Management and 

Quality built-in Process)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 30 พ.ย. 53 30 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรที่ 1 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 13 ธ.ค. 53 13 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Excel 2007' ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและเตรียม

ความพร้อมในการประเมินคุณภาพ  ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 23 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมโครงการวิจัยด้านการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมืองเพื่อการ

ส่งออก ประจําปีงบประมาณ 2554

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนา เรื่องการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางาน

ประกันคุณภาพอย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 1 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 0.5 - -

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงเรื่องแผนการ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 10 มี.ค. 54 10 มี.ค. 54 1 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -

สัมมนา เรื่อง ก้าวสู่มหาวิทยาลัย 2554 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า ทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค DNA Microarray และนําเสนอเทคนิคใหม่ 

MassCode Tag Technology และ SureSelect

 Human Kinome Kit

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ITS 

Thailand -

Agilent 

Technologies 

user summit 

2011

28 มี.ค. 54 28 มี.ค. 54 1 - -

71 นางสาวรมณีย์   เจริญทรัพย์ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง  การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ (Total Quality Management and 

Quality built-in Process)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 30 พ.ย. 53 30 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรที่ 1 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 13 ธ.ค. 53 13 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและเตรียม

ความพร้อมในการประเมินคุณภาพ  ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 23 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -

สัมมนา เรื่อง ก้าวสู่มหาวิทยาลัย 2554 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 1 - -

72 นางสาวนุษรา   สินบัวทอง โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

สัมมนา "บทเรียนจากเหตุการน้ําท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

สมัมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

บริการวิชาการ

 และคณะ

วิศวกรรมศาสต

ร์

19 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 0.5 - -

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง  การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ (Total Quality Management and 

Quality built-in Process)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 30 พ.ย. 53 30 พ.ย. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรที่ 1 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 13 ธ.ค. 53 13 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและเตรียม

ความพร้อมในการประเมินคุณภาพ  ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 23 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

อบรม เรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับตําแหน่งชํานาญการ

พิเศษ  รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 24 ก.พ. 54 25 ก.พ. 54 2 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

สัมมนา เรื่อง ก้าวสู่มหาวิทยาลัย 2554 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 1 - -

สัมมนา เรื่อง การทํางานเป็นทีม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -

73 นางสาวจันทร์วิภา   บุญอินทร์ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง  การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ (Total Quality Management and 

Quality built-in Process)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 30 พ.ย. 53 30 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  ความท้าทายงานวิจัยเพื่อพัฒนาภาค

เกษตรไทยในอนาคต

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 16 ธ.ค. 53 18 ธ.ค. 53 3 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Excel 2007' ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

อบรม เรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับตําแหน่งชํานาญการ

พิเศษ  รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 24 ก.พ. 54 25 ก.พ. 54 2 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -



ลําดั
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74 นางสาวสมร   ติเยาว์ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล ครั้งที่ 1 

ประจําปีงบประมาณ 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 22 พ.ย. 53 22 พ.ย. 53 0.5 - -

การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครั้งที่ 4

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง  การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ (Total Quality Management and 

Quality built-in Process)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 30 พ.ย. 53 30 พ.ย. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรที่ 1 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 13 ธ.ค. 53 13 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในและเตรียม

ความพร้อมในการประเมินคุณภาพ  ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 23 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

โครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนา เรื่องการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางาน

ประกันคุณภาพอย่างมีความสขุ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานคลัง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนาการจัดความรู้ด้านการับเงิน การเก็บรักษาและการ

นําส่งเงิน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 4 พ.ค. 54 4 พ.ค. 54 0.5 - -

75 นางสาวสุดา  ภู่ระหงษ์ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

โครงการสมัมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 

2554 (ครั้งที่ 1)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานพัสดุ กอง

คลัง สํานักงาน

อธิการบดี

16 พ.ย. 53 16 พ.ย. 53 1 - -
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การนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครั้งที่ 4

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 24 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 1 - -

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการสัมมนา เรื่อง  การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ (Total Quality Management and 

Quality built-in Process)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สปค. 30 พ.ย. 53 30 พ.ย. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Excel 2007' ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

อบรม เรื่องการสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับตําแหน่งชํานาญการพิเศษ

 รุ่นที่ 1

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 10 ก.พ. 54 11 ก.พ. 54 2 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนา เรื่องการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางาน

