
แบบเก็บภารกิจหลัก 1  บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
(ใช้ข้อมูลจาก สวพ.มก.)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ตอบเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1) ปีการศึกษา 2554

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 (สถาบัน) (สมศ. 5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน พ.ศ.2554

ลําดับ 1. ชื่อบทความวิจัย/ผลงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

2. ประเภทผลงาน 
(บทความวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์)

3. ชื่อคณะผู้วิจัย 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ระดับคุณภาพงานวิจัย 6. ชื่อวารสารวิชาการ/ชื่อ
สถานที่เผยแพร่

7. จํานวนครั้งที่
ได้รับการอ้างอิง

8.  วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่

9. เลขหน้า 10. ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย

11. ที่มาของงานวิจัย

6.250
ดร. ภูวนาท โดยดี สวพ. วิทยาเขตเฉลิม

ี ินายเดชา ดวงนามล สถานีฯ อันดามัน 

สวพ. มก.

วียวัฒน์ ใจตรง องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นางสาวยุพดี เผ่าพันธุ์

นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ

วารสารการจัดการป่าไม้บทความวิจัย

2 Epidermis Surface and 

Leaf Anatomy of 

บทความวิจัย ฝ.เครื่องมือ สวพ. มก. การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (0.25)

Journal of The 

Microscopy Society of 

08/2554 0

01/2554-06/2554 01 A preliminary study on 

soil property in Ranong 

Mangrove Forest 

Ecosystem, Thailand

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.25)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ครั้งเดียว

นางสาวปยนนท ถนอมชาต

นางพัชรี อํารุง

นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ

นางสาวยุพดี เผ่าพันธุ์

Chaimongkol Kongpakdee

ดร. นงณพชร คุณากร ฝ.เครื่องมือ สวพ. มก.

นายเดชา ดวงนามล สถานีฯ อันดามัน 

สวพ. มก.

5 การปลูกเร่วหอม บทความวิจัย นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ สถานีฯ ตราด สวพ.

มก.

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.25)

ข่าวสารเกษตรศาสตร์ 06/2554-09/2554 0

3

4 การชักนําให้เกิดยอดจํานวน

มากจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อต้นผักเหลียงใน

สภาพปลอดเชื้อ

บทความวิจยั วารสารวิชาการระดับชาติใน

ประกาศ สมศ. (0.5)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

y

Thunbergia laurifilia Lindl.

py y

Thailand

ฝ.เครื่องมือ สวพ. มก.บทความวิจัยStructural Investigation 

of Trichomrs and 

Stomata of Plectranthus 

amboinicus (Lour.) 

Spreng.

วารสารวิชาการระดับชาติใน

ฐานข้อมูลTCI (0.25)

Journal of The 

Microscopy Society of 

Thailand

08/2554 0

08/2554-12/2554 0.5
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ลําดับ 1. ชื่อบทความวิจัย/ผลงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

2. ประเภทผลงาน 
(บทความวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์)

3. ชื่อคณะผู้วิจัย 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ระดับคุณภาพงานวิจัย 6. ชื่อวารสารวิชาการ/ชื่อ
สถานที่เผยแพร่

7. จํานวนครั้งที่
ได้รับการอ้างอิง

8.  วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่

9. เลขหน้า 10. ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย

11. ที่มาของงานวิจัย

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

นายประลินทร์ ไกรวิชัย

7 Effect of the solid 

content on biogas 

production from 

Jatropha curcus seed 

cake

บทความวิจัย ดร. นุษรา สินบัวทอง ฝ.เครื่องมือ สวพ. มก. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ในฐานข้อมูลสากล ISI (1.00)

International Journal of 

Global Warming

12/2554 1

8 Impact of GSTM1, 

GSTT1, GSTP1 

polymorphism and 

environment lead 

exposure on oxidative 

stress biomarkers

บทความวิจัย นางสาวกฤตยา เพชรผึ้ง ฝ.เครื่องมือ สวพ. มก. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ในฐานข้อมูลสากล ISI (1.00)

Scientific Research and 

Essays

12/2554 1

สถานีฯ อันดามัน 

สวพ. มก.

6 Comminity Mangrove 

Forest Management on 

theAndaman Coast, 

Thailand.

บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.25)

Journal of Agroforestry 

and Environment

01/2554 0

stress biomarkers 

9 NirK and nirS Nitrite 

reductase genes from 

non-agricultural forest 

soil bacteria in Thailand

บทความวิจัย ดร. นุษรา สินบัวทอง ฝ.เครื่องมือ สวพ. มก. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ในฐานข้อมูลสากล ISI (1.00)

WORLD JOURNAL OF 

MICROBIOLOGY & 

BIOTECHNOLOGY

04/2554 1

นางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

นายอภิชัย กฤษณามระ

11 การเติบโตและมวลชีวภาพ

ของกล้าไม้ป่าชายหาด 9 

ชนิด ในโรงเรือนเพาะชํา

บทความวิจัย นายเดชา ดวงนามล สถานีฯ อันดามัน 

สวพ. มก.

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.25)

การประชุมวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ 49

2/2/2011 0.25

ฝ.เครื่องมือ สวพ. มก.10 การใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์

เพื่อประหยัดพลังงานในการ

เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.25)

การประชุมวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ 49: สาขาพืช

1/2/2011 0.25
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ลําดับ 1. ชื่อบทความวิจัย/ผลงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

2. ประเภทผลงาน 
(บทความวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์)

3. ชื่อคณะผู้วิจัย 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ระดับคุณภาพงานวิจัย 6. ชื่อวารสารวิชาการ/ชื่อ
สถานที่เผยแพร่

7. จํานวนครั้งที่
ได้รับการอ้างอิง

8.  วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่

9. เลขหน้า 10. ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย

11. ที่มาของงานวิจัย

นางสุวรรณา กลัดพันธุ์

นายธนภูมิ มณีบุญ

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีฯ อันดามัน 

สวพ. มก.

นางสาวสมพร มณีประสพสุข ฝ.เผยแพร่ สวพ. มก.

นายประลินทร์ ไกรวิชัย สถานีฯ อันดามัน 

สวพ. มก.

14 ผลของกระบวนการแปรรูป

ต่อปริมาณอะฟลาทอกซินบี 

ใ ์ ่

บทความวิจัย นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ ฝ. เครื่องมือ สวพ. 

มก.

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.25)

สัมมนาทางวิชาการวิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ 

้ ี่

23/6/2011 0.25

12 การพัฒนาอิมมูโนแอฟฟินิตี

คอลัมภ์เพื่อลดต้นทุนการ

ตรวจสอบอะฟลาทอกซินใน

ผลิตผลการเกษตรและอาหาร

บทความวิจัย ฝ.เครื่องมือ สวพ. มก. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.25)

การนําเสนอผลงานวิจัย

แห่งชาติ 2554

26/8/2011

13 ทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกัน

ของศาสนิกชนในพื้นที่ลุ่มน้ํา

กําพวน จังหวัดระยอง

บทความวิจัย การเผยแพร่ในระดับชาติ (0.25) การประชุมวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสรต์ 

ครั้งที่ 49

0.25

1/2/2011 0.25

1 ในผลิตภัณฑ์ถัวลิสง ครังที 9

15 ผลของความร้อนใน

กระบวนการแปรรูปอาหาร

ต่อการลดปริมารออคราทอก

ซินเอในข้าวโพด

บทความวิจัย นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ ฝ. เครื่องมือ สวพ. 

มก.

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.25)

สัมมนาทางวิชาการวิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ 

ครั้งที่ 9

23/6/2011 0.25

16 Bio-Hydrogen 

Productiom from Starch 

Wasteater by Dark 

Fermentation: Effects of 

the cell to Substrate 

Concentration Ratio and 

Initial pH

บทความวิจัย ดร. นุษรา สินบัวทอง ฝ. เครื่องมือ สวพ. 

มก.

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (0.25)

The 2011 International 

Conference on 

Alternative Energy in 

Developing Countries 

and Emerging Economics 

(2011 AEDCEE)

25/5/2011 0.25

ดร. วิญญู แสงทอง 242nd ACS National 

Meeting

28/8/2011 0.2517 Catalitic 

Dehydrogenatiom of 

บทความวิจัย ศ. นาโน สวพ. มก. การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (0.25)
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ลําดับ 1. ชื่อบทความวิจัย/ผลงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

2. ประเภทผลงาน 
(บทความวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์)

3. ชื่อคณะผู้วิจัย 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ระดับคุณภาพงานวิจัย 6. ชื่อวารสารวิชาการ/ชื่อ
สถานที่เผยแพร่

7. จํานวนครั้งที่
ได้รับการอ้างอิง

8.  วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่

9. เลขหน้า 10. ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย

11. ที่มาของงานวิจัย

ดร. จํารัญ ลิ้มตระกูล

นางสุวรรณา กลัดพันธุ์

นายธนภูมิ มณีบุญ

19 Effect of the solid 

content on biogas 

บทความวิจัย ดร. นุษรา สินบัวทอง ฝ. เครื่องมือ สวพ. 

มก.

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (0.25)

Global Conference on 

Global Warming 2011

11/7/2011 0.25

18 Development of 

Immunodiagnostic Taet 

Kits and Immunoaffinity 

columns for 

Zearalenone and 

Aflatoxin

บทความวิจัย ฝ. เครื่องมือ สวพ. 

มก.

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (0.25)

FFTC-KU2011 

International Seminar on 

Risk Assessment and Risk 

Management of 

Mycotoxins foe Food 

Safety in Asia

5/9/2011 0.25

Propanr over Au(I) 

exchanged ZSM-5: 

Density Functiona; 

Theory Calculations

production from 

Jatropha curcus seed 

cake

20 Heavy Metal Resisitant 

Anaerobic Bacterial 

Strains from Brewery 

Wastewater

บทความวิจัย ดร. นุษรา สินบัวทอง ฝ. เครื่องมือ สวพ. 

มก.

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (0.25)

Global Conference on 

Global Warming 2012

11/7/2011 0.25
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แบบเก็บภารกิจหลัก 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สถาบัน) (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ตอบเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4) ปีการศึกษา 2554

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 (สถาบัน) (สมศ. 6) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2554

7.1 ภายใน 7.2 ภายนอก

ดร. ศาลักษณ์ พรรณศิริ ฝ. เครื่องมือ 

สวพ. มก.

8. หลักฐาน5. การนําไปใช้
ประโยชน์/บูรณา

การ

6. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/
ชุมชนนอกสถาบัน ที่
นําไปใช้ประโยชน์

7. หน่วยงานที่นําไปใช้
ประโยชน์

ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์

2. ประเภทผลงาน 3. ชื่อคณะผู้วิจัย 4. หน่วยงานที่
สังกัด

สถาบันบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
1 การเลือกยูคาลิปตัสทนเค็ม

โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีใน

สภาพปลอดเชื้อ

บทความวิจัย บูรณาการกับการ

บริการวิชาการ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์
/

มก. พว 01 

ทะเบียน 

0003/B4323

ครั้งเดียว

รศ.ปุณฑริกา หะริณสุต ค.วิทย์ มก.

2 การพัฒนาเทคโนโลยีวน

เกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อ

การถ่ายทอดองค์ความรู้

แบบบูรณาการ

บทความวิจัย นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ สถานีฯ ตราด 

สวพ.มก.

ใช้ประโยชน์เชิง

สาธารณะ

กรมป่าไม้

/

หลักสูตรและ

เอกสาร

ประกอบการ

ฝึกอบรม

3 โครงการหมู่บ้านเขาพลู  

วนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช

บทความวิจัย นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ สถานีฯ ตราด 

สวพ.มก.

ใช้ประโยชน์เชิง

สาธารณะ

หมู๋บ้านวนเกษตรนําร่อง 

/

เอกสาร

งานวิจัย 

และภาพถ่าย

3 โครงการหมู่บ้านไม้กฤษณา บทความวิจัย นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ สถานีฯ ตราด 

สวพ.มก.

บูรณาการกับการ

บริการวิชาการ

คณะวนศาสตร์ มก.

/

เอกสาร

ประกอบการ

ฝึกอบรม

/54
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7.1 ภายใน 7.2 ภายนอก

8. หลักฐาน5. การนําไปใช้
ประโยชน์/บูรณา

การ

6. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/
ชุมชนนอกสถาบัน ที่
นําไปใช้ประโยชน์

7. หน่วยงานที่นําไปใช้
ประโยชน์

ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์

2. ประเภทผลงาน 3. ชื่อคณะผู้วิจัย 4. หน่วยงานที่
สังกัด

นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ สวพ. 

กําแพงแสน

ดร. สุรัตน์วดี จิวะจินดา สวพ. 

กําแพงแสน

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ สถานีฯ ตราด 

สวพ.มก.

4 พืชสมุนไพรเร่วหอมและ

การขยายพันธ์โดยเทคนิค

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

บทความวิจัย ใช้ประโยชน์เชิง

สาธารณะ

เผยแพร่เป็นบทความใน

ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 

56 ฉบับที่ 3 เดือน

มิถุนายน-กันยายน 2554 

หน้า 21-25 / /

ข่าวสาร

เกษตรศาสตร์

 เดือน 

มิถุนายน - 

กันยายน 

2554
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  (สถาบัน) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย (สกอ. 4.3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน  6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

1 การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน นันทนา ชื่นอิ่ม นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย                                       360,000.00 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                                       290,000.00 02 ต.ค. 51

วราภา  มหากาญจนกุล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มก.

ปัญญาภรณ์  อุดคําเที่ยง นักวิจัย คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มก.

ธนภูมิ  มณีบุญ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

3 สุวรรณา  กลัดพันธุ์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย                                       310,000.00 02 ต.ค. 51

วราภา  มหากาญจนกุล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มก.

กนกพร  อติสุข นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแ

พทย์กระทรวง

สาธารณสขุ

แบบเก็บภารกิจหลัก 4.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552)

การพัฒนาการตรวจสอบฟูโมนิซินและทีทูทอกซินใน

ธัญญพืชและผลิตผล

การพัฒนาวัสดุมาตรฐานอ้างอิงของอะฟลาทอกซิน
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ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน  6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
ทนิฐ  หงษ์ดุสิต นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร มก.

ธนภูมิ  มณีบุญ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

บงกช  พร้อมมูล นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

4 นุษรา สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000.00                                      

ปราโมทย์ ศิริโรจน์ อาจารย์ ภ.จุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

บุญส่ง  ศิลปเจริญกุล อาจารย์ ภ.เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ สจพ.

5 ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 156,000.00                                      20 มี.ค. 52

ศิริวรรณ บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ ภ.วนวัฒนวิทยา 

คณะวนศาสตร์ มก.

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัย

และเรือนปลูกพืช

ทดลอง สวพ.กพส.