ประกันคุณภาพอย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 0.5 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานคลัง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

รับฟังและทําความเข้าใจระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 ของ มก. 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ การขอมอบอํานาจจากมหาวิทยาลัย

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

บริการวิชาการ

5 เม.ย. 54 5 เม.ย. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนาการจัดความรู้ด้านการับเงิน การเก็บรักษาและการ

นําส่งเงิน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 4 พ.ค. 54 4 พ.ค. 54 0.5 - -
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ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ
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76 นายสุชาติ   ด้วงแค โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Excel 2007' ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 2 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

โครงการอบรมการซ่อมบํารุงเครื่อง

Atomic Absorption Spectrophotometer

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท สิทธิพร

แอสโซซิเอส 

จํากัด

30 มี.ค. 54 31 มี.ค. 54 2 - -

สัมมนา เรื่อง การทํางานเป็นทีม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -

77 นางวสันต์   งามแสง โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 12 ต.ค. 53 12 ต.ค. 53 1 - -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 0.5 - -

สัมมนา เรื่อง การทํางานเป็นทีม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -

78 นางพัชรี   อํารุง อบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม่อย่างถูกวิธี ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย กองคุ้มครอง

พันธุ์พืช กรม

วิชาการเกษตร

9 พ.ย. 53 9 พ.ย. 53 0.5 - -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมวิชาการจุชทรรศน์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 28 ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สมาคม

จุลทรรศน์แห่ง

ประเทศไทย

5 ม.ค. 54 7 ม.ค. 54 3 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

27,347.50

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

สัมมนา เรื่อง "AFM Technology for Bio-Application" สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัทโคแอกซ์

 กรุ๊ป คอร์

ปอเรชั่น

25 เม.ย. 54 25 เม.ย.54 1 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

79 นายชัยมงคล    คงภักดี อบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม่อย่างถูกวิธี ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย กองคุ้มครอง

พันธุ์พืช กรม

วิชาการเกษตร

9 พ.ย. 53 9 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมวิชาการจุชทรรศน์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 28 ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สมาคม

จุลทรรศน์แห่ง

ประเทศไทย

5 ม.ค. 54 7 ม.ค. 54 3 - -

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

สัมมนา เรื่อง "AFM Technology for Bio-Application" สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัทโคแอกซ์

 กรุ๊ป คอร์

ปอเรชั่น

25 เม.ย. 54 25 เม.ย.54 1 - -

80 นายธนภูมิ  มณีบุญ ประชุมเรื่อง The 6 th Conference on Thailand-Taiwan 

Academic Cooperation "Food and Agricultural Innovation : 

Going Global"

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองวิเทศ

สัมพันธ์

15 พ.ย. 53 15 พ.ย. 53 1 - -

สัมมนา "บทเรียนจากเหตุการน้ําท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

บริการวิชาการ

 และคณะ

วิศวกรรมศาสต

ร์

19 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุม เรื่อง ความก้าวหน้าของงานวิจัยราในประเทศไทย ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สมาคมรา

วิทยาแห่ง

ประเทศไทย

7 ธ.ค. 53 7 ธ.ค. 53 1 ทุนโครงการ 700

ประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  ความท้าทายงานวิจัยเพื่อพัฒนาภาค

เกษตรไทยในอนาคต

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 16 ธ.ค. 53 18 ธ.ค. 53 3 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 0.5 - -

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 1 - -

โครงการสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

อบรม เรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระบบตําแหน่งชํานาญการ

พิเศษ  รุ่นที่ 2

 ฝึกอบรม  ภายในมหาวิทยาลัย  กองการ

เจ้าหน้าที่

24 ก.พ. 54 25 ก.พ. 54 2 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

ประชุม เรื่อง ระบบบริหารการผลิต ครอบครอง จําหน่าย นําเข้า 

ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสต

ร์การแพทย์

22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 1 - -

สัมมนา เรื่อง เกษตรกรไทยปลอดภัยด้วยนวัตกรรม สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงานวัต

กรรมแห่งชาติ 

(องค์การ

มหาชน)

23 มี.ค. 54 23 มี.ค. 54 1 - -

ประชุมเสวนา เรื่อง 52 สัปดาห์รู้แล้วรวยด้วยนวัตกรรมเกษตรไทย ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย วช. 8 เม.ย. 54 9 เม.ย. 54 2 - -

โครงการอบรมเทคนิคด้านโครมาโตกราฟฟีและการใช้ซอฟแวร์ของ

เครื่อง High performance liquid chromatography (HPLC) 

หัวข้อ "Empower Software Traning" และ "LC School"

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท สิทธิพร

แอสโซซิเอส 

จํากัด

24 พ.ค. 54 25 พ.ค. 54 2 - -

81 นายอภิชัย  กฤษณามระ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการอบรมการซ่อมบํารุงเครื่อง

Atomic Absorption Spectrophotometer

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท สิทธิพร

แอสโซซิเอส 

จํากัด

30 มี.ค. 54 31 มี.ค. 54 2 - -

สัมมนา เรื่อง การทํางานเป็นทีม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 เม.ย. 54 4 เม.ย. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

82 นางสาวน้ําผึ้ง   อนุกูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม ประชมุ ภายในมหาวิทยาลัย มูลนิธิข้าวไทย 

ร่วมกับ มก.

15 ธ.ค. 53 17 ธ.ค. 53 2 ทุนโครงการ 600

ประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  ความท้าทายงานวิจัยเพื่อพัฒนาภาค

เกษตรไทยในอนาคต

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 16 ธ.ค. 53 18 ธ.ค. 53 3 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 0.5 - -

อบรม เรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระบบตําแหน่งชํานาญการ

พิเศษ  รุ่นที่ 2

 ฝึกอบรม  ภายในมหาวิทยาลัย  กจน. 24 ก.พ. 54 25 ก.พ. 54 2 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา
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หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า ทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค DNA Microarray และนําเสนอเทคนิคใหม่ 

MassCode Tag Technology และ SureSelect

 Human Kinome Kit

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ITS 

Thailand -

Agilent 

Technologies 

user summit 

2011

28 มี.ค. 54 28 มี.ค. 54 1 - -

ประชุม เรื่อง Risk Assessment and Risk Management of 

Mycotoxins for Food Safety in Asia

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย Food and 

Fertilizer 

Technology 

Center for 

the Asian 

and Pacific 

Region 

(FFTC) ร่วมกับ

 มก.

7 เม.ย. 54 10 เม.ย. 54 4 - -

83 นางสาวจันทร์แรม   รูปขํา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  ความท้าทายงานวิจัยเพื่อพัฒนาภาค

เกษตรไทยในอนาคต

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สกว. 16 ธ.ค. 53 18 ธ.ค. 53 3 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

สัมมนา เรื่องการสร้างคุณค่างานประจําให้เป็นงานวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาข้าราชการ 18 ม.ค. 54 18 ม.ค. 54 0.5 - -

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 0.5 - -

อบรม เรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระบบตําแหน่งชํานาญการ

พิเศษ  รุ่นที่ 2

 ฝึกอบรม  ภายในมหาวิทยาลัย  กจน. 24 ก.พ. 54 25 ก.พ. 54 2 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -

สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า ทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค DNA Microarray และนําเสนอเทคนิคใหม่ 

MassCode Tag Technology และ SureSelect

 Human Kinome Kit

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ITS 

Thailand -

Agilent 

Technologies 

user summit 

2011

28 มี.ค. 54 28 มี.ค. 54 1 - -

ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 26 เม.ย. 54 29 เม.ย. 54 4 - -

84 นางขวัญจิตต์  ทองธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

85 นายชิน   อินลุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระงับอัคคีภัยและ

การฝึกซ้อมหนีไฟ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้า

และพัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร

26 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 1 - -

86 นางสาวยุพดี   เผ่าพันธุ์ ฟังการบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน

การเกษตร:โอกาสของ มก."