สุรินทร์  ปยิโชคณากุล อาจารย์ ภ.พันธุศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

สมศักดิ์  อภิสิทธิวานิช อาจารย์ ภ.พันธุศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

การตรวจสอบ จําแนก และบ่งชี้ แบคทีเรียชนิดไร้ออกซิเจน

ที่ ทนทานต่อโลหะหนักปริมาณสูง เพื่อการบําบัดน้ําทิ้ง 

อุตสาหกรรม

การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วย เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม

พื้นที่ ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของ

ประเทศ ไทย 

1 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่ออัตรา

้ ้ ่

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 400,000.00                                      15 ม.ค. 52
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ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน  6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
ดร. สคาร  ทีจันทึก อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒน

วิทยา คณะวนศาสตร์

ดร. จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒน

วิทยา คณะวนศาสตร์

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย

สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส   ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสุรินทร์ภรณ์   ศรีอินทร์ นักวิจัย

สถานีวิจัยเพื่อการ

พัฒนาชายฝั่งอันดามัน

นายมานะ  ขุนวีช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครศรีธรรมราช

4 การประเมินมวลชีวภาพของป่าชายเลนใน นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

ท้องที่อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนองด้วย ดร. สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์

ภาควิชาวนวัฒน

วิทยา คณะวนศาสตร์

เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล อ. มณฑาทิพย์  โสมมีชัย อาจารย์

ภาควิชาวนวัฒน

วิทยา คณะวนศาสตร์

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสุรินทร์ภรณ ์ ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส   ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

การรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่าชายหาดในพื้นที่

ป่าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันธรรมชาติและ

พื้นที่เปิดโล่งบริเวณ

2 ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองกําพวน จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 160,000.00                                      15 เม.ย. 52

3 โครงการการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 320,000.00                                      15 ม.ค. 52

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000.00                                      15 ม.ค. 52

5 การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองกําพวน

เพื่อใช้วางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000.00                                      15 ม.ค. 52
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ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน  6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
6 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําเศรษฐกิจในพื้นที่

ลุ่มน้ําคลองกําพวน จังหวัดระนอง

นายสหัส  ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย                                       188,860.00 20 ม.ค. 52

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส   ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

 นายวิสัย คงแก้ว นักวิชาการ

ประมง

สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสุรินทร์ภรณ์  ศรีอินทร์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายเดชา  ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส  ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

 นายวิสัย คงแก้ว นักวิชาการ

ประมง

สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสหัส  ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
1 การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสกุลเร่วจากการผลิต นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบรมทุนภายในจากมหาวทิยาลัย 364,000.00                                      

ในระดับชุมชนพาณิชย์ วนเกษตรตราด

2 การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในสวนยางพารา นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบรมทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 366,000.00                                      

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน วนเกษตรตราด

จํานวนเงิน(บาท) 3,578,692.00                                            

7 ทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชน ในพื้นที่ลุ่มน้ํา

คลองกําพวน จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 160,000.00                                      15 ม.ค. 52

8 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ําและ

ทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ําคลองกําพวน

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย                                       173,832.00 15 ม.ค. 52

9 โครงการศึกษาความเหมาะสมของความถี่การให้อาหารป

ล่าเก๋าที่เลี้ยงในกระชังบริเวณคลองกําพวน  อําเภอสุข

สําราญ  จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 190,000.00                                      15 ม.ค. 52
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  (สถาบัน) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย (สกอ. 4.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ศาลักษณ์  พรรณ
ิ ิ

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

ปุณฑริกา หะริณสุต อาจารย์ ภ.ชีวเคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

ศาลักษณ์  พรรณ
ิ ิ

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

บัวบาง  ยะอูป นักวิชาการ ศูนย์วิจัยระบบนิเวศ

สถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาระบบนิเวศเกษตร

  มก.

วีระศรี  เมฆตรง นักวิจัย ศูนย์วิจัยระบบนิเวศ

แบบเก็บภารกิจหลัก 4.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)

1 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในสภาพปลอด

เชื้อ

2 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ู

สถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาระบบนิเวศเกษตร

  มก.

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

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือน

ปลูกพืชทดลอง สวพ. 

กพส.

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

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือนปลูกพืช ทดลอง 

สวพ. กพส.

3 การคัดเลือกและขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการ

เพาะเลี้ยงอับละอองเรณู

4 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทยโดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
นันทนา  ชื่นอิ่ม นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 240,000 20 ม.ค. 53

วิวัฒน์  อิงคะ

ประดิษฐ์

นักวิจัย กลุ่มวิชาการ สํานักวิจัย

และพัฒนาข้าว กรมการ

ข้าวกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สมชาย กรีฑาภิรมย์ นักวิจัย ภ.ปฐพีวิทยา  คณะ

นุษรา สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

นุษรา  สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 120,000

ปราโมทย์ ศิริโรจน์ อาจารย์ ภ.จุลชีววิทยา  ค.วิทยา

ศาตร์

บุญส่ง  ศิลปเจริญกุล อาจารย์ ภ.เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร

6 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสง

จากน้ําเสียอุตสาหกรรมเกษตร

5 การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน

คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ สจพ.

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

ศิริวรรณ บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ ภ.วนวัฒนวิทยา คณะ

วนศาสตร์ มก.

มณฑา  วงศ์มณี

โรจน์

นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือนปลูกพืชทดลอง 

สวพ. กพส.

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

สมศักดิ์ อภิสิทธิ

วาณิช

อาจารย์ ภ.พันธุศาสตร์  ค.วิทยา

ศาตร์ มก.

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

                                              122,500 

7 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วย เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูก

ในแหล่งดินเค็มภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ของประเทศ ไทย 

8 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX 

เข้าสู่ต้น

9 การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยา ชองสายพันธุ์ไม้

ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส รุ่นที่ 2



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
สาพิศ  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ ภ.วนวัฒนวิทยา คณะ

วนศาสตร์ มก.

วิฑูรย์  เหลืองวิริยะ

แสง

นักวิจัย กรมป่าไม้

10 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้สารเคมี ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ
ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

                                              122,500 

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือนปลูกพืช ทดลอง 

สวพ. กพส.
รงรอง หอมหวล นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือนปลูกพืช ทดลอง 

สวพ. กพส.
อรรถดิษฐ์ วงศ์มณี

โรจน์

อาจารย์ ภ.ปฐพีวิทยา  คณะ

เกษตร กพส.

จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

คณะวนศาสตร์

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

วิภา หงษ์ตระกูล อาจารย์ ภ.พันธุศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

แอนนา สายมณีรัตน์ นักวิจัย สถาบันอินทรีฯ 

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและ

ข้าวฟ่างแห่งชาติ

นุษรา สินบัวทอง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000

ปราโมทย์ ศิริโรจน์ อาจารย์ ภ.จุลชีววิทยา            

คณะวิทยาศาตร์ มก.

บุญส่ง  ศิลปเจริญกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ประยุกต์ สจพ.

8 การคัดเลือกสบู่ดํา (Jatroopha curcus L.) พันธุ์ดีโดยการชักนําให้

เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ

9 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกาก เมล็ดสบู่ดําโดยกระบวนการ หมักไร้

ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
10 สุวรรณา  กลัดพันธุ์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน
300,000 30 ก.ย. 52

ธนภูมิ  มณีบุญ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

ศรีหรรษา มลิจารย์ นักวิจัย ภ.โรคพืช คณะเกษตร 

กพส.

ลักษณ์กนก สินธุ์

ประสพชัย

นักวิจัย สถาบันสุขภาพสัตว์

แห่งชาติ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์
พนม ใสยจิตร์ นักวิจัย สถาบันสุขภาพสัตว์

แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

ศิริวรรณ  บุรีคํา นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 246,000 1 พ.ค. 51

ราตรี คหาพิทักษ์ นักวิจัย ศนย์พันธวิศวกรรมและ

การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตี้คอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟ

ลาทอกซิน

11 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นํามาทําเสาชิงช้าระยะที่ 2

ราตร คูหาพทกษ

ธรรม

นกวจย ศูนยพนธุวศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ

(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ)

อรวรรณ ชัชวาลย์

การพาณิชย์

นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ

ยุพดี  เผ่าพันธ์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 170,000 10 ก.ค. 52

พัชรี อํารุง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ปิยนันท์  ถนอมชาติ นักวิจัย คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มก.

ประสานงานโครงการอันเนื่องมากจาก

พระราชดําริ)

13 วิเคราะห์หาพันธุ์ข้าวไทยที่มีโฟเลทสูงและศึกษาการแสดงออกของยีน

ในกระบวนการสร้างและสลายในข้าว

น้ําผึ้ง อนุกูล นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ

250,000

14 การเพิ่มปริมาณและเสถียรภาพของโฟเลตในเมล็ดข้าวด้วยโปรตีนจับ

จําเพาะ

น้ําผึ้ง อนุกูล นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ
ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

240,000

12 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเรณูหญ้าแฝกเพื่อสนับสนุน

การจัดทําฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
จันทรืวิภา บุญอินทร์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

มณฑล จําเริญพฤกษ์ อาจารย์ คณะวนศาสตร์

ศาลักษณ์ พรรณศิริ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

นายเดชา  ดวงนามลนักวิจัย สถานีวิจัยเพื่อการ

ั ฝั่ ั ันายณัฐวัฒน์ คลังทรันักวิจัย สถานีวิจัยและผึก อบรม

วนเกษตรตราด

ยุพดี  เผ่าพันธ์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

พัชรี อํารุง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

ปิยนันท์  ถนอมชาติ นักวิจัย คณะอุตสาหกรรม

รมณีย์ เจริญทรัพย์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

อนุชา ทะรา นักวิจัย สถานีวิจัยและผึก อบรม

วนเกษตรตราด

16 เรณูและกายวิภาคเปรียบเทียบพืชสกุลเร่วบางชนิดเพื่อสนับสนุนการ

ใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยเชิงพาณิชย์

ทุนภายในมหาวิทยาลัย 140,000

15 การสํารวจและรวบรวมพันธุ์ทํามัง (Litsea Petiolata Hook.f) ในเขต

จังหวัดระนอง

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

100,000

17 การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์พืชสกุลเร่วในสภาพ

ปลอดเชื้อ : การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย 90,000

วนเกษตรตราด

ชลิดา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์ ภาควิชาโรคพืช คณะ

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
นายณัฐวัฒน์ คลังทรพันักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 580,000

2 การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในสวนยางพาราเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ สถานีวิจัยฯตราด ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 230,000

นายณัฐวัฒน์ คลังทรันักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบร

มวนเกษตรตราด

อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

ศาสตรื

นิคม แหลมสัก อาจารย์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ 

คณะวนศาสตร์

กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

1 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์

ความรู้แบบบูรณาการ

3 องค์ประกอบทางเคมีของน้ําส้มไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิด ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
อนุชา ทะรา นักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด

4 การวิจัยศักยภาพพืชสมุนไพรเร่วเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นายณัฐวัฒน์ คลังทรันักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 50,000

นายณัฐวัฒน์ คลังทรันักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด

จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อาจารย์ สถานีวิจัยฯตราด

อนุชา ทะรา นักวิจัย สถานีวิจัยฯตราด

ประทีป ด้วงแค อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 

คณะวนศาสตร์

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 450,000

นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์ ภาควิชากีฎวิทยา คณะ

เกษตร กพส.

สราวุธ สังข์แก้ว อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 

คณะวนศาสตร์

ฉัตรชัย เงินแสงสรวยอาจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์

ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบร

6 การสํารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพ

เฉพาะถิ่น และถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในภาค

ตะวันออกประเทศไทย

5 การทดสอบระยะปลูกและอัตราการใส่ปุ๋ยต่อการเติบโตและผลผลิต

ของพืชสกุลเร่วที่ปลูกในสวนป่า

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000

ณฐวฒน คลงทรพย นกวจย สถานวจยและผกอบร

มวนเกษตรตราด

7 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชชนิดต่างๆ ในสกุล AMOMUM ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย สถานีวิจัยและผึกอบร

มวนเกษตรตราด

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 220,000

ชนิดา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์ ภาควิชาโรคพืช คณะ

เกษตร กพส.

สุรัตน์วดี จิวะจินดา นักวิจัย ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือนปลูกพืช ทดลอง 

สวพ. กพส.

รมณีย์ เจริญทรัพย์ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือฯ

สถานวีิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

1 การศึกษาลักษณะของทรัพยากรท้องถิ่นแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ํา

คลองกําพวน จ.ระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 563,844                                              14 ต.ค. 52



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

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

สุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

271,920                                              

2 การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองกําพวน เพื่อใช้วาง

แผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ําและทรัพยากร

ของลุ่มน้ําคลองกําพวน

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

สุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

4 การสํารวจและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองกําพวน จังหวัดระนอง

ทนุภายในจากมหาวิทยาลัย 332,880                                              

6 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําเศรษกิจในพื้นที่ลุ่มน่ําคลอง

กําพวน

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000                                              

5 ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้สูงอายุกับบุตรหลานในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองกําพวน จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000                                              



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
สุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สุรินทร์ภรณ์  ศรี

อินทร์

นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

เดชา ดวงนามล นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน 180,000                                              

วิสัย คงแก้ว นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สันติ พวงเจริญ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

สิทธิ กุหลาบทอง นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

นายสรินทร์ภรณ์ นักวิจัย สถานีวิจัยฯอันดามัน

200,000                                              

8 ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลอง

กําพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

9 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชมชนในพื้นที่ ทนอดหนนวิจัย

7 การจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย

340 000นายสุรนทรภรณ  
ศรีอินทร์

นกวจย สถานวจยฯอนดามน

รังสรรคื ปิติปัญญา อาจารย์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร์

หน่วยงานศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก.
ศ. ดร. จํารัส  ลิ้มตระอาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

รศ. ดร. สุภา  หารหนอาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

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

รศ. ดร. เมตตา เจริญพอาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

รศ. ดร. ผึ่งผาย พรรณอาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

อ. ดร. พิพัฒน์ คงประอาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

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

ศ. ดร. จํารัส  ลิ้มตระอาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

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

9 การพฒนาศกยภาพและเสรมสรางเครอขายวสาหกจชุมชนในพนท

อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

ทุนอุดหนุนวจย

2 โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผล

ต่อความแข็งแรงของซีเมนต์

ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 892,500.00

340,000                                            

1 โครงการ การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนา

โนเมตร

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 5,000,000.00



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
รศ. ดร. เมตตา เจริญพอาจารย์ ภ.วิศวกรรมเคมี ค.

วิศวกรรมศาสตร์

รศ. ดร. ผึ่งผาย พรรณอาจารย์ ภ.วิศวกรรมเคมี ค.

วิศวกรรมศาสตร์

อ. ดร. พิพัฒน์ คงประอาจารย์ ภ.เคมี ค.วิทยาศาสตร์

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

จํานวนเงิน (บาท) 13,463,500



ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  (สถาบัน) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย (สกอ. 4.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1 โครงการติดตามประเมินผลและ ขยายผลโครงการวิจัย ศ . อุทัยรัตน์ ณ นคร  อาจารย์ สวพ. มก. ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 3,267,600.00                                            

2 โครงการเผยแพร่และถ่ายทอด ผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสื่อต่าง ๆ

ศ . อุทัยรัตน์ ณ นคร  อาจารย์ สวพ. มก. ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 4,000,000.00                                            

3 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อม บางประการที่มีผลต่ออัตรา

การ รอดตายและการตั้งตัวของกล้า ไม้ป่าชายหาดในพื้นที่

ป่า ธรรมชาติและพื้นที่เปิด โล่งบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากร 

ชายฝั่งระนอง

นายเดชา ดวงนามล   (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย สถานีฯ อันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000.00                                               

4 การคัดเลือก และขยายโคลน ของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจาก

การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู

ดร . นงณพชร  คุณากร  (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย ฝ.เครื่องมือ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000.00                                               

5 การวิจัยและพัฒนาระบบวน เกษตรในสวนยางพาราเพื่อ

การ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน อย่างยั่งยืน

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์  (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย สถานีฯ ตราด ทนุภายในจากมหาวิทยาลัย 218,000.00                                               

6 การประเมินมูลค่าและการพึ่งพิง ทรัพยากรป่าชายเลนใน

พื้นที่ จังหวัดระนอง 

นายเดชา ดวงนามล   (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย สถานีฯ อันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 237,000.00                                               

7 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทาง ชีวภาพโดยกระบวนการหมัก 

แบบไม่ใช้แสงจากน้ําเสีย อุตสาหกรรมเกษตร 

ดร . นุษรา สินบัวทอง  (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย ฝ.เครื่องมือ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 170,000.00                                               

8 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตร ระดับสถานีวิจัยเพื่อการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ 

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์  (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย สถานีฯ ตราด ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 750,000.00                                               

9 ผลการตอบสนองต่อความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  

ที่เกิดจากความเค็มในสายพันธุ์ ต่าง ๆ ของข้าวไทย 

นางสาวกฤตยา เพชรผึ้ง (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย ฝ.เครื่องมือ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 100,000.00                                               

10 การศึกษาอนุกรมวิธานของปลา น้ําจืดในเขตพื้นที่จังหวัด

ระนอง ภาคใต้ของประเทศไทย 

นายสหัส  ราชเมืองขวาง  (หัวหน้า

โครงการ

นกัวิจัย สถานีฯ อันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000.00                                               

11 การทําคลังข้อมูลและการ เหมืองสารสนเทศงานวิจัยใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ . อุทัยรัตน์ ณ นคร  อาจารย์ สวพ. มก. ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 3,300,000.00                                            

12 การติดตามการเปลี่ยนแปลง ทางประชากร สังคม 

เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด ระนอง 

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์  

(หัวหน้าโครงการ)

นักวิจัย สถานีฯ อันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 400,000.00                                               

แบบเก็บภารกิจหลัก 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ใสขอมูลในชวงปงบประมาณ 2554 โดย
รูปแบบการใสวันเดือนป คือ d/mm/yyyy 
เชน 1/5/2553



ลําดับ 1. ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน 2. ชื่อคณะผู้วิจัย 3. ตําแหน่ง 4. หน่วยงานที่สังกัด 5. ประเภททุน 6. จํานวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุน 7. วันที่ลงนาม
13 หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย สถานีฯ ตราด ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุม 271,660.00                                               

14 โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัย ทางโครงสร้างระดับนาโน

เมตร ที่มีผลต่อความแข็งแรงของ ซีเมนต์ 

ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล  (หัวหน้า

โครงการ)

อาจารย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. ทุนจากรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุม 285,000.00                                               

15 การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่า ชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึ

นามิ บริเวณคลองกําพวน จังหวัด  ระนอง 

นายเดชา ดวงนามล  (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย สถานีฯ อันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 400,000.00                                               

16 สัณฐานและการเปลี่ยนแปลง ผนังเซลล์ของผลมังคุดที่มี 

อาการเนื้อแก้ว / ยางไหล

นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์  (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย ฝ.เครื่องมือ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 100,000.00                                               

17 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการ อนุรักษ์ นายกําจัด รื่นเริงดี   (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย สถานีฯ อันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 1,000,000.00                                            

18 การศึกษาผลผลิตของสาหร่าย เกลียวทองที่เลี้ยงโดยสูตร 

อาหารต้นทุน 

นายสหัส  ราชเมืองขวาง (หัวหน้า

โครงการ)

นักวิจัย สถานีฯ อันดามัน ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000.00                                               

15,249,260.00                                                                      



ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 (สถาบัน) ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด (มก.) ปีการศึกษา 2554

3.1 เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

1 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์
นางพัชรี  อํารุง
นายชัยมงคล คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา   หัวข้อเทคนิควิจัยทางจุลชีววิทยา (01419591) 

ในภาคต้นปีการศึกษา 2554 ให้กับนิสิตปริญญาโท จํานวน 23 คน

เวลา 13.00-16.00 น.

9 ส.ค. 2554 9 ส.ค. 2554 ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.10704/679 

ลว.วันที่ 21 ม.ย.54

2 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์

นางพัชรี  อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา  รหัสวิชา 01424591 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง

ชีววิทยา  ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 (นิสิตปริญญาโท) จํานวน 20

 คน  เวลา 13.00-16.30 น.

24 ส.ค. 2554 24 ส.ค. 2554 ภาควิชาสัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์  มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.10714/5949

ลว.8 ก.ค.54

3 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์

นางพัชรี  อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา  รหัสวิชา 01004541 สรีรวิทยาแมลง

ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 (นิสิตปริญญาโท) 

จํานวน 9 คน เวลา 13.00-16.00 น.

1 ก.ย. 2554 1 ก.ย. 2554 ภาควิชากีฏวิทยา 

คณะเกษตร มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.10202/0902

ลว. 9 มิ.ย.54

4 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์

นางพัชรี  อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

ผู้สอนในรายวิชา  รหัสวิชา 01401531 วิชา Plant Micro 

technique for Research (นิสิตปริญญาโท) จํานวน 7 คน เวลา 

13.00-15.00, 09.00-10.00 น.  

9, 16 ก.ย.2554 9, 16 ก.ย.2554 ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.10706/406

ลว.28 ก.ค.54

5 นางพัชรี  อํารุง ผู้สอนในรายวิชา  รหัสวิชา 01009532 วิชาวิทยาแร่ในดิน ภาคต้น 

ปีการศึกษา 2554 (นิสิตปริญญาโท-เอก) จํานวน 8 คน เวลา 

13.00-16.00 น.)

21 ก.ย. 2554 21 ก.ย. 2554 ภาควิชาปฐพีวิทยา

คณะเกษตร มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.10205/923

ลว.20 มิ.ย.54

6 น.ส.ยุพดี  เผ่าพันธ์ ผู้สอนในรายวิชา เรณูวิทยา (401541)

(นิสิตปริญญาโท 4 คน) เวลา 13.00-16.00 น.ณ งานกล้องจุลทรรศน์

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

16 ก.พ. 2555 16 ก.พ. 2555 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.10706/751 

ลว.30 ม.ค.55

6. เลขที่หนังสือเชิญ

แบบเก็บภารกิจหลัก 5  นักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

3. ระยะเวลาลําดับที่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุนการเรียนการสอน 4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ 5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ



3.1 เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด
6. เลขที่หนังสือเชิญ3. ระยะเวลาลําดับที่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุนการเรียนการสอน 4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ 5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ

7 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ 

นางพัชรี อํารุง

น.ส.อรุชา สาดศรี

ผู้สอนในรายวิชา  รหัสวิชา 053212 วิชาปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์

สําหรับการบรรจุ  

ในภาคปลายปีการศึกษา 2554 (นิสิตปริญญาตรี

ภาคปกติ 63 คน และภาคพิเศษ 47 คน) 

เวลา 13.00-16.00 และ 09.00-12.00 น.ณ งานกล้องจุลทรรศน์

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

20 มี.ค 2555 21 มี.ค. 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ

วัสดุ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.11402/0059

ลว.12 ม.ค.55

8 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ 

น.ส.ปิยนันท์ ถนอมชาติ
นางพัชรี อํารุง

น.ส.อรุชา สาดศรี

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  สาชาวิชาชีววิทยา หมู่เรียนที่ วท.บ. ๕๒๑

(๔)/๑๐ ระดับปริญญาตรี 

(น.ส.สุลีวัลย์ อุปทา)ณ งานกล้องจุลทรรศน์

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

26 มี.ค. 2555 27 มิ.ย. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0562.05/212 

ลว. 5 มี.ค. 55

9 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ 

น.ส.ปิยนันท ์ถนอมชาติ

นางพัชรี อํารุง

น.ส.อรุชา สาดศรี

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  วิชาฝึกงาน (01401499) ภาคปลาย ปี

การศึกษา 2554 (3 คน)ณ งานกล้องจุลทรรศน์

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

18 เม.ย. 2555 31 พ.ค. 2555 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.12502/793

ลว.19 เม.ย.55

10 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ
น.ส.รมณีย์  เจริญทรัพย์
น.ส.จันทร์วิภา บุญอินทร์

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา ด้านการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชงานเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 2 คน 

1. น.ส.ซูฮัยนา กะนาเปะ

2. น.ส.ฟาฆีเร๊าะ เจ๊ะซีตี

12 มี.ค. 2555 11 พ.ค. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.

 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0521.2.05/398 

ลว.29 ก.ค.54

11 น.ส.ศาลักษณ์  พรรณศิริ ผู้สอนในรายวิชา  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร 

(01007555) หัวฃ้อการเพาะเลี้ยง    

โปรโตพลาสต์  (บรรยายและปฏิบัติ)  (2 วัน)

วันที่ 13 และวันที่ 20 กันยายน 2554งานเทคโนโลยีฯ ฝ่ายเครื่องมือ

และวิจัยทางวิทยาศาสตร์

13 ก.ย. 2554 20 ก.ย. 2554 ภาควิชาพืชสวน  

คณะเกษตร 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.10207/1071 

ลว.10 ส.ค.54
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12 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์  เจริญทรัพย์

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  ชุดที่ 1

ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชงานเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 3 คน  (ชุด1)

1. นายจตุรงค์ สุขเกษม

2. นายสุวัฒน์ เชาว์สุวรรณ

3. น.ส.ฑิฆัมพร เสสุคนธ์

18 เม.ย. 2555 11 พ.ค. 2555 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.10706/863 

ลว.16 มี.ค.55

13 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์  เจริญทรัพย์

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  ชุดที่ 2

ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชงานเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 3 คน  (ชุด1)

1. นายจตุรงค์ สุขเกษม

2. นายสุวัฒน์ เชาว์สุวรรณ

3. น.ส.ฑิฆัมพร เสสุคนธ์

14 พ.ค. 2555 8 มิ.ย. 2555 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

0513.10706/863 

ลว.16 มี.ค.55

14 น.ส.ศาลักษณ์  พรรณศิริ ผู้สอนในรายวิชา การจัดการพันธุกรรมของเซลล์พืช (Genetic 

Manipulation of Plant Cells) (416524) หัวข้อ หลักการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหลักการแยกโปรโตพลาสต์ (นิสิตปริญญาโท 3

 คน)

บรรยาย 9.00-10.00 และปฏิบัติ 10.00-12.00 และ 13.00-17.00

 ณ ห้อง MG 4505, 4517

6,13,20 
ม.ค.55

6,13,20 
ม.ค.55

ภาควิชาพันธุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มก. บางเขน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0513.10707/48

ลว.28 ธ.ค.54

15 น.ส.นุษรา สินบัวทอง เป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เรื่อง การกําจัดทองแดง

ไอออน และแคดเมียมไอออนในสารละลายด้วยยีสต์ 

Saccharomyces cerevisiae ATCC 4105 ที่มีชีวิต ณ ห้อง 

SD-316 อาคาร

สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต.แสนสุข จ.ชลบุรี 

(เวลา 09.00-12.00น)

24 มิ.ย. 2554 24 มิ.ย. 2554 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 6615.1/0691 

ลว.10 มิ.ย.54

16 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ผู้สอนในรายวิชา  เปิดสอนลักษณะวิชา  วล.231 สารมลพิษอินทรีย์

ในสิ่งแวดล้อม ประจําภาคการศึกษา 2554 เวลา 13.30-16.30น. 

(40 คน)ณ ห้องบรรยาย SC 1023 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

21, 28 ก.พ.และ 
13 มี.ค.2555

13 มี.ค. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.11406/

พิเศษ 0178 ลว. 6 

ก.พ.55
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17 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษโครงการหรืองานวิจัย  ในลักษณะวิชา วล.492

 ปัญหาพิเศษและสัมมนา ปัญหาพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ในภาคการศึกษา 2/2554  (นิสิต 2 คน 

คือ น.ส.ชลิตา โสพิศวัฒนวงศ์ และ น.ส.ยุวดี แสงศิลป์)

29 ก.พ.2555 30 เม.ย. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0516.20/ร.

0300 ลว.29 ก.พ.55

18 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ผู้สอนในรายวิชา หัวข้อ Principles of Biofuel Engineering (วิชา 

01202564) 

(เวลา 13.00-14.30 น.) ระดับปริญญาโท 17 คนณ ห้อง 1507 

อาคาร 1 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

19,24,26 ม.ค.2555 26 ม.ค. 2555 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 

05133.10804/0013

ลว.5 ม.ค.55

19 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  

หลักสูตรรายวิชา วล.391 การฝึกภาคสนาม 

ระดับปริญญาตรี 2 คนงานเคมีและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 2 คน 

1. น.ส.พิมพ์นรินทร์ สังขสุทธิ์

2. น.ส.นฤมล สังขโบสถ์

14 พ.ค. 2555 22 มิ.ย. 2555 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0516.20/ร.

2049

ลว. 27 ธ.ค.54

20 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  เรื่อง

การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ําเสียโรงงานแป้งมันสําปะหลังโดยใช้

แบคทีเรีย

ภายใต้สภาวะไร้แสง

เมย 2554 เมย 2555 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มก

ภายในมหาวิทยาลัย คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ 0125/2555

21 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  เรื่อง

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพจากน้ํา

เสียโรงงานผลิตเบียร์โดยการหมักแบบไม่ใช้แสง

เมย 2554 เมย 2555 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มก

ภายในมหาวิทยาลัย คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ 0484/2555

22 น.ส.นุษรา สินบัวทอง เป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  เรื่องการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ําเสียโรงงานแป้งมัน

สําปะหลังโดยใช้แบคทีเรียภายใต้สภาวะไร้แสง

24 ก.พ. 2555 24 ก.พ. 2555 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มก

ภายในมหาวิทยาลัย คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ 0125/2555
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23 น.ส.นุษรา สินบัวทอง เป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน

ทางชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานผลิตเบียร์โดยการหมักแบบไม่ใช้แสง

3 เม.ย. 2555 3 เม.ย. 2555 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มก

ภายในมหาวิทยาลัย คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ 0484/2555

24 นายธนภูมิ มณีบุญ ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  

ฝึกงานวิจัยด้าน Mycotoxin 

นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์งานสารพิษ

จํานวน 1 คน คือ

Mr.Xin Yi, John, Ng

(ประเทศสิงคโปร์)

6 ก.พ. 2555 1 มี.ค. 2555 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.11406/

พิเศษ 0178 ลว. 6 

ก.พ.55

25 นายธนภูมิ มณีบุญ ผู้สอนในรายวิชา  เปิดสอนรายวิชา 01002524 เรื่อง สารพิษใน

อาหารสัตว์ (Toxic Substances in Feed) ในภาคปลาย ปี

การศึกษา 2554 เวลา 09.00-12.00น. 

 (5 คน)ณ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารวิชรานุสรณ์

20 ม.ค. 2555 20 ม.ค. 2555 ภาควิชาสัตวบาล 

คณะเกษตร มก.

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0513.11406/

พิเศษ 0178 ลว. 6 

ก.พ.55

26 น.ส.นงณพชร คุณากร
น.ส.น้ําผึ้ง อนุกูล

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  

สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 

หลักสูตร Fundamental Research Methods in Agricultural 

Science ภายใต้กรอง ACMECS โครงการ "Strengthening of 

Research Capability in Agriculture of The ACMECS" Human

 Resources" โดยฝึกอบรม Module I งานเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 1 คน 

Simeuang Soukphathay

(ประเทศลาว)

27 ก.พ. 2555 5 มี.ค. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0516.20/ร.