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 1 ธ.ค. 53 1 ธ.ค. 53 1 - -

การชี้แจงการจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competencey) บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 1 - -

ประชุมวิชาการจุชทรรศน์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 28 ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สมาคม

จุลทรรศน์แห่ง

ประเทศไทย

5 ม.ค. 54 7 ม.ค. 54 3 - -

โครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 1 - -

งานเปิดบ้าน สวพ.มก. เสวนา  ครั้งที่  2 อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 16 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 - -

โครงการเดินตามแนวโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 0.5 - -

สัมมนา เรื่อง "AFM Technology for Bio-Application" สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัทโคแอกซ์

 กรุ๊ป คอร์

ปอเรชั่น

25 เม.ย. 54 25 เม.ย.54 1 - -

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานคลัง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 0.5 - -

87 นายบุญสืบ   ไกรสมจิตร โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ สมัมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

88 นางสาวบุญรัตน์  คงคาใส โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

89 นางเฉลา   ฟักโพล้ง โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

90 นางกัลยา   แก้วศิริ โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

91 นายวิสัย  คงแก้ว โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการ  เรื่อง  เดินตามแนวทางโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานพัสดุ ประจําปี 2554

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานคลัง ประจําปี 2554

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 1 - -

92 นายสุรินภรณ์   ศรีอนิทร์ โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 1 - -

โครงการ  เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 1 - -

โครงการ เรื่อง  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกัน

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 1 - -

โครงการ  เรื่อง เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม-กองทุนทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 1 - -

โครงการ  เรื่อง  เดินตามแนวทางโครงการพัฒนาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 17 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 1 - -

93 นายสหัส   ราชเมืองขวาง โครงการสมัมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

94 นายสาคร   จันทร์มา โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

95 นายอาลีดันท์   หาญจิตต์ โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

96 นางสาววรางคณา  เรื่องลือ โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานพัสดุ ประจําปี 2554

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 1 - -

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานคลัง ประจําปี 2554

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 1 - -

97 นายธเนศ   อินดัน โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

98 นางสาววิภา   เอื้องาน โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 1 - -

โครงการ  เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 1 - -

โครงการ เรื่อง  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกัน

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 1 - -

โครงการ  เรื่อง เสริมสร้างประสทิธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม-กองทุนทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานพัสดุ ประจําปี 2554

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานคลัง ประจําปี 2554

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 1 - -

99 นางสาวณัฐชพร   ทองดอนแช่ม โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 25 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 1 - -

โครงการ  เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 54 21 ก.พ. 54 1 - -

โครงการ เรื่อง  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกัน

อย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 54 22 ก.พ. 54 1 - -

โครงการ  เรื่อง เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล (การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม-กองทุนทดแทน)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 23 ก.พ. 54 23 ก.พ. 54 1 - -

100 นายก้อเดช  ฤทธิรงค์ การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

และการใช่โปรแกรม microsoft office excel

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 12 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 4 - -



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

101 นางสาวข้อตี่ย๊ะ   ฤทธิรงค์ การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

และการใช่โปรแกรม microsoft office excel

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 12 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 5 - -

102 นางอารีย์   ถลาง การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

และการใช่โปรแกรม microsoft office excel

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 12 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 5 - -

103 นายวีระศักดิ์   มะเล็ก การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

และการใช่โปรแกรม microsoft office excel

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลยั สวพ.มก. 12 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 5 - -

104 นายสมพงศ์  วิจารา การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

และการใช่โปรแกรม microsoft office excel

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 12 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 5 - -

105 นายประลินทร์   ไกรวิชัย การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

และการใช่โปรแกรม microsoft office excel

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 12 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 5 - -

106 นายทรงศักดิ์   ทองมุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลยั สวพ.มก. 29 ก.ค. 53 29 ก.ค. 53 1 - -

107 นางสาวนาขวัญ  หิรัญโรจน์ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 29 ก.ค. 53 29 ก.ค. 53 1 - -

108 นางเสาด๊ะ  อุ่นเรือน โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 29 ก.ค. 53 29 ก.ค. 53 1 - -

109 นายก็หม่ารีกิ้น  ถลาง โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 29 ก.ค. 53 29 ก.ค. 53 1 - -

110 นายเดชา  ดวงนามล โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 29 ก.ค. 53 29 ก.ค. 53 1 - -

111 นายไพฑูรย์   สํานัก การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 18 พ.ย. 53 22 พ.ย. 53 5 - -

112 นายณัฐวัฒน์   คลังทรัพย์ โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 ทุนภายในคณะ 4,400

โครงการประชุมสัมมนาวนเกษตรนานาชาติครั้งที่ 2 นําเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยั

แม่โจ้

15 ธ.ค. 53 17 ธ.ค. 53 3 ทุนภายในคณะ 5,655

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Sustainable Land Use and 

Rural Development in Mountainous Regions of Southeast 

Asia

นําเสนอผลงาน ต่างประเทศ Hohenheim 

University,Ha

noi 

University of 

Agricultuer

21 ก.ค. 53 23 ก.ค. 53 3 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

33,000

การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PC ord V4 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย โครงการวิจัย 

AKECOP

16 พ.ย. 53 17 พ.ย. 53 2 - -

สถานีวิจัยวนเกษตรตราด



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านงานคลัง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่

ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 24 ก.พ. 54 24 ก.พ. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การประเมินผลกระทบจาก

งานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 เม.ย. 54 29 เม.ย. 54 2 ทุนภายในคณะ 1,000

โครงการฝึกอบรม "Measeurement Carbon and Plant Genetic 

Biodiversity"

ฝึกอบรม ต่างประเทศ Seoul 

University , 

Requplic of  

Korea

16 พ.ค. 54 21 พ.ค. 54 6 ทุนภายนอก N/A

113 นายอนุชา   ทะรา โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PC ord V4 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย โครงการวิจัย 

AKECOP

16 พ.ย. 53 17 พ.ย. 53 2 - -

โครงการ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกัน

คุณภาพอย่างมีความสุข

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 กพ. 54 22 กพ. 54 1 - -

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 49 ประจําปี 

2554

นําเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย มก. 1 ก.พ. 54 4 ก.พ. 54 4 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

4,000

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การใหค้วามรู้และแนวทางปฏิบัติด้านงานคลัง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่

ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กจน. 24 ก.พ. 54 24 ก.พ. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การประเมินผลกระทบจาก

งานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 28 เม.ย. 54 29 เม.ย. 54 2 ทุนภายในคณะ 1,000



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

114 นายปิยวัฒน์   จามรโชติสิน โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PC ord V4 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย โครงการวิจัย 

AKECOP

16 พ.ย. 53 17 พ.ย. 53 2 - -

115 นายตุลา   ภู่มณี โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม PC ord V4 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย โครงการวิจัย 

AKECOP

16 พ.ย. 53 17 พ.ย. 53 2 - -

116 นางสาวอัมพวัน   ชัยสิทธิ์ โครงการ เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 53 21 ก.พ. 53 1 - -

117 นายวิญญู   แสงทอง โครงการ เรื่อง การะบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบ

ประกัน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 

2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1 - -

โครงการ เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 53 21 ก.พ. 53 1 - -

โครงการ เรื่อง  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทํางานประกัน

คุณภาพอย่างมีความสุข

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 ก.พ. 53 22 ก.พ. 53 2 - -

118 นางบุญเรือน   สรรเพชร โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการ เรื่อง การะบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบ

ประกัน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 31 ส.ค. 53 31 ส.ค. 53 1 - -

โครงการประชุมชี้แจงแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 

2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 14 ก.ย. 53 14 ก.ย. 53 1 - -

โครงการ เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปี 2554

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 ก.พ. 53 21 ก.พ. 53 1 - -

119 นางสาวปัทมพร   แมนเมธี โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 4 มิ.ย. 53 5 มิ.ย. 53 2 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การให้ความรู้และแนวทางปฏิบีติงานด้าน

งานพัสดุ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 21 มี.ค. 54 21 มี.ค. 54 1 - -

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การให้ความรู้และแนวทางปฏิบีติงานด้าน

งานคลัง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 22 มี.ค. 54 22 มี.ค. 54 1 - -

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี  มก.



ลําดั

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มา

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

1 นางสมบูรณ์  ปานแก้ว

2 นายธีรพงษ์  จันทร์รุณ

1. นางสาวสุขุมาภรณ์   พวงมาลี

1. นางสาวอัมพวัน  ชัยสิทธิ์

1. นายสุวรรณ   เชื้อเหิม

สถานีวิจัยวนเกษตรตราด มีผู้บรรจุ เกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน มี 1 คน

และสถานีวิจัยวนเกษตรตราดมีผู้ไม่ได้รับการพัฒนาอยู่ 1 คน เพราะเป็น รปภ. ของสถานีฯ คือ

ฝ่ายเครื่องมิอฯ มีผู้ไม่รับการพัฒนา 2 คน

สาํนักงานเลขานุการ สวพ.มก. มีผู้บรรจุ เกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน มี 1 คน