2049

ลว. 27 ธ.ค.54



3.1 เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด
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27 น.ส.น้ําผึ้ง  อนุกูล

น.ส.จันทร์แรม รูปขํา
ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน  

หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสน

เทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งาน

เทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 2 คน 

1. น.ส.นิตยา  บุญสนอง

2. น.ส.ศิรินันท์ โภคา

5 มี.ค. 2555 31 พ.ค. 2555 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและ

ชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 

ม. สงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ ศธ0521.2.05/040 

ลว.5 ต.ค.54

28 น.ส.นงณพชร คุณากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการร่วมหลักสูตรวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

เรื่องโรคไวรัสพุทธรักษาในประเทศไทยและการผลิตต้นพันธุ์

พุทธรักษาปลอดไวรัส

17 มิ.ย. 2554 31 มิ.ย. 2554 สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

มก. กําแพงแสน

ภายในมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

29 น.ส.นงณพชร คุณากร เป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท เรื่องโรคไวรัสพุทธรักษาในประเทศไทยและการผลิตต้น

พันธุ์พุทธรักษาปลอดไวรัส

23 ก.พ. 2555 23 ก.พ. 2555 สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

มก. กําแพงแสน

ภายในมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

30 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้สอนในรายวิชา 27 ส.ค. 2554 27 ส.ค. 2554 คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ศธ 

0513.10609/212

31 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์                     นาย

อนุชา ทะรา

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน 10 ต.ค. 2554 28 ต.ค. 2554 คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน

ภายในมหาวิทยาลัย ที่ศธ 

0513.202/02069

32 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์                     นาย

อนุชา ทะรา

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน 12 มี.ค. 2555 12 มี.ค. 2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม

พระเกียรติ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ศธ 

0523.1.9.1/387

33 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้สอนในรายวิชา 25 มี.ค. 2555 28 มี.ค. 2555 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ศธ 

0522.03(01)/1311

34 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์                     นาย

อนุชา ทะรา

ผู้สอนในรายวิชา 16 เม.ย. 2555 8 มิ.ย. 2555 มหาวิทยาลัยชินวัตร ภายนอกมหาวิทยาลัย Ref SIU 

0308/2012

สถานีวิจัยเพื่อการฝึกอบรมวนเกษตรตราด



3.1 เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด
6. เลขที่หนังสือเชิญ3. ระยะเวลาลําดับที่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุนการเรียนการสอน 4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ 5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ

35 นายสหัส ราชเมืองขวาง                                 

นายวิสัย คงแก้ว                                         

นายเดชา ดวงนามล                                     

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ควบคุมการฝึกงาน 18 มิ.ย. 2555 31 มิ.ย. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ศธ 

0513.10406/0025

36 นายสหัส ราชเมืองขวาง                        

นายวิสัย คงแก้ว                               นาย

เดชา ดวงนามล                           นาย

สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ควบคุมการฝึกงาน 2 เม.ย. 2555 2 พ.ค. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ศธ 0558/0097

37 นายสหัส ราชเมืองขวาง                        

นายวิสัย คงแก้ว                               นาย

เดชา ดวงนามล                           นาย

สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ควบคุมการฝึกงาน 17 พ.ค. 2555 18 พ.ค. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ศธ 0561.5/ว041

38 นายสหัส ราชเมืองขวาง                        

นายวิสัย คงแก้ว                               นาย

เดชา ดวงนามล                           นาย

สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ควบคุมการฝึกงาน 21 มี.ค. 2555 21 มี.ค. 2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ศธ 0523.7.1.5/71

39 นายสหัส ราชเมืองขวาง                        

นายวิสัย คงแก้ว                               นาย

เดชา ดวงนามล                           นาย

สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ควบคุมการฝึกงาน 31 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ศธ 0584.07/291

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สํานัก) ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (สถาบัน) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2554

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ
ความพึงพอใจ

สํานักงานเลขานุการ 1990 4.11 8186.24
1 การจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก(Core 

Competency) สวพ. มก.

งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ บุคลากรภายใน สวพ. มก. 1 มิ.ย. 2554 1 มิ.ย. 2554 86 70 4.01 280.70

2 โครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี

 2554"

งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ บุคลากรภายใน สวพ. มก. 25 มิ.ย. 2554 25 มิ.ย. 2554 59 56 4.23 236.88

3 โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดง

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ

งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ บุคลากรภายใน สวพ. มก. 9 ก.ย. 2554 10 ก.ย. 2554 105 80 4.21 336.80

4 โครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน

งานบริการงานวิจัยและ

พัฒนา

สํานักงานเลขานุการ บุคลากรภายใน สวพ. มก. 26 ก.ย. 2554 26 ก.ย. 2554 42 23 3.87 89.01

5 โครงการออกกําลังกาย (โยคะ) งานบริการงานวิจัยและ

พัฒนา

สํานักงานเลขานุการ บุคลากรภายใน สวพ. มก. 1 เม.ย. 2554 30 ก.ย. 2554 15 15 4.67 70.05

6 โครงการวันสถาปนา สวพ. มก. งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ บุคลากรภายใน สวพ. มก. 3 ต.ค. 2554 3 ต.ค. 2554 151 100 4.07 407.00

7 โครงการ การจัดเลี้ยงรับขวัญบุคลากร

ผู้ประสบภัยน้ําท่วม และสวัสดีปีใหม่ 2555 สวพ.

 มก.

งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ บุคลากรภายใน สวพ. มก. 29 ธ.ค. 2554 29 ธ.ค. 2554 120 71 4.11 291.81

8 โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กบัการ

ประกันคุณภาพ

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ บุคลากรภายใน สวพ. มก. 22 ก.พ. 2555 22 ก.พ. 2555 49 40 4.13 165.20

9 โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรม

เทศการสงกรานต์

งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ บุคลากรภายใน สวพ. มก. 5 เม.ย. 2555 5 เม.ย. 2555 103 90 4.17 375.30

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
1 การจัดบรรยาย เรื่อง  “JSPS activity 

introduction at Kasetsart University”

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์

 และนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 มิ.ย. 2554 21 มิ.ย. 2554 86 65 4.02 261.30

แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

7. การประเมินผล



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สํานัก) ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (สถาบัน) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2554

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ
ความพึงพอใจ

แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

7. การประเมินผล

2 การจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “From the Biomass 

to Fuels and Chemicals”

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์

 และนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 ก.ค. 2554 14 ก.ค. 2554 100 91 3.92 356.72

3 การสัมมนาเรื่อง “ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การ

แก้ไขปัญหาชาติ” และการมอบรางวัลผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

ปี 2553

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและ

พัฒนานิเวศเกษตร

ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์

 และนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 ก.ย. 2554 20 ก.ย.2554 250 96 4.13 396.48

4 จัดเสวนา KU Research Idol: แบบอย่างที่ต้องสืบ

ทอด

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. บุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 ม.ค. 2555 20 ม.ค. 2555 228 188 4.10 770.80

5 จัดเสวนา เรื่อง “เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ” งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์

 นักวิจัย นิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และบุคคลทั่วไป

25 ม.ค. 2555 25 ม.ค. 2555 218 162 3.99 646.38

6 จัดประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-

ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14  “2015

 ประชาคมอาเซียน: ความท้าทายของประเทศไทย

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. บุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ

กองทัพเรือ

7 ก.พ. 2555 7 ก.พ. 2555 57 406 4.04 1640.24

7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักบริหาร

งานวิจัยมืออาชีพ

งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาจารย์ และนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 ม.ค. 2555 15 ม.ค. 2555 18 17 4.24 72.08

8 การบริการปรึกษาวิจัย งานเสริมสร้างงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. บุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 มิ.ย. 2554 30 เม.ย. 2555 44 24 4.8 115.20



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สํานัก) ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (สถาบัน) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2554

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ
ความพึงพอใจ

แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

7. การประเมินผล

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ

เกษตรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบรุ่นที่ 1

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง

อันดามัน

เกษตรซึ่งลูกค้าของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด

ระนอง

4 ก.ค. 2554 6 ก.ค. 2554 79 79 4.35 343.65

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ

เกษตรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบรุ่นที่ 2

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง

อันดามัน

เกษตรซึ่งลูกค้าของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด

ระนอง

11 ก.ค. 2554 13 ก.ค. 2554 50 50 4.34 217.00

3 โครงการปล่อยสัตว์น้ําคืนถิ่น นายวิสัย คงแก้ว สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง

อันดามัน

บุคลากรสถานีฯ หน่วยงาน

ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

14 ก.ย. 2554 14 ก.ย. 2554 107 45 4.36 196.20

4 โครงการอบรมซักซ้อมหนีภัยพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ นายสาคร จันทร์มา สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง

อันดามัน

บุคลากรสถานีฯ หน่วยงาน

ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

19 ก.ย. 2554 19 ก.ย. 2554 30 20 4.49 89.80

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเผาถ่าน เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร

ตราด

เกษตรกรเครือข่ายในโครงการ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี หมู่บ้านเขาพลูวน

เกษตรธนาคารพันธุ์พืช

13 มิ.ย. 2554 24 มิ.ย. 2554 5 5 4.90 24.50

2 ให้บริการสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวนเกษตร นายอนุชา ทะรา (นักวิจัย) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร

ตราด

เจ้าหน้าที่โครงการสํารวจข้อมูล

ทางเทคนิคเพื่อการปรับลดพื้นที่

ทุ่นระเบิดประเทศเบลเยี่ยมฯ

24 มิ.ย. 2554 24 มิ.ย. 2554 5 3 4.05 12.15

3 จัดฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตร "เทคนิคการผลิตและ

เก็บน้ําส้มควันไม้"

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร

ตราด

เกษตรกรเครือข่ายในโครงการ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี หมู่บ้านเขาพลูวน

เกษตรธนาคารพันธุ์พืช

11 ก.ค. 2554 11 ก.ค. 2554 11 11 4.47 49.17



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สํานัก) ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (สถาบัน) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2554

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ
ความพึงพอใจ

แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

7. การประเมินผล

4 จัดกิจกรรมฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Agarwood 

Plantation and Distillation

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร

ตราด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากประเทศภูฏาน 22 ส.ค. 2554 29 ส.ค. 2554 3 3 4.24 12.72

5 ให้บริการสถานที่จัดฝึกอบรมและวิทยากรบรรยาย 

หลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในงานด้านป่าไม้"

เจ้าหน้าท่าสํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

เจ้าหน้าท่าสํานักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

เจ้าหน้าท่าสํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

2 ก.ย. 2554 2 ก.ย. 2554 50 30 4.32 129.60

6 ให้บริการดูงานไม้กฤษณา เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร

ตราด

เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอเชีย ฟอ

เรสตี้เมเนจเม้นท์ จํากัด

22 พ.ย. 2554 22 พ.ย. 2554 4 4 4.56 18.24

7 ให้บริการสถานที่ศึกษาดุงานเรื่องการปลูกเร่วหอม นายอนุชา ทะรา (นักวิจัย) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร

ตราด

เกษตรกรผู้สนใจ 19 ธ.ค. 2554 19 ธ.ค. 2554 1 1 4 4.00

8 ให้บริการสถานที่ในการศึกษาดูงานและวิทยากร

บรรยายด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ แก่คณะนักวิจัย

โครงการ ASEAN-Korea Environmental 

Cooperation Project (AKECOP)

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร

ตราด

ทีมงานจากโครงการ Akecop 10 ม.ค. 2555 10 ม.ค. 2555 7 7 4.51 31.57

9 ให้บริการจัดฝึกอบรมและวิทยากรบรรยาย "โครงการ

สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุ

เมดะ

เจ้าหน้าที่สวนป่าท่ากุ่ม ใน

โบรุ อุเมดะ

สวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมดะ เกษตรกรในพื้นที่ดูแลของสวนป่า

ท่ากุ่ม โนโบรุ เมดะ

10 ม.ค. 2555 10 ม.ค. 2555 60 35 3.9 136.50

10 ให้บริการสถานีที่และวิทยากรใน "โครงการส่งเสริมการ

ปลูกไม้เศรษกิจ ครั้งที่ 1"

เจ้าหน้าที่สถานีฯ และ

เจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริม

พัฒนาไม้เศรษฐกิจ ศรี

ราชาองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้

สถานีฯ และสํานักส่งเสริมพัฒนา

ไม้เศรษฐกิจ ศรีราชาองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตราด 16 ก.พ. 2555  16 ก.พ. 255 40 35 3.85 134.75



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สํานัก) ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (สถาบัน) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2554

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ
ความพึงพอใจ

แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

7. การประเมินผล

11 ให้บริการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร เรื่อง 

"การใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรกรกําจัดหนอนกินใบ

สถานีฯ ร่วมกับ ดร. จริยา 

จันทร์อําไพ อาจารย์จาก

ภาคกีฏวิทยา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานีฯ ร่วมกับ ดร. จริยา จันทร์

อําไพ อาจารย์จากภาคกีฏวิทยา 

คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

เกษตรกรผู้นําชุมชนที่สนใจ

17 ก.พ. 2555 17 ก.พ. 2555 15 10 4.6 46.00

12 ให้บริการสถานที่และวิทยากรบรรยายเรื่องวนเกษตร เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร

ตราด

องค์การบริหารหารพัมนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

29 ก.พ. 2555 29 ก.พ. 2555 2 2 4.67 9.34

13 ให้บริการสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากรบรรยายเรื่อง

การทําถ่านอัดแท่งและน้ําส้มควันไม้

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวนเกษตรตราด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร

ตราด

บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จํากัด(มหาชน) 9 มี.ค. 2555 10 มี.ค. 2555 2 2 4.83 9.66

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
1 รายการโทรทัศน์ "เกษตรศาสตร์นําไทย" เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย บุคลากร มก. บุคลลภายนอก และ

เกษตรกร

20 3.74 74.80

2 การบริการผลิตโปสเตอร์และให้ยืมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย บุคลากร มก. บุคลลภายนอก และ

เกษตรกร

34 3.96 134.64



ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 (สถาบัน) (สมศ. 8) การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 (สถาบัน) (สํานัก 2.4) (สมศ. 9) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

สถาบัน
1 กิจกรรมให้บริการฝึกงานนิสิต/

นักศึกษา

2 กิจกรรมบรรยาย วิทยากร และ

ฝึกอบรมแก่ชุมชน

ใช้กับการเรียนการสอน การเขียนตําราให้กับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร

รมาธิราช ในชุดวิชา

วนศาสตร์เกษตร 

จํานวน 2 หน่วย

ปีการศึกษา 2554 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

ตํารา มสธ.

โครงการวิจัยการ

พัฒนาเทคโนโลยีวน

เกษตรระดับสถานี

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2553-2554

ต่อเนื่อง มีการ

ดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน

โครงการวิจัย

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

แบบเก็บภารกิจหลัก 7  งานบริการวิชาการแก่สังคม
(ใช้ข้อมูลจากสถาบัน และสํานักงานบริการวิชาการ)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SEM 

and EDX Advanced Course

ใช้กับการเรียนการสอน สาชาวิชาชีววิทยา หมู่

เรียนที่ วท.บ.  

521/(4)/10

26 มี.ค.-27 มิ.ย. 55 ต่อเนื่อง มีการ

ดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

2.1.แผน/ผล

การ

ดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 พ.ศ.2555    

 2.2.ขออนุมัติ

โครงการ

อบรม 2.3. 