 

แบบเก็บข้อมูลดิบสําหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 

องค์ประกอบที ่4 



ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ต.ค.52 - ก.ย.53

4.1 เริ่มต้น 4.2 สิ้นสุด 6.1 จํานวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

6.2 ผลการ

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.1 ค่าใช้จ่าย

ดําเนินกิจกรรม

7.2 มูลค่า รวม

1 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 28

น.ส.รมณีย์  เจริญทรัพย์

น.ส.ศาลกัษณ์ พรรณศิริ

น.ส.สมร ติเยาว์ 

นายอภิชัย กฤษณามระ

นางยุพา ปานแก้ว

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

27 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 16 16 3.60      52,480.01             52,480.01 

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

การเรื่อง เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง  

HPLC  รุ่นที่ 1

น.ส.กฤตยา เพชรผึ้ง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

น.ส.วาสนา บัวงาม 

น.ส.สมร ติเยาว์ 

นายอภิชยั กฤษณามระ

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

16 มิ.ย. 53 18 มิ.ย. 53 30 24 3.96      64,679.08             64,679.08 

แบบเก็บด้านการเงินและงบประมาณ 1  กิจกรรมการให้บริการ

ลําดับที่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อ

หน่วยงานที่

ดําเนินการ

5. จํานวน

ผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการ

6. การประเมินผล 7. ต้นทุนการจัดกิจกรรม4. วันเดือนปีที่ให้บริการ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



4.1 เริ่มต้น 4.2 สิ้นสุด 6.1 จํานวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

6.2 ผลการ

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.1 ค่าใช้จ่าย

ดําเนินกิจกรรม

7.2 มูลค่า รวม

ลําดับที่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อ

หน่วยงานที่

ดําเนินการ

5. จํานวน

ผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการ

6. การประเมินผล 7. ต้นทุนการจัดกิจกรรม4. วันเดือนปีที่ให้บริการ

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

การเรื่อง เทคนิคพื้นฐานแก๊ส

โครมาโตรกราฟฟี่ รุ่นที่ 1

น.ส.นุษรา สินบัวทอง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

น.ส.กฤตยา เพชรผึ้ง

นางพัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์

นางนันทนา ชื่นอิ่ม

น.ส.วาสนา บัวงาม

น.ส.สมร ติเยาว์

นายอภิชัย กฤษณามระ

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

7 ก.ค. 53 9 ก.ค. 53 26 24 4.18      55,179.35             55,179.35 

4 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชชั้นสูง 

(การแยก การเลี้ยง การรวม

โปรโตพลาสต์ ) รุ่นที่14

น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์

น.ส.จันทร์วิภา บุณอินทร์

นางสมบูรณ์ ปานแก้ว

นางกัลยา แก้วศิริ 

นายอภิชัยกฤษณามระ

น.ส.สมร ติเยาว์ 

น.ส.สุดา ภู่ระหงษ์

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์

31 ส.ค. 53 3 ก.ย. 53 12 12 4.38      37,246.29             37,246.29 

5 งานบริการตรวจวิเคราะห์

สารพิษเชื้อรา

นายธนภูมิ มณีบุญ

นางสุวรรณา กลัดพันธุ์

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 6 3 3.80     195,708.34           195,708.34 

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



4.1 เริ่มต้น 4.2 สิ้นสุด 6.1 จํานวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

6.2 ผลการ

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.1 ค่าใช้จ่าย

ดําเนินกิจกรรม

7.2 มูลค่า รวม

ลําดับที่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อ

หน่วยงานที่

ดําเนินการ

5. จํานวน

ผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการ

6. การประเมินผล 7. ต้นทุนการจัดกิจกรรม4. วันเดือนปีที่ให้บริการ

6 การศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

มาตรฐาน

นางสุวรรณา กลัดพันธุ์

นายธนภูมิ มณีบุญ

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 1  - -     114,004.24           114,004.24 

7 งานบริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ํา และอื่น ๆ น.ส.นุษรา สินบัวทอง

น.ส.กฤตยา เพชรผึ้ง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

น.ส.วาสนา บัวงาม

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 60 11 4.42     901,526.72           901,526.72 

8 งานบริการขยาย พันธุ์พืชโดย

วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์

นางศิริวรรณ บุรีคํา

น.ส.จันทร์วิภา บุญอินทร์

นางสมบูรณ์ ปานแก้ว

นางกัลยา แก้วศิริ

นางขวัญจิตต์ ทองธรรมชาติ

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 24 1 4.20     955,346.29           955,346.29 

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



4.1 เริ่มต้น 4.2 สิ้นสุด 6.1 จํานวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

6.2 ผลการ

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.1 ค่าใช้จ่าย

ดําเนินกิจกรรม

7.2 มูลค่า รวม

ลําดับที่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อ

หน่วยงานที่

ดําเนินการ

5. จํานวน

ผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการ

6. การประเมินผล 7. ต้นทุนการจัดกิจกรรม4. วันเดือนปีที่ให้บริการ

9 งานบริการกล้อง SEM น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์

นายชัยมงคล คงภักดี

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 85 21 4.52     406,953.67           406,953.67 

10 งานบริการกล้อง TEM น.ส.พัชรี อํารุง

นายชัยมงค คงภักดี

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 46 9 4.62     479,809.86           479,809.86 

11 งานบริการกล้อง LM นายชัยมงคล คงภักดี

นางพัชรี อํารุง

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 21 2 3.80      52,940.68             52,940.68 

12 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

งานกล้อง

จุลทรรศน์

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 6 1 4.80      44,933.08             44,933.08 

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



4.1 เริ่มต้น 4.2 สิ้นสุด 6.1 จํานวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

6.2 ผลการ

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.1 ค่าใช้จ่าย

ดําเนินกิจกรรม

7.2 มูลค่า รวม

ลําดับที่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อ

หน่วยงานที่

ดําเนินการ

5. จํานวน

ผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการ

6. การประเมินผล 7. ต้นทุนการจัดกิจกรรม4. วันเดือนปีที่ให้บริการ

13 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

งานเทคโนโลยีชีวภาพ

น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.น้ําผึ้ง อนุกูล

น.ส.จันทร์แรม รูปขํา

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 19 1 4.00     208,917.09           208,917.09 

14 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

งานเคมีและสิ่งแวดล้อม

น.ส.นุษรา สินบัวทอง

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

น.ส.วาสนา บัวงาม

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 4 4 4.75      86,578.13             86,578.13 

15 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

งานสารพิษเชื้อรา

นายธนภูมิ  มณีบุญ ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 6 3 4.46      36,562.84             36,562.84 

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



4.1 เริ่มต้น 4.2 สิ้นสุด 6.1 จํานวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

6.2 ผลการ

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.1 ค่าใช้จ่าย

ดําเนินกิจกรรม

7.2 มูลค่า รวม

ลําดับที่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อ

หน่วยงานที่

ดําเนินการ

5. จํานวน

ผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการ

6. การประเมินผล 7. ต้นทุนการจัดกิจกรรม4. วันเดือนปีที่ให้บริการ

16 งานบริการห้องประชุม/สถานที่ นายพงศ์วัฒน์ เกิดโชคชัย

นายวสันต์ งามแสง

นางสุนันท์ น้อยระแหง

นายชิน อินลุน

นายธีระพงษ์ จันทร์รุณ

นางเฉลา ฟักโพล้ง

นายบุญสืบ ไกรสมจิต

น.ส.บุญรัตน์ คงคาใส

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 5 3 3.86      91,245.11             91,245.11 

17 งานจําหน่ายน้ํา DI และ RO นายวสันต์ งามแสง

นายสุชาติ ด้วงแค

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

ฝ่าย

เครื่องมือ

และวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 13 5 4.84      68,657.87             68,657.87 

18 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิค

การสํารวจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

ชีวภาพในชุมชน"

สถานีวิจัย

และฝึกอบรม

วนเกษตร

ตราด

13 ต.ค. 52 15 ต.ค. 52 40 33 4.29 60,000.00

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



4.1 เริ่มต้น 4.2 สิ้นสุด 6.1 จํานวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

6.2 ผลการ

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.1 ค่าใช้จ่าย

ดําเนินกิจกรรม

7.2 มูลค่า รวม

ลําดับที่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อ

หน่วยงานที่

ดําเนินการ

5. จํานวน

ผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการ

6. การประเมินผล 7. ต้นทุนการจัดกิจกรรม4. วันเดือนปีที่ให้บริการ

19 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิค

การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ําส้มควันไม้"

สถานีวิจัย

และฝึกอบรม

วนเกษตร

ตราด

02 เม.ย. 53 03 เม.ย. 53 41 41 4.58 32,000.00

20 จัดสัมมนา วันนักวิจัย มก. “มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัย

วิจัยแห่งชาติ”

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แห่ง มก.