แบบสรุป

ประเมิน 

2.4 หนังสือ

ขอความ

อนุเคราะห์

เข้ารับการฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

4 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคพันธุวิศวกรรมในพืชเบื้องต้น

ใช้กับการเรียนการสอน

และการวิจัย

หลักสูตรการศึกษา

สาขา วิชาเทคโนโลยี 

ชีวภาพโมเลกุลและชี

วสารสนเทศ คณะ

วิทยาศาสตร์สาขา

เทคโนโลยี ชีวภาพ

โมเลกุลและชีวสารสน

เทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานค

รินทร์วิทยาเขต

หาดใหญ่

5 มี.ค - 31 พ.ค.55 ต่อเนื่อง มีการ

ดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน

2.1.แผน/ผล

การ

ดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 พ.ศ.2555    

 2.2.โครงการ

พัฒนาวิชาการ

 2.3. แบบ

สรุปประเมิน

2.4 หนังสือ

ขอความ

อนุเคราะห์

ฝึกงานนิสิต



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

โครงการการทดสอบ

ประสิทธิภาพของ 

promoter ที่ใช้

สําหรับการพัฒนา

พรรณไม้น้ําเรืองแสง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน

แผนงานวิจัย 

"การผลิต

พรรณไม้น้ํา

เรืองแสงเพื่อ

เพิ่มโอกาส

ทางเศรษฐกิจ

ของพรรณไม้

น้ําในประเทศ

ไทย"



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคพื้นฐานแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ 

รุ่นที่ 2

ใช้กับการวิจัย การผลิตก๊าซ

ไฮโดรเจนทางชีวภาพ

โดยกระบวนการหมัก

แบบไม่ใช้แสงจากน้ํา

เสียโรงงานผลิตเบียร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555

ต่อเนื่อง มีการ

ดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน

2.1.แผน/ผล

การ

ดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 พ.ศ.2555    

 2.2.โครงการ

พัฒนาวิชาการ

 2.3. แบบ

สรุปประเมิน 

2.4 ระบบ

ฐานข้อมูล

บริหารจัดการ

งานวิจัย

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง

(การแยก การเลี้ยง และการรวบรวม

โปรโตพลาสต์)  รุ่นที่ 15

ใช้กับการเรียนการสอน

และการวิจัย

-การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชเพื่อ

การเกษตร 

(01007555)

13, 20 ก.ย. 54 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

2.1.แผน/ผล

การ

ดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 พ.ศ.2555

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

-การจัดการ

พันธุกรรมของเซลล์

พืช (Genetic 

Manipulation of 

Plant Cells) 

(416524)

6, 13, 20 ม.ค. 55 2.2.โครงการ

พัฒนาวิชาการ

 2.3. แบบ

สรุปประเมิน

7 งานบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษเชื้อ

รา

ใช้กับการเรียนการสอน

และการวิจัย

01002524 เรื่อง 

สารพิษในอาหารสัตว์ 

(Toxic Substances 

in Feed)

20-Jan-55 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

2.1.แผน/ผล

การ

ดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 พ.ศ.2554    

  และ 2555  

2.2 แบบขอ

ใช้บริการ 

ฝ.ค.2



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

8 งานบริการวิเคราะห์ ดิน พืช น้ํา และ

อื่นๆ

ใช้กับการเรียนการสอน - วล.231 สารมลพิษ

อินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

 - การกําจัดทอง แดง

ไอออน และแคดเมียม

ไอออนในสารละลาย

ด้วยยีสต์ 

Saccharomyces 

cerevisiae ATCC 

4105 ที่มีชีวิต

ก.พ. 55- มี.ค. 55

มิ.ย. 54- มิ.ย. 55

ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

คู่มือวิเคราะห์

น้ํา 

9 งานบริการขยายพันธุ์พืชและ

เพาะเลี้ยงเนื้อพืชและบริการเตรียม

อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เตรียม

สารละลายเข้มข้น

ใช้กับการวิจัย โครงการปรับปรุง

พันธุ์พลับโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน

โครงการ

ปรับปรุงพันธุ์

พลับฯ



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

10 งานบริการกล้อง SEM ใช้กับการเรียนการสอน

และการวิจัย

-01004541 

สรีรวิทยาแมลง

-เรณูและ

กายวิภาค 

เปรียบเทียบพืช สกุล

เร่วบางชนิดเพื่อ

สนับสนุนการใช้

ประโยชน์พืชสมุนไพร

ไทยเชิงพาณิชย์

ก.ย. 54

พ.ย. 53-ก.ย. 54

ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

2.1.แผน/ผล

การ

ดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 พ.ศ.2554    

  และ 2555  

2.2 แบบขอ

ใช้บริการ 

ฝ.ค.2

11 งานบริการกล้อง TEM ใช้กับการวิจัย สัณฐานและการ

เปลี่ยนแปลงผนัง

เซลล์ของผลมังคดที่มี

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

2.1.แผน/ผล

การ

ดําเนินงาน
12 งานบริการกล้อง LM ใช้กับการวิจัย เรณูและ พ.ย. 53-ก.ย. 54 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

้ ้

เกิดประโยชน์สร้าง 2.1.แผน/ผล

13 งานบริการเครื่องมือและ

ห้องปฏิบัติการ

งานเทคโนโลยีชีวภาพ

ใช้กับการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์พลับ

โดยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

โครงการ

ปรับปรุงพันธุ์

พลับฯ



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

14 งานบริการเครื่องมือและ

ห้องปฏิบัติการ

งานเคมีและสิ่งแวดล้อม

ใช้กับการวิจัย ผลการตอบสนองต่อ

ความ เครียดจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ที่

เกิดจากความเค็มใน

สายพันธุ์ ต่าง ๆ ของ

ข้าวไทย 

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

เอกสารผล

การ

ตอบสนองฯ

15 งานบริการเครื่องมือและ

ห้องปฏิบัติการ

งานสารพิษ

ใช้กับการวิจัย การพัฒนาการผลิต

วัสดุอ้างอิงซีราลโีนน

ต้นแบบจากข้าวโพด

สําหรับการตรวจสอบ

อาหารกุ้ง

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

เอกสารการ

พัฒนาการ

ผลิตวัสดุฯ



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

16 งานบริการห้องประชุมและสถานที่ ใช้กับการเรียนการสอน

และการวิจัย

- การพัฒนาการ

ผลิตไบโอเอทานอลที่

อุณหภูมิสูงโดยยีสต์

ทนร้อน

- การสอนและฝึกซ้อม

โยธวาทิต ร.ร. สาธิต

แห่ง มก.

มิ.ย. 54 - พ.ค. 55 ยั่งยืน มีการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน

2.1.แผน/ผล

การ

ดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

 พ.ศ.2554    

  และ 2555  

2.2 แบบขอ

ใช้บริการ 

ฝ.ค.1

2.3 หนังสือ

ขอใช้บริการ

17 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่เป็น

หนี้สินนอกระบบ รุ่นที่ 1 และรุ่น 2

ต่อเนื่อง มีการ

ดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

พึ่งพาตนเองได้ สรุปโครงการ

18 โครงการอบรมซักซ้อมหนีภัยพื้นที่

เสี่ยงภัยสึนามิ

ต่อเนื่อง มีการ

ดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สรุปโครงการ



สถาบัน

17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

14. ระยะเวลาที่
นํามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

12. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

13. ชื่อผลงานที่
บูรณาการ

19 โครงการหมู่บ้านเขาพลูวนเกษตร 

ธนาคารพันธุ์พืช

ใช้กับการวิจัย การผลิตถ่านอัดแท่ง 

การผลิตน้ําส้มควันไม้

 การขยายพันธุ์พืช 

และการผลิตกล้าไม้

2 ปี ต่อเนื่อง มีการ

ดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน



ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 (สกอ.7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา

6.1 โอกาส
ที่จะเกิด

6.2 
ผลกระทบ

6.3 ระดับ
ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ
ความเสี่ยง

หน่วยงาน

1 การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่

ระหว่างดําเนินการยังไม่

ตอบสนองต่อการบริหารจัดการ

ด้านอัตรากําลังของหน่วยงานได้

ด้านบุคลากรและด้านธรร

มาภิบาล

ยังไม่มีแผน

บริหารทรัพยากร

บุคคลที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน

ให้มีการจัดทําแผน

บริหารทรัพยากร

บุคคลที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ โดย

ผู้บริหารมีส่วนร่วม

ในการวางแผนเพื่อ

4 3 สูง 2 กันยายน 

2555

คณะทํางาน

จัดทําแผน

บริหาร

ทรัพยากรบุคคล

แบบเก็บการบริหารจัดการ 2 ระบบบริหารความเสี่ยง

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

5. การจัดการ
ความเสี่ยง

6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด
เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ

รองรับบุคลากร

ตําแหน่งบริหารซึ่ง

จะเกษียณอายุ

ราชการ

2 ความไม่แน่นอนของรายได้

หน่วยงาน

ด้านทรัพยากร สวพ. มก. ไม่ได้

รับจัดสรร

งบประมาณเงิน

รายได้จาก มก.

4 4 สูงมาก 1 สิงหาคม 

2555

งานนโยบาย

และแผน สนข. 

(ผู้ประสานงาน)

การจัดทําแผนเงินรายได้ของหน่วยงาน จัดทําแนวทาง/

โครงการ/กิจกรรม

 การสร้างรายได้

ของสวพ. มก. โดย

ประชมเพื่อร่วม



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

สวพ. มก. ยังไม่มีแนวทาง 

โครงการ/กิจกรรมในการสร้าง

รายได้ให้กับหน่วยงาน มีเพียง

มาตรการในการแสวงหารายได้

ที่กําหนดให้กับหน่วยงาน

หน่วยงานมีรายได้

ไม่เพียงพอกับ

รายจ่ายที่เกิดขึ้น

จริง

ประชุมเพอรวม

กําหนดแผนเชิง

บูรณาการในการ

สร้างรายได้



ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (สกอ.7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ 1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ 2. ระดับการดําเนินงาน 3. พันธกิจ 4. บุคคลเป้าหมาย 5. ประเด็นความรู้ 6. ลักษณะการเผยแพร่ 7. หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
สถาบัน/สํานัก

1 การจัดแฟ้มเอกสาร ระดับหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดแฟ้ม

เอกสารให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

ค้นหาสะดวก รวดเร็ว

เว็บไซต์

2 การดูแลคอมพิวเตอรด์้วยตนเอง

เบื้องต้น

ระดับหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดูแล 

รักษาคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์

แบบเก็บการบริหารจัดการ 1  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
(ใช้ข้อมูลสถาบัน/สํานัก และกองการเจ้าหน้าที่)

1.เอกสารขออนุมัติจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้   2.รายชื่อ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ของตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ การ

แก้ไขปัญหา

คอมพิวเตอร์

เบื้องต้นที่สามารถ

แก้ไขด้วยตนเอง

3 การจัดทํารายงานการประชุม ระดับหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดทํา 

รูปแบบรายงานการ

ประชุมที่ถูกต้อง

เว็บไซต์

4 กระบวนการจัดทําวารสาร ระดับหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดทํา

วารสาร และการส่ง

บทความตีพิมพ์

เว็บไซต์



ลําดับ 1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ 2. ระดับการดําเนินงาน 3. พันธกิจ 4. บุคคลเป้าหมาย 5. ประเด็นความรู้ 6. ลักษณะการเผยแพร่ 7. หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5 การเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง

ระดับหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการเขียน

รายงานการประเมิน

ตนเองของหน่วยงาน

ให้สะท้อนผลการ

ดําเนินงานทั้งเชิง

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

เว็บไซต์

หมายเหตุ : การจัดการความรู้ สามารถนับการจัดสัมมนาได้



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอ    จดหมายเหตุ

กรมประชาสัมพันธ์ หอจดหมายเหตุ      พุทธทาสอินทปัญโญ

ศึกษาดูงาน ภายในมหาวิทยาลัย หอจดหมายเหตุ 21/06/54 21/06/54 1

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน

บุคคล

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 26/06/54 26/06/54 1

สัมมนา " การพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด TQM" ศึกษาดูงาน ภายในมหาวิทยาลัย 18/08/54 18/08/54 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ 

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคณุภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย         

สวพ มก.

27/09/54 27-Sep-54 1

ประชุมสัมมนา เรื่อง "ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปี2553 และการดําเนินงานการใช้ระบบ

ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 

3 ของสถาบันอุดมศึกษา"

สัมมนา ภายนอกมหาวทิยาลัย สกอ. 30/01/55 31/01/55 2

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมา ธิ

ราช

15/03/55 15/03/55 1

3 นางสาวศันสนีย์   สุทธิสังทร โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา   สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

1 นางเพชรา   เปสลาพันธ์

2 นางอัจฉราวรรณ   คล้องช้าง

4 นางสาววรรณวิมล  ราชอปุนันท์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

กิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน (KU Energy  Day) อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด

วิทยาเขตบางเขน 

    (กองคลัง)

19/08/54 19/08/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ 

พัฒนา          

สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย สวพ. มก.

27/09/54 27/09/54 1

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน

บุคคล

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 26/01/55 26/01/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย         

สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/56 1

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมา ธิ

ราช

15/03/55 15/03/55 1

5 นางอนุรัตน์    ฑีฆะบุตร

6 นางวาสนา  บัวจันทร์

7 นางสาวจารุวรรณ  วิชัยพรหม



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษากับการ

พัฒนาบุคลากรในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

22/03/55 22/03/55 1

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี 2555

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 24/04/55 27/04/55 4

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ 

พัฒนา          

สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/55 26/09/55 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย         

สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษากับการ

พัฒนาบุคลากรในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

22/03/55 22/03/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/55 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย         

สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

8 นางสาววิลัยภรณ์   แสงสุวรรณ์

9 นางสาวพนิดา  โพธิ์สิริกุลวงศ์

10 นางมนัสนิตย์ สหัสสานนท์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

11 นายวสันต์ งามแสง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลคอมพิวเตอร์

ด้วยตนเองในเบื้องต้น

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/6/54 24/6/54 0.5 - -

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย   สวพ 

มก.

27/09/54 27/09/54 1

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล

สัมมนา กองการเจ้าหน้าที่ 3/6/54 3/6/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย         

สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

12 นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ

13 นายชัยชนะ   กาญจนอักษร

14 นางสาวณิชาภัทร   อนุพันธ์

15 นางสาววรรษมณ   ฐิติรัตนมงคล



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

16 นางสาววิภาวี สุทธิสังทร โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย   สวพ 

มก.

27/09/54 27/09/54 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย       

สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน

บุคคล

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 26/01/55 26/01/55 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

18 นางสาวคุณิตา กุลชาติชัย โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 2

19 นางสาวสุภิดา  เช้ากระจ่าง โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

20 นายอนุชิต  วรปัญญา โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

21 นางสาวผการัตน์  สารภิรมย์ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย       

สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

22 นายพลากร  คําแก้ว โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย       

สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

23 นางชุติกาญจน์  กระจ่าง โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย       

สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

17 นางสาวสุขุมาภรณ์  พวงมาลี



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

24 นางสาวสุกฤตา  บุญเรือง โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย       

สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

มาจัดประชุมนานาชาติกันเถอะ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์

 มก.

4/09/54 4/09/54 8 ชม.

การจัดทํารายงานการประชุม อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/08/54 29/08/54 3 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

"การพัฒนาตนเอง" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 21/06/54 22/06/54 8 ชม.

การประเมินผลคุ้มค่าของการวิจัย : โปรแกรมการประเมินผลวิจัย 

(WREL)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

10/08/54 10/08/54 5 ชม.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการจัดทําวารสาร" อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/02/55 29/02/55 3 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

ประชุม โครงการ Core to Core Program ประชุม ต่างประเทศ JSPS-NRCT 25/03/55 28/03/55 4

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

การจัดแฟ้มเอกสาร อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

9/06/54 9/06/54 3 ชม.

การดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในเบื้องต้น ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/06/54 24/06/54 3 ชม.

การประเมินผลคุ้มค่าของการวิจัย : โปรแกรมการประเมินผลวิจัย 

(WREL)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

10/8/54 10/8/54 5 ชม.

2 นางสาวรัชดา  คะดาษ

3 นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

1 นางภัทรา ชูวาธิวัฒน์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

การจัดทํารายงานการประชุม อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/08/54 29/08/54 3 ชม.

การใช้งานโปรแกรม Word 2007 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/08/54 27/08/54 8 ชม.

การประชุมประจําปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRPM ของ

หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ประจําปี 2554

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

10/06/54 10/06/54 8 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการจัดทําวารสาร" อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/02/55 29/02/55 3 ชม.

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน 22/02/55 22/02/55 1

การดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในเบื้องต้น ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/06/54 24/06/54 3 ชม.

มาจัดประชุมนานาชาติกันเอะ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์

 มก.

04/08/54 04/08/54 8 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

การจัดแฟ้มเอกสาร อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/06/54 09/06/54 3 ชม.

การจัดทํารายงานการประชุม อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/08/54 29/08/54 3 ชม.

4 นายวิวัฒน์  น้าวานิช

5 นางสาวบุษยา  ศรีอนันต์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

การประชุมประจําปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRPM ของ

หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ประจําปี 2554

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

06/10/54 08/10/54 8 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน 22/02/55 22/02/55 1

การจัดแฟ้มเอกสาร อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/06/54 09/06/54 3 ชม.

การดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในเบื้องต้น ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/06/54 24/06/54 3 ชม.

การจัดทํารายงานการประชุม อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/08/54 29/08/54 3 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน 22/02/55 22/02/55 1

ระบบการรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

09/09/54 09/09/54 8 ชม.

การประชุมเสวนา เรื่อง ไม้พะยูง : ปรับปรุง ฟื้นฟู หรือ สงวน? ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

วิชาการ 

สํานักงานบริการ

วิชาการ

18/10/54 18/10/54 4 ชม. 30 นาที

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

การจัดทํารายงานการประชุม อื่นๆ ภายในมหาวทิยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/08/54 29/08/54 3 ชม.8 นางสาวกรกต  ดํารักษ์

6 นางสาววราภรณ์  ทับชู

7 นางสาวสุพรรณนิจ  พลเสน



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

การจัดทํารายงานการประชุม อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/08/54 29/08/54 3 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการจัดทําวารสาร" อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/02/55 29/02/55 3 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

11 นางสาวนัยนา เขียวเจริญ เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

การจัดแฟ้มเอกสาร อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/06/54 09/06/54 3 ชม.

การใช้งานโปรแกรม Word 2007 ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/09/54 27/09/54 8 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

การจัดแฟ้มเอกสาร อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/06/54 09/06/54 3 ชม.

การดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในเบื้องต้น ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/06/54 24/06/54 3 ชม.

เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

25/01/55 25/01/55 4 ชม.

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย 21/06/54 21/06/54 1

9 นางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย

10 นางสาวอุทุมพร ทับชู

12 นาสาวกาญจนา  แสงสุวรรณ์

13 นางสาวน้องทราย  ทับขัน

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

1 นางสุไร  สุวรรณรัตน์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งวพ. 26/09/54 26/09/54 1

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ 

พัฒนา          

สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

กิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน (Ku Energy day) ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 19/08/54 19/08/54 1

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ 

พัฒนา          

สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ 

พัฒนา          

สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

2 นายชัยณรงค์  สหัสสานนท์

3 นายสรศักดิ์    เพิ่มศิลป์

4 นางสาววนิดา  รัตตมณี

5 นางสาวสมพร  มณีประสพสุข



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

6 นายธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องการทํางานเป็นทีม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

04/04/54 04/04/54 1

7 นางสาวมณฑา ปานทิม โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

8 นางสาวเบญจมาศ  หลวงทรง โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องการทํางานเป็นทีม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

04/04/54 04/04/54 1

7 1 - - -

7 1 - - -

7 1 - - -

ฝ่ายสนเทศงานวิจัย

1 น.ส.มาลี  สกุลนิยมพร เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การจัด

ฟ้ "

เข้าร่วมโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุทิตาจิต

่ ้ ี ใ ั ั

เข้าร่วมโครงการ "จัดการความรู้ (KM) การบิหารจัดการงานวิจัย

และการบริการวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพ ประจําปี 2555"

เข้าร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง "การชี้แจงเกณฑ์การประเมิน

ป ั ั ่ ี้

- -

เข้าร่วมโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2554" อื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย งานบริหารและ

ํ ั

25/06/54  

( 9 6

25/06/54  

( 9 6

1 -

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

ิ ั

09/06/54  

( 9

09/06/54  

( 9

1/2

-

เข้าร่วมประชุมและรับการชี้แจง เรื่อง "การจัดทําแผนการ

ํ ิ ป ํ ปี ป "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

ํ ั

23/08/54  

( 9

23/08/54  

( 9

1/2 - -

- -

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความ

ี่ ใ "

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

ิ ั

26/09/54  

( 6

26/09/54  

( 6

1 -

อื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน 9/10/54  

( 9 6

10/10/54  

( 9 6

2

-

เข้าร่วมงานเลี้ยงรับขวัญบุคลากรผู้ประสบภัยน้ําท่วมและสวัสดีปี

ใ ่

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 29/12/54  

( 9 6

29/12/54  

( 9 6

1 - -

- -

เข้าร่วมประชุม เรื่อง "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําสําหรับบุคลากร

ิ ั "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 6/02/55    

( 9

6/02/55    

( 9

1/2 -

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ มก.

27/01/55 

(09.00-.16.00

27/01/55 

(09.00-.16.00

1

-

เข้าร่วมโครงการ "วัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกัน

"

อื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

ํ ั

22/02/55    

( 9

22/02/55    

( 9

1/2 - -

- -

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "จัดทํา

ป ิ "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

ํ ั

23/03/55    

( 9

23/03/55    

( 9

1/2 -

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

ํ ั

9/03/55    

( 6

9/03/55    

( 6

1/2

2 นางกนกพร  พูลประพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การจัด

แฟ้มเอกสาร"

งานบริการ

งานวิจัยและ

9/06/54  

(09.30-11.00

9/06/54  

(09.30-11.00

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การ

ดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในเบื้องต้น"

ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย      

24/06/54  

(09.30-12.00

24/06/54  

(09.30-12.00

เข้าร่วมประชุมและรับการชี้แจง เรื่อง "การจัดทําแผนการ งานนโยบายและ 23/08/54  23/08/54  



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

7 1 - - -

2 1 สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ มก.

- - -

8 1 สวพ.มก. - - -

8 1 - - -

7 1 - - -

7 1 - - -

8 1 สวพ.มก. - - -

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ 

พัฒนา          

สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

7 1 - - -

7 1 - - -

8 1 - - -

7 1 - - -

เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม word 

2007"

27/09/54  

(09.00-16.00

 น.)

27/09/54  

(09.00-16.00

 น.)

เข้าร่วมงานเลี้ยงรับขวัญบุคลากรผู้ประสบภัยน้ําท่วมและสวัสดีปี

ใหม่ 2555

29/12/54  

(09.00-.16.00

29/12/54  

(09.00-.16.00

ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555" แผน สํานักงาน (09.30-12.00 (09.30-12.00

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การ

จัดทํารายงานการประชุม"

งานบริการ

งานวิจัยและ

29/08/54  

(09.30-12.00

29/08/54  

(09.30-12.00

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "จัดทํา

รายงานประเมินตนเอง"

งานนโยบายและ

แผน สํานักงาน

23/03/55    

(09.30-12.00

23/03/55    

(09.30-12.00

เข้าร่วมโครงการ "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาล

วันสงกานต์"

5/04/55    

(09.00-12.00

5/04/55    

(09.00-12.00

เข้าร่วมโครงการ "วัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกัน

คุณภาพ"

งานนโยบายและ

แผน สํานักงาน

22/02/55    

(09.00- 

22/02/55    

(09.00- 

เข้าร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง "การชี้แจงเกณฑ์การประเมิน

ประกันคุณภาพตัวบ่งชี้

งานนโยบายและ

แผน สํานักงาน

9/03/55    

(13.30-16.00

9/03/55    

(13.30-16.00

เข้าร่วมโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2554" งานบริหารและ

ธุรการ สํานักงาน

25/06/54  

(09.00-16.00

25/06/54  

(09.00-16.00

เข้าร่วมประชุมและรับการชี้แจง เรื่อง "การจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555"

งานนโยบายและ

แผน สํานักงาน

23/08/54  

(09.30-12.00

23/08/54  

(09.30-12.00

3 น.ส.ทิสยา  ทิศเสถียร เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การจัด

แฟ้มเอกสาร"

งานบริการ

งานวิจัยและ

9/06/54  

(09.30-11.00

9/06/54  

(09.30-11.00

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การ

ดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในเบื้องต้น"

ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย      

24/06/54  

(09.30-12.00

24/06/54  

(09.30-12.00



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

7 1 - - -

2 1 สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ มก.

7/09/54 - 3,500 -

3 1 - - -

2 1 สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ มก.

- - -

7 1 กองการเจ้าหน้าที่

 มก.

- - -

8 1 - - -

7 1 - - -

7 1 - - -

8 1 สวพ.มก. - - -

เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "Microsoft Access" 2 1 สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ มก.

19/04/55 - 3,500 -

7 1 - - -

7 1 - - -

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน"

งานบริการ

งานวิจัยและ

26/09/54  

(08.30-.16.30

26/09/54  

(08.30-.16.30

เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม word 

2007"

27/09/54  

(09.00-16.00

 น.)

27/09/54  

(09.00-16.00

 น.)

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การ

จัดทํารายงานการประชุม"

งานบริการ

งานวิจัยและ

29/08/54  

(09.30-12.00

29/08/54  

(09.30-12.00

เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้โปรมแกรม Iiustrator" 5/09/54  

(09.00-16.00

 น.)

เข้าร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง "การชี้แจงเกณฑ์การประเมิน

ประกันคุณภาพตัวบ่งชี้

งานนโยบายและ

แผน สํานักงาน

9/03/55    

(13.30-16.00

9/03/55    

(13.30-16.00

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "จัดทํา

รายงานประเมินตนเอง"

งานนโยบายและ

แผน สํานักงาน

23/03/55    

(09.30-12.00

23/03/55    

(09.30-12.00

เข้าร่วมประชุม เรื่อง "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําสําหรับบุคลากร

วิจัย"

6/02/55    

(09.30- 

12.00 น.)

6/02/55    

(09.30- 

12.00 น.)

เข้าร่วมโครงการ "วัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกัน

คุณภาพ"

งานนโยบายและ

แผน สํานักงาน

22/02/55    

(09.00- 

22/02/55    

(09.00- 

เข้าร่วมโครงการ "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาล

วันสงกานต์"

5/04/55    

(09.00-12.00

5/04/55    

(09.00-12.00

18/04/55    

(09.00-16.00

 น.)

4 น.ส.ศุภสิรา เกียรติสันติสุข เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การจัด

แฟ้มเอกสาร"

งานบริการ

งานวิจัยและ

9/06/54  

(09.30-11.00

9/06/54  

(09.30-11.00

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การ

ดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในเบื้องต้น"

ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย      

24/06/54  

(09.30-12.00

24/06/54  

(09.30-12.00



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

8 1 - - -

3 1 - - -

3 1 - - -

8 1 สวพ.มก. - - -

8 1 - - -

2 2 บริษัทไมโครซอฟท์ 01/04/55 - 3,720 -

8 1 สวพ.มก. - - -

2 1 สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ มก.

- - -

7 1 - - -

2 1 สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ มก.

16/06/54 - 2,000 -

7 1 - - -

8 1 - - -

7 1 - - -

เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "ทํางานอย่างมีความสุข ใช้ชีวิต

อยู่รู้คุณค่า ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

งานพัฒนาและ

ฝึกอบรม       

้ ้ ี่

2/09/54  

(08.15-.13.00

2/09/54  

(08.15-.13.00

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน"

งานบริการ

งานวิจัยและ

26/09/54  

(08.30-.16.30

26/09/54  

(08.30-.16.30

เข้าร่วมโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2554" งานบริหารและ

ธุรการ สํานักงาน

25/06/54  

(09.00-16.00

25/06/54  

(09.00-16.00

เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Windows 8 Consumer 

Preview"

30/03/55 

09.00-16.00

เข้าร่วมโครงการ "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาล

วันสงกานต์"

5/04/55    

(09.00-12.00

5/04/55    

(09.00-12.00

เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคประจํา

หน่วยงานเพื่อใช้งานในระบบบริหารทรัพยากรองค์การ

(Enterprise Resource Planning (ERP))

30/04/55    

(09.00-12.00

 น.)

30/04/55    

(09.00-12.00

 น.)

เข้าร่วมงานเลี้ยงรับขวัญบุคลากรผู้ประสบภัยน้ําท่วมและสวัสดีปี

ใหม่ 2555

29/12/54  

(09.00-.16.00

29/12/54  

(09.00-.16.00

เข้าร่วมโครงการ "วัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกัน

คุณภาพ"

งานนโยบายและ

แผน สํานักงาน

22/02/55    

(09.00- 

22/02/55    

(09.00- 

5 น.ส.ปุญญิศา  น้อมถวาย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การจัด

แฟ้มเอกสาร"

งานบริการ

งานวิจัยและ

9/06/54  

(09.30-11.00

9/06/54  

(09.30-11.00

เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร ์หลักสูตร "Photoshop & 

Dreamweaver"

14/06/54  

(09.00-16.00

 น.)

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การ

ดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในเบื้องต้น"

ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย      

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง "การ งานบริการ 29/08/54  29/08/54  

24/06/54  

(09.30-12.00

24/06/54  

(09.30-12.00

เข้าร่วมโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2554" งานบริหารและ

ธุรการ สํานักงาน

25/06/54 25/06/54



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

3 1 1/2 - - -

2 1 สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ มก.

- - -

8 1 สวพ.มก. - - -

8 1 - - -

8 1 สวพ.มก. - - -

the ๒๔๒nd American Chemical Society นําเสนอผลงาน ต่างประเทศ ACS 28/08/54 01/09/54 5 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

80,000.00

the ๒๔๓rd American Chemical Society นําเสนอผลงาน ต่างประเทศ ACS 25/03/55 29/03/55 5 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

100,000.00

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ ๑ ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สกอ. 29/04/55 30/04/55 2 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

2,000.00

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ ๑ ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สกอ. 29/04/55 30/04/55 2 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

2,000.00

การประชุมวิชาการ American Chemical Society ครั้ง

ที่ 242

ประชุม ต่างประเทศ 27/08/54 02/09/54 7

the ๒๔๒nd American Chemical Society นําเสนอผลงาน ต่างประเทศ ACS 28/08/54 01/09/54 5 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

80,000.00

3 นางสาวปัทมพร  แมนเมธี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 34 อบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 23/04/54 26/04/54 4

จัดทํารายงานการประชุม" งานวิจัยและ (09.30-12.00 (09.30-12.00

เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "ทํางานอย่างมีความสุข ใช้ชีวิต

อยู่รู้คุณค่า ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

งานพัฒนาและ

ฝึกอบรม       

้ ้ ี่

2/09/54  

(08.15-.13.00

เข้าร่วมโครงการ "วัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกัน

คุณภาพ"

งานนโยบายและ

แผน สํานักงาน

22/02/55    

(09.00- 

22/02/55    

(09.00- 

เข้าร่วมโครงการ "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาล

วันสงกานต์"

5/04/55    

(09.00-12.00

5/04/55    

(09.00-12.00

เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม word 

2007"

27/09/54  

(09.00-16.00

 น.)

27/09/54  

(09.00-16.00

 น.)

เข้าร่วมงานเลี้ยงรับขวัญบุคลากรผู้ประสบภัยน้ําท่วมและสวัสดีปี

ใหม่ 2555

29/12/54  

(09.00-.16.00

29/12/54  

(09.00-.16.00

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี  มก.

1 ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล

2 นายวิญญู  แสงทอง

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนาสวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ “การสํารวจและติดตามความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตความหลากหลายทาง

ชีวภาพจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์”

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย กระทราง

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

9/8/54 9/9/54 2 ทุนภายนอก

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ไผ่ นําเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย 16/01/55 17/01/55 2 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

ประชุมนักวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาฟื้นฟปู่าโดยมีส่วนร่วม ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย 18/01/55 20/01/55 2 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ภาควิชาชีววิทยา

ป่าไม้ คณะวน

ศาสตร์ มก.