12 ต.ค. 52 12 ต.ค. 52 350 300 4.02 105,764 N/A 105,764

21 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Solar Energy 

(and Fuel Cells): when Biosciences 

meets Material Sciences”

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวจิัย

และพัฒนา

แห่ง มก.

15 ธ.ค. 52 15 ธ.ค. 52 30 27 4.14 10,760 N/A 10,760

22 จัดการประชุมวิชาการประเพณี 

ธรรมศาสตร์-มหิดลกองทัพเรือ-

เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 เรื่อง พลังงาน

ทางเลือกของไทย : ฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาส

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แห่ง มก. 

มหาวิทยาลัยธ

รรมศาสตร์ 

เป็นเจ้าภาพ

22 ธ.ค. 52 22 ธ.ค. 52 268 82 4.02 0 N/A 0

23 จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Effective 

Manuscript Writing for International 

Journal Submission”

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แหง่ มก.

23 ธ.ค. 52 23 ธ.ค. 52 220 206 4.20 29,933 N/A 29,933

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



4.1 เริ่มต้น 4.2 สิ้นสุด 6.1 จํานวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

6.2 ผลการ

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.1 ค่าใช้จ่าย

ดําเนินกิจกรรม

7.2 มูลค่า รวม

ลําดับที่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อ

หน่วยงานที่

ดําเนินการ

5. จํานวน

ผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการ

6. การประเมินผล 7. ต้นทุนการจัดกิจกรรม4. วันเดือนปีที่ให้บริการ

24 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แห่ง มก.

30 มี.ค. 53 31 มี.ค. 53 45 39 4.23 37,570 N/A 37,570

25 โครงการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

วิจัย ตามแผนการจัดการความรู้ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 (กลุ่ม 1 งานวิจัยวิทยาศาสตร์)

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แห่ง มก.

01 เม.ย. 53 01 มิ.ย. 53 32 28 4.00 147,709 N/A 147,709

26 โครงการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

วิจัย ตามแผนการจัดการความรู้ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  (กลุ่ม 2 

งานวิจัยสถาบัน/สังคมศาสตร์)

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แห่ง มก.

01 เม.ย. 53 01 มิ.ย. 53 33 25 4.00 37,550 N/A 37,550

27 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

นานาชาติ

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แห่ง มก. 

ร่วมกับ

สถาบัน

ค้นคว้าและ

พัฒนานิเวศ

เกษตร

17 ส.ค. 53 18 ส.ค. 53 18 17 4.29 27,881 N/A 27,881

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---



4.1 เริ่มต้น 4.2 สิ้นสุด 6.1 จํานวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

6.2 ผลการ

ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.1 ค่าใช้จ่าย

ดําเนินกิจกรรม

7.2 มูลค่า รวม

ลําดับที่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อ

หน่วยงานที่

ดําเนินการ

5. จํานวน

ผู้เข้าร่วม/

ผู้รับบริการ

6. การประเมินผล 7. ต้นทุนการจัดกิจกรรม4. วันเดือนปีที่ให้บริการ

28 จัดการสัมมนาเรื่อง “การตีพิมพ์

ผลงานวิจัย : วิกฤตและโอกาสของนักวิจัย

 มก.” ในการสัมมนาและมอบรางวัล

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แห่ง มก.

21 ก.ย. 53 21 ก.ย. 53 176 44 4.03 82,287 N/A 82,287

29 การบริการปรึกษาวิจัย งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แห่ง มก.

01 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 28 19 4.63 39,400 N/A 39,400

30 ระบบสืบค้นข้อมุลงานวิจัย มก. ฝ่าย

สารสนเทศ

งานวิจัย

1 ต.ค. 52 30 ก.ย. 53 2 3 4.03

31 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ฝ่าย

สารสนเทศ

งานวิจัย

21 ธ.ค. 53 22 ธ.ค. 53 39 37 4.26 39,086.50 39,086.50

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

--- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ---