26/01/55 27/01/55 2 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

ประชุมอบรมนักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14/01/55 15/01/55 2 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและลงพื้นที่ศึกษาตามโครงการ "การ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนร่วมกับความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิธรรมรัฐ 14/08/54 14/08/54 1 ทุนส่วนตัว

โครงการอบรมให้แก่เกษตรกร เรื่อง “การใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตร

เพื่อกําจัดหนอนกินใบกฤษณา”

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวน

เกษตรตราด

17/02/55 17/02/55 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน สถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

22/02/55 22/02/55 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

1 นายณัฐวัฒน์  คลังทรัพย์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน สถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

09/03/55 09/03/55 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรม "กลยุทธการพัฒนาวนเกษตรกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวน

เกษตรตราด 

ร่วมกับเครือข่าย

การศึกษาวน

เกษตรแห่ง

ประเทศไทย

03/04/55 05/04/55 3 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมหลักสูตร "Measurement of Carbon and Plant 

Genetic Biodiversity"

ฝึกอบรม ต่างประเทศ AKECOP 16/04/55 21/04/55 6 ทุนภายนอก 50,000.00

เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและลงพื้นที่ศึกษาตามโครงการ "การ

พัฒนาศูนย์เรยีนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนร่วมกับความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิธรรมรัฐ 14/08/54 14/08/54 1 ทุนส่วนตัว

ประชุมวิชาการด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ภาควิชาชีววิทยา

ป่าไม้ คณะวน

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

26/01/55 27/01/55 2 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมให้แก่เกษตรกร เรื่อง “การใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตร

เพื่อกําจัดหนอนกินใบกฤษณา”

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวน

เกษตรตราด

17/02/55 17/02/55 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

2 นายอนุชา  ทะรา



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการฝึกอบรม "กลยุทธการพัฒนาวนเกษตรกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวน

เกษตรตราด 

ร่วมกับเครือข่าย

การศึกษาวน

เกษตรแห่ง

ประเทศไทย

03/04/55 05/04/55 3 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการฝึกอบรม เรื่อง " การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word

 2007 "

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักบริการ

คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

9/27/2554 9/27/2554 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

-

ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน สถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

9/3/2555 9/3/2555 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมให้แก่เกษตรกร เรื่อง “การใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตร

เพื่อกําจัดหนอนกินใบกฤษณา”

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวน

เกษตรตราด

2/17/2555 2/17/2555 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

3 นางสาวอัมพวัน   ชัยสิทธิ์

4 นางสาวพิมพา  สายสะโน



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22-Feb-55 1

โครงการฝึกอบรม เรื่อง " การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word

 2007 "

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

9/27/2554 9/27/2554 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

-

ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน สถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

9/3/2555 9/3/2555 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

5 นายตุลา  ภู่มณี โครงการอบรมให้แก่เกษตรกร เรื่อง “การใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตร

เพื่อกําจัดหนอนกินใบกฤษณา”

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวน

เกษตรตราด

2/17/2555 2/17/2555 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

6 นายปิยะวัฒน์  จามรโชติสิน โครงการอบรมให้แก่เกษตรกร เรื่อง “การใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตร

เพื่อกําจัดหนอนกินใบกฤษณา”

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวน

เกษตรตราด

2/17/2555 2/17/2555 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

7 นายสุวรรณ  เชื้อเหิม โครงการอบรมให้แก่เกษตรกร เรื่อง “การใช้ชีวภัณฑ์บีทีเกษตร

เพื่อกําจัดหนอนกินใบกฤษณา”

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวน

เกษตรตราด

2/17/2555 2/17/2555 1 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสนเทศ

งานวิจัย สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองบริการ

การศึกษา

03/02/55 05/02/55 3

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

1 นายวิสัย   คงแก้ว



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

การประชุมทางวิชการการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

26/08/54 30/08/54 5

2 นางสาวปภาวดีฐ์ พรมมา โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสนเทศ

งานวิจัย สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 26/01/54 26/01/54 1

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสนเทศ

งานวิจัย สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองบริการ

การศึกษา

03/02/55 05/02/55 3

การประชุมทางวิชการการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

26/08/54 30/08/54 5

โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสนเทศ

งานวิจัย สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

4 นายสุรินทร์ภรณ์    ศรีอินทร์

5 นายสาคร  จันทร์มา

3 นางสาวณัฐชพร  ทองดอนแช่ม



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

6 นางสาววรางคณา   เรื่องลือ โครงการสัมมนาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เรื่องความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานบริการ

งานวิจัยและ

พัฒนา สวพ.มก.

26/09/54 26/09/54 1

7 นายประลินทร์  ไกรวิชัย โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Word 

2007

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสนเทศ

งานวิจัย สวพ มก.

27/09/54 27/09/54 1

8 นายธเนศ  อินตัน การประชุมทางวิชการการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

26/08/54 30/08/54 5

9 นายทินกร สํานัก การประชุมทางวิชการการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

26/08/54 30/08/54 5

การประชุมทางวิชการการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

26/08/54 30/08/54 5

Taxonomic , Phylogenetic and  Biogeographica studies 

on  freshwater fishes distributed in Southeast Asia and 

the Indian subcontinent by using molecular and 

morphological   methods 

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย Graduate 

School of 

Natural Science 

, Nagoya City 

University 

02/09/54 27/11/54 87

11 นายเดชา ดวงนามล การเสนอจังหวัดระนองเป็นแหล่งมรดกของชาติและการยกร่าง

แผนยุทธศาสตร์มรดกของชาติไทยจังหวัดระนองโดยมี

กระบวนการมีส่วนร่วม

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฎภูเก็ต

14/07/54 14/07/54 1

12 นายก็หม่ารีกิ้น ถลาง การซักซ้อมหนีภัย    สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 1

10 นายสหัส  ราชเมืองขวาง



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

13 นายก้อเดช ฤทธิรงค์ การซักซ้อมหนีภัย    สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 1

14 นางสาวข้อตี่ย๊ะ ฤทธิรงค์ การซักซ้อมหนีภัย    สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 1

15 นายทรงศักดิ์ ทองสุข การซักซ้อมหนีภัย    สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 1

16 นายปริญญา เผือกผุด การซักซ้อมหนีภัย    สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานวีิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 1

17 นายอัสสรัตน์ ช่างแห การซักซ้อมหนีภัย    สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 -3

18 นางสาวนาขวัญ หิรัญโรจน์ การซักซ้อมหนีภัย    สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 -2

19 นายอาดีลันท์ หาญจิตร์ การซักซ้อมหนีภัย    สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 1

การสัมมาทิฐิบุคลากร สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอนัดา

มัน

14/09/54 14/09/54 1

การซักซ้อมหนีภัย สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 1

วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุ

ราชการของ สวพ.มก.

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สวพ.มก. 9/09/54 10/09/54 2

การซักซ้อมหนีภัย       สึนามิ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยฯอันดา

มัน

19/09/54 19/09/54 1

การฝึกอบรมเทคนิคด้านโครมาโตกราฟฟี่และการใช้ซอฟท์แวร์

ของเครื่อง High performance liquid chromatography 

(HPLC) หัวข้อ "LC School"

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัทสิทธิพร 

แอสโซซิเอส จํากัด

31/5/54 3/6/54 4 - - ที่ ศธ 

0513.12503/43

1 

ลงวันที่ 11 พค.54

20 นางสาวฝารีด้า  เอื้องาน

21 นางสาววิภา   เอื้องาน

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
1 นายธนภูมิ  มณีบุญ



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง JSPS activity introduction at 

Kasetsart University

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล

21/6/54 21/6/54 1 - -

เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/8/54 23/8/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔"

 (Thailand Research Expo 2011)

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

แห่งชาต ิ(วช.)

26/8/54 30/8/54 5 - - ที่ วช.0007/ว.

4556 

ลว .3  มิ.ย.54

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2 ที่ ศธ 

0513.12503/256

 ลว.12 เม.ย.55

เป็นคณะกรรมการและเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติ KU-FTCC 2011: Risk Assessment and Risk

 Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ภาควิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร คณะ

อุตสาหกรรม

เกษตร    มก. 

และ Food and 

Fertilizer 

Technology 

Center for the 

Asian and 

Pacific Region)

5/9/54 9/9/54 5 - - ที่ ศธ 

0513.11406/

พิเศษ 0334

ลว. 18 มี.ค. 54



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมเสวนา KU Research Idol: แบบอย่างที่ต้องสืบทอด ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/1/55 20/1/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12505/ว.

114 ลว.16 ม.ค.

55

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

ประชุมสัมมนานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทํา

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี กอง

แผนงาน มก.

17/2/55 17/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0413.10107/01

41 ลว.2 ก.พ.55

เข้าร่วมประชมุชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55

เข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ บทบาทของราที่เป็นประโยชน์และ

โทษต่อชีวิต (Beneficial and Harmful Roles of Fungi for 

Life)

นําเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สมาคมราวิทยา

แห่งประเทศไทย

ร่วมกับกรม

วิชาการเกษตร

6/3/55 6/3/55 1 ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

1,200 ที่ ศธ 

0513.10103/15

0 ลว.27 ก.พ.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในการจัดทําแบบวิเคราะห์

สมรรถนะหลักและการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

2/6/54 3/6/54 2 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1209 ลว. 18 

พ.ค.54

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลคอมพิวเตอร์

ด้วยตนเองในเบื้องต้น

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/6/54 24/6/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

ฟังบรรยายเรื่อง "Insider's Guide to Getting Published - 

เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

28/6/54 28/6/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.135/1313 

ลว. 8 มิ.ย.54

2 นางสาวนงณพชร  คุณากร



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/8/54 23/8/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก FP7

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

1/9/54 1/9/54 0.5 - - แบบตอบรับเข้า

ร่วมประชุม

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2 ที่ ศธ 

0513.12503/256

 ลว.12 เม.ย.55

เข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การร่างคํากล่าวและ

จดหมายภาษาอังกฤษ (Speeches and Correspondence)

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

7/9/54 7/9/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10109/ว.

2356

ลว.27 ก.ค.54

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. 

สู่การแก้ไขปัญหาชาติ" และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ปี 2553

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/9/54 20/9/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/83

0

ลว. 20 ก.ย.54

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

26/9/54 26/9/54 1 - - ที่ ศธ

0513.10109/ว.

2317

ลว.12 ก.ย.54

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Word 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/9/54 27/9/54 1 - - ที่ ศธ 

0513.12503/84

1

ลว.22 ก.ย.54



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มก. 

ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

23/12/54 23/12/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/10

56 

ลว. 9 ธ.ค.54

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Royal Flora 

International Symposium 2011: The International 

Symposium on Orchids and Ornamental Plants

นําเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย กรมวิชาการ

เกษตร และ ISHS

9/1/55 12/1/55 4 ทุนภายในคณะ 14,210 ที่ ศธ 

0513.12503/91

8

ลว.8 ธ.ค.54

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจา้หน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

ประชุมสัมมนานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทํา

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี กอง

แผนงาน มก.

17/2/55 17/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0413.10107/01

41 ลว.2 ก.พ.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง (kinetex core-shell 

Technology Columns Ultra-high performan on Any Lc 

System

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย 21/06/54 21/06/54

การบรรยายเรื่อง Insider Guide to Getting Phublished 

เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 28/06/54 28/06/54 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งนผ 22/02/55 22/02/55 1

ประชุมวิชาการ การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 ประจําปี 2554 (1
st
 Thai National Symposium on Animal 

Card & Use for Scientific Purposes-1
st 

TACUS 2011)

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

11/7/54 13/7/54 3 - - ที่ วช.0017/ว.

สํานักงาน

คณะกรรมการ

แห่งชาติ ลว.16 

มี.ค.54

3 นางสาวกฤตยา  เพชรผึ้ง



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เป็นคณะกรรมการและเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติ KU-FTCC 2011: Risk Assessment and Risk

 Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ภาควิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร คณะ

อุตสาหกรรม

เกษตร    มก. 

และ Food and 

Fertilizer 

Technology 

Center for the 

Asian and 

Pacific Region)

5/9/54 9/9/54 5 - - ที่ ศธ 

0513.11406/

พิเศษ 0334

ลว. 18 มี.ค. 54

เข้าร่วมเสวนา KU Research Idol: แบบอย่างที่ต้องสืบทอด ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/1/55 20/1/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12505/ว.

114 ลว.16 ม.ค.

55

เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Cutting Edge 

Technology and Application on Mass Spectrometry

สัมมนา ภายในมหาวทิยาลัย คณะวิทยาศาสตร์

 มก.

27/1/55 27/1/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/05

9ลว.23 ม.ค.55

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55

เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกัน

คุณภาพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

22/2/55 22/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12502/ว.

144 ลว.24 ม.ค.

55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

4 นางสาวจันทร์แรม รูปขํา



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

การสัมมนาพิเศษ "Synthetic Biology and GeneArt 

Synthetic Genes"

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท กิบไทย 3/04/55 3/04/55 1

เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง JSPS activity introduction at 

Kasetsart University

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/6/54 21/6/54 1 - - แบบตอบรับเข้า

ร่วมประชุม

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลคอมพิวเตอร์

ด้วยตนเองในเบื้องต้น

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/6/54 24/6/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔"

 (Thailand Research Expo 2011)

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

แห่งชาติ (วช.)

26/8/54 30/8/54 5 - - ที่ วช.0007/ว.

4556 

ลว .3  มิ.ย.54

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2-Jan-00 ที่ ศธ 

0513.12503/25

6 ลว.12 เม.ย.55

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. 

สู่การแก้ไขปัญหาชาติ" และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ปี 2553

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/9/54 20/9/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/83

0

ลว. 20 ก.ย.54

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Word 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/9/54 27/9/54 1 - - ที่ ศธ 

0513.12503/84

1

ลว.22 ก.ย.54

เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มก. 

ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

23/12/54 23/12/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/10

56 

ลว. 9 ธ.ค.54



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55

เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกัน

คุณภาพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

22/2/55 22/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12502/ว.

144 ลว.24 ม.ค.

55

เข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจําปี 2555 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี มก.

28/2/55 28/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

422 ลว.31 ม.ค.

55

สัมมนาพิเศษ เรื่อง "Synthetic Biology and GeneArt 

Synthetic Genes"

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัทกิบไทย 

จํากัด ร่วมกับ 

Life 

TechnologiesUS

A

3/4/55 3/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.12502/22
7  ลว.28 มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทนุภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

การบรรยายเรื่อง Insider Guide to Getting Phublished 

เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 28/06/54 28/06/54 15 นางสาวจันทร์วิภา  บุญอินทร์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง JSPS activity introduction at 

Kasetsart University

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/6/54 21/6/54 1 - - แบบตอบรับเข้า

ร่วมประชุม

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2 ที่ ศธ 

0513.12503/256

 ลว.12 เม.ย.55

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. 

สู่การแก้ไขปัญหาชาติ" และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ปี 2553

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/9/54 20/9/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/83

0

ลว. 20 ก.ย.54

เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มก. 

ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

23/12/54 23/12/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/10

56 

ลว. 9 ธ.ค.54

เข้าร่วมเสวนา KU Research Idol: แบบอย่างที่ต้องสืบทอด ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/1/55 20/1/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12505/ว.

114 ลว.16 ม.ค.

55

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55

เข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง สนองแนวทางพระราชดําริ : 

แนวทางปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ํา 5W 1H

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักบริการ

วิชาการ มก. 

คณะวนศาตสร์ 

มก. และศูนย์

วิทยาการขั้นสูง

ด้านทรัพยากร

ธรรมชาติ

เขตร้อน

21/3/55 21/3/55 0.5 - - ที่ ศธ 
0513.12503/21
7 ลว.20 มี.ค.55

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเขียนรายงานประเมินตนเอง" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/3/55 23/3/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.12502/
ว.581 ลว.20  
มี.ค.55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

ประชุมวิชาการนานาชาติ Global Conference on Global 

Warming (GCGW2011)

นําเสนอผลงาน ต่างประเทศ เมือง Lisbon 

ประเทศโปรตุเกต

10/06/54 14/06/54 5 ทุนภายใน

มหาวิทยาลัย

119,400.00

สัมมนาวิชาการ Sithiporn Scientific and Technology    ครั้ง

ที่ 5

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 09/08/54 10/08/54 2

เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/8/54 23/8/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑติาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2 ที่ ศธ 

0513.12503/25

6 ลว.12 เม.ย.55

เข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การร่างคํากล่าวและ

จดหมายภาษาอังกฤษ (Speeches and Correspondence)

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

7/9/54 7/9/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10109/ว.

2356

ลว.27 ก.ค.54

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. 

สู่การแก้ไขปัญหาชาติ" และการมอบรางวลัผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ปี 2553

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/9/54 20/9/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/83

0

ลว. 20 ก.ย.54

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

26/9/54 26/9/54 1 - - ที่ ศธ

0513.10109/ว.

2317

ลว.12 ก.ย.54

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

6 นางสาวนุษรา   สินบัวทอง



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

ประชุมสัมมนานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทํา

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี กอง

แผนงาน มก.

17/2/55 17/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0413.10107/01

41 ลว.2 ก.พ.55

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเขียนรายงานประเมินตนเอง" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/3/55 23/3/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.12502/
ว.581 ลว.20  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

26/9/54 26/9/54 1 - - ที่ ศธ

0513.10109/ว.

2317

ลว.12 ก.ย.54

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Word 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/9/54 27/9/54 1 - - ที่ ศธ 

0513.12503/84

1

ลว.22 ก.ย.54

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

 มก.

6/2/55 6/2/55 1 - - ที่ ศธ 

0513.10119/ว.

017 ลว 20 ม.ค.

55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

7 นายพงศ์วัฒน์   เกิดโชคชัย



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 03/06/54 03/06/54

โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555 ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28/02/55 28/02/55 1

โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานนโยบายและ

แผน

22/02/55 22/02/55 1

โครงการฝึกอบรมบุคลากร มก. เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพตนเอง" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

21/6/54 22/6/54 2 - - ที่ ศธ

0513.10103/ว.

2252 ลว.30 

พ.ค.54

เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดทํารายงาน

การประชุม"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

29/8/54 29/8/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12502/20

54 ลว.11 ส.ค.54

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2 ที่ ศธ 

0513.12503/25

6 ลว.12 เม.ย.55

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

8 นางสาวพรสา  พ่วงลา



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔"

 (Thailand Research Expo 2011)

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

แห่งชาติ (วช.)

26/8/54 30/8/54 5 - - ที่ วช.0007/ว.

4556 

ลว .3  มิ.ย.54

เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มก. 

ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

23/12/54 23/12/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/10

56 

ลว. 9 ธ.ค.54

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

9 นางสาวรมณีย์  เจริญทรัพย์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55

เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

26/3/55 28/3/55 2 - - แบบตอบรับเข้า
ร่วมประชุม

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง JSPS activity introduction at 

Kasetsart University

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/6/54 21/6/54 1 - - แบบตอบรับเข้า

ร่วมประชุม

ฟังบรรยายเรื่อง "Insider's Guide to Getting Published - 

เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

28/6/54 28/6/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.135/1313 

ลว. 8 มิ.ย.54

เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สาํนักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/8/54 23/8/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔"

 (Thailand Research Expo 2011)

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน

คณะกรรมการ

แห่งชาติ (วช.)

26/8/54 30/8/54 5 - - ที่ วช.0007/ว.

4556 

ลว .3  มิ.ย.54

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2 ที่ ศธ 

0513.12503/25

6 ลว.12 เม.ย.55

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Word 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/9/54 27/9/54 1 - - ที่ ศธ 

0513.12503/84

1

ลว.22 ก.ย.54

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

10 นางสาวศาลักษณ์  พรรณศิริ



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

ประชุมสัมมนานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทํา

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี กอง

แผนงาน มก.

17/2/55 17/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0413.10107/01

41 ลว.2 ก.พ.55

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเขียนรายงานประเมินตนเอง" สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/3/55 23/3/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.12502/
ว.581 ลว.20  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/8/54 23/8/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

9-Sep-54 10-Sep-54 2-Jan-00 ที่ ศธ 

0513.12503/25

6 ลว.12 เม.ย.55

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน"

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

26/9/54 26/9/54 1 - - ที่ ศธ

0513.10109/ว.

2317

ลว.12 ก.ย.54

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

 มก.

6/2/55 6/2/55 1 - - ที่ ศธ 

0513.10119/ว.

017 ลว 20 ม.ค.

55

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

ประชุมสัมมนานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทํา

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี กอง

แผนงาน มก.

17/2/55 17/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0413.10107/01

41 ลว.2 ก.พ.55

11 นางสาวสมร  ติเยาว์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจําปี 2555 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี มก.

28/2/55 28/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

422 ลว.31 ม.ค.

55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

ประชุม เรื่อง "Excellence in Centrifugation and FRIP" ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด

14/6/54 14/6/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/ว

532  ลว.10 

มิ.ย.55

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลคอมพิวเตอร์

ด้วยตนเองในเบื้องต้น

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/6/54 24/6/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

อบรมการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า (เพื่อการบํารุงรักษา

และความปลอดภัย) ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ รุ่นที่ 25

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย วิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย 

ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (วสท.)

27/8/54 27/8/54 1 ทุนภายในคณะ 1,700 ที่ ศธ

0513.12502/68

2 ลว.8 ส.ค.54

12 นายสุชาติ  ด้วงแค



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบมีส่วนร่วม

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย คณะทํางาน

รณรงค์และ

ประเมินผลการ

ประหยัดพลังงาน

 กองคลัง มก.

9/9/54 9/9/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/77

0  

ลว. 5 ก.ย.54

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Word 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/9/54 27/9/54 1 - - ที่ ศธ 

0513.12503/84

1

ลว.22 ก.ย.54

เข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สญัจร ประจําปี 2555 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี มก.

28/2/55 28/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

422 ลว.31 ม.ค.

55

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ครั้งที่ 3)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานพัสดุ กองคลัง

 สํานักงาน

อธิการบดี

20/6/54 20/6/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12502/14

71   ลว.14 พ.ค.

54

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลทะเบียน

ทรัพย์สินผ่านระบบเครือข่ายบัญชี 3 มิติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

8/7/54 8/7/54 1 - - ที่ ศธ

0513.12502/15

61 

ลว.24 มิ.ย.54

เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/8/54 23/8/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2-Jan-00 ที่ ศธ 

0513.12503/25

6 ลว.12 เม.ย.55

13 นางสาวสุดา  ภู่ระหงส์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Word 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/9/54 27/9/54 1 - - ที่ ศธ 

0513.12503/84

1

ลว.22 ก.ย.54

เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 1)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานพัสดุ 

กองคลัง 

สํานักงาน

อธิการบดี

26/12/54 26/12/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10105/18

15

ลว. 19 ธ.ค.54

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

ประชุมสัมมนานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทํา

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี กอง

แผนงาน มก.

17/2/55 17/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0413.10107/01

41 ลว.2 ก.พ.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดแฟ้มเอกสาร ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

9/6/54 9/6/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12502/ว.

1319 ลว.2 มิ.ย.

54

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลคอมพิวเตอร์

ด้วยตนเองในเบื้องต้น

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/6/54 24/6/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2-Jan-00 ที่ ศธ 

0513.12503/25

6 ลว.12 เม.ย.55

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Word 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/9/54 27/9/54 1 - - ที่ ศธ 

0513.12503/84

1

ลว.22 ก.ย.54

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกัน

คุณภาพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

22/2/55 22/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12502/ว.

144 ลว.24 ม.ค.

55

เข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจําปี 2555 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี มก.

28/2/55 28/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

422 ลว.31 ม.ค.

55

14 นางสุนันท์  น้อยระแหง



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบมีส่วนร่วม

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย คณะทํางาน

รณรงค์และ

ประเมินผลการ

ประหยัดพลังงาน

 กองคลัง มก.

9/9/54 9/9/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/77

0  

ลว. 5 ก.ย.54

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

15 นายอภิชัย กฤษณามระ



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

ประชุม เรื่อง "Excellence in Centrifugation and FRIP" ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท พี ซี แอล 

โฮลดิ้ง จํากัด

14/6/54 14/6/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/ว

532  ลว.10 

มิ.ย.55

เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง JSPS activity introduction at 

Kasetsart University

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/6/54 21/6/54 1 - - แบบตอบรับเข้า

ร่วมประชุม

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลคอมพิวเตอร์

ด้วยตนเองในเบื้องต้น

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

24/6/54 24/6/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

ฟังบรรยายเรื่อง "Insider's Guide to Getting Published - 

เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

28/6/54 28/6/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.135/1313 

ลว. 8 มิ.ย.54

เป็นคณะกรรมการและเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติ KU-FTCC 2011: Risk Assessment and Risk

 Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ภาควิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร คณะ

อุตสาหกรรม

เกษตร    มก. 

และ Food and 

Fertilizer 

Technology 

Center for the 

Asian and 

Pacific Region)

5/9/54 9/9/54 5 - - ที่ ศธ 

0513.11406/

พิเศษ 0334

ลว. 18 มี.ค. 54

16 นางสาวน้ําผึ้ง อนุกูล



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. 

สู่การแก้ไขปัญหาชาติ" และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ปี 2553

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/9/54 20/9/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/83

0

ลว. 20 ก.ย.54

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งานโปรแกรม Word 2007" ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

27/9/54 27/9/54 1 - - ที่ ศธ 

0513.12503/84

1

ลว.22 ก.ย.54

เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มก. 

ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร์

23/12/54 23/12/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/10

56 

ลว. 9 ธ.ค.54

เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการสัมมนาเสนอรายงานวิจัยชุด

โครงการวิจัย เคยู-ไบโอดีเซล

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

3/2/55 3/2/55 1 - - ที่ ศธ

0513.12505/25

3 ลว.31 ม.ค.55

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมประชุมและฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าและ

สถานกาณณ์การค้าพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2554

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สมาคม

เทคโนโลยีชีวภาพ

สัมพันธ์ (ส.ทส.)

22/2/55 22/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/11

5 ลว.14 ก.พ. 55

สัมมนาพิเศษ เรื่อง "Synthetic Biology and GeneArt 

Synthetic Genes"

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัทกิบไทย 

จํากัด ร่วมกับ 

Life 

TechnologiesUS

A

3/4/55 3/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.12502/22
7  ลว.28 มี.ค.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

23/8/54 23/8/54 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12502/ว.

1518

ลว.20 มิ.ย.54

เข้าร่วมเสวนา KU Research Idol: แบบอย่างที่ต้องสืบทอด ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/1/55 20/1/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12505/ว.

114 ลว.16 ม.ค.

55

17 นางสาวยุพดี  เผ่าพันธุ์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

ประชุมวิชาการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประชุมวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหิดล และศูนย์

เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ

 สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

แห่งชาติร่วมกับ

สมาคมจุลทรรศน์

แห่งประเทศไทย

30/1/55 1/2/55 3 ทุนภายในคณะ 22,144 ที่ ศธ 

0513.12503/99

0

ลว. 29 ธ.ค. 54

ประชุมวิชาการนานาชาติ APMC10-

ICONN2012-ACMM22 CONFERENCE

นําเสนอผลงาน ต่างประเทศ 10th Asia-

Pacific 

Microscopy 

Conference

5/2/55 9/2/55 5 ทุนภายในคณะ 212,736  ที่ ศธ 

0513.12503/93

3

ลว.14 ธ.ค.54

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกัน

คุณภาพ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

14/2/55 14/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10118/09

8 ลว.3 ก.พ.55

ประชมุสัมมนานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทํา

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี กอง

แผนงาน มก.

17/2/55 17/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0413.10107/01

41 ลว.2 ก.พ.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55

เข้าร่วมงาน Open House-Flooded Equipment Donation อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัทเวสเทิร์น

ดิจิตอล (ประเทศ

ไทย) ร่วมกับ

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)

16/3/55 16/3/55 0.5 - - ที่ วท.5401/ว.

1392 ลว.2 มี.ค.

55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

เข้าร่วมเสวนา KU Research Idol: แบบอย่างที่ต้องสืบทอด ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/1/55 20/1/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12505/ว.

114 ลว.16 ม.ค.

55

ประชุมวิชาการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประชุมวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหิดล และศูนย์

เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ

 สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

แห่งชาติร่วมกับ

สมาคมจุลทรรศน์

แห่งประเทศไทย

30/1/55 1/2/55 3 ทุนภายในคณะ 22,144 ที่ ศธ 

0513.12503/99

0

ลว. 29 ธ.ค. 54

ประชุมวิชาการนานาชาติ APMC10-

ICONN2012-ACMM22 CONFERENCE

นําเสนอผลงาน ตา่งประเทศ 10th Asia-

Pacific 

Microscopy 

Conference

5/2/55 9/2/55 5 ทุนภายในคณะ 212,736  ที่ ศธ 

0513.12503/93

3

ลว.14 ธ.ค.54

18 นางสาวปิยนันท์  ถนอมชาติ



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55

เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกัน

คุณภาพ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงาน

เลขานุการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

22/2/55 22/2/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12502/ว.

144 ลว.24 ม.ค.

55

เข้าร่วมงาน Open House-Flooded Equipment Donation อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัทเวสเทิร์น

ดิจิตอล (ประเทศ

ไทย) ร่วมกับ

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)

16/3/55 16/3/55 0.5 - - ที่ วท.5401/ว.

1392 ลว.2 มี.ค.

55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.

2555-2558)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักอธิการบดี

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

17/4/55 17/4/55 0.5 - - ที่ศธ 
0513.10107/
ว.0394 ลว.28 
 มี.ค.55

เป็นคณะกรรมการและเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติ KU-FTCC 2011: Risk Assessment and Risk

 Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ภาควิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร คณะ

อุตสาหกรรม

เกษตร    มก. 

และ Food and 

Fertilizer 

Technology 

Center for the 

Asian and 

Pacific Region)

5/9/54 9/9/54 5 - - ที่ ศธ 

0513.11406/

พิเศษ 0334

ลว. 18 มี.ค. 54

เข้าร่วมเสวนา KU Research Idol: แบบอย่างที่ต้องสืบทอด ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

20/1/55 20/1/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12505/ว.

114 ลว.16 ม.ค.

55

เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Cutting Edge 

Technology and Application on Mass Spectrometry

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์

 มก.

27/1/55 27/1/55 0.5 - - ที่ ศธ

0513.12503/05

9ลว.23 ม.ค.55

19 นางศิริวัลย์  สร้อยกล่อม



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล สวพ.

มก.

21/2/55 21/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.12505/ว.

324 ลว.10 ก.พ.

55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวทิยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

เข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. "มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับบุคลากรการวิจัย "

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่

 สํานักงาน

อธิการบดี

ม.ก.

6/2/55 6/2/55 0.5 - - ที่ ศธ 

0513.10103/ว.

468 ลว.2 ก.พ.55

20 นางพัชรี  อํารุง



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

เข้าร่วมงาน Open House-Flooded Equipment Donation อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัทเวสเทิร์น

ดิจิตอล (ประเทศ

ไทย) ร่วมกับ

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)

16/3/55 16/3/55 0.5 - - ที่ วท.5401/ว.

1392 ลว.2 มี.ค.

55

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวัสดุ

แห่งชาติ (เอ็ม

เทค) สํานักงาน

พัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

แห่งชาติ 

กระทรวงวิทยา

ศาสตร์และ

เทคโนโลยี

19/3/55 19/3/55 1 ทุนภายในคณะ 2,000 ที่ ศธ 
0513.12503/14
3 ลว.22 ก.พ.55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

09/09/54 10/09/54 2 ที่ ศธ 

0513.12503/25

6 ลว.12 เม.ย.55

เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 1)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย งานพัสดุ 

กองคลัง 

สํานักงาน

อธิการบดี

26/12/54 26/12/54 0.5 - - ที่ ศธ

0513.10105/18

15

ลว. 19 ธ.ค.54

21 นางสาวฐาปนี  ศิริสุรักษ์



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวนั

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วทิยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

22 นางสาวมารียะฮ์  สาหลี



ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สํานัก/สถาบัน) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)
7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย
7.2 จํานวนเงิน 

(บาท)

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

1. ชื่อบุคลากร 2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

6. วันที่ได้รับการพัฒนา 7. ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ

สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก.

ประชุมวิชาการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประชุมวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหิดล และศูนย์

เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ

 สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

แห่งชาติร่วมกับ

สมาคมจุลทรรศน์

แห่งประเทศไทย

30/1/55 1/2/55 3 ทุนภายในคณะ 22,144 ที่ ศธ 

0513.12503/99

0

ลว. 29 ธ.ค. 54

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวัน

สงกรานต์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก.

5/4/55 5/4/55 1 - - ที่ศธ 
0513.12502/ว
665  ลว. 26 
มี.ค.55

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

23/4/55 23/5/55 1 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 

0513.12502/ว.

665 ลว.26  

มี.ค.55

การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

18/4/55 18/4/55 1.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายเครื่องมอืและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

19/4/55 31/5/55 12.0 ทุนภายในคณะ 5000 ที่ศธ 
0513.12502/
ว.665 ลว.26  
มี.ค.55

23 นางสาวอรุชา  สาดศรี




