
 



คํานํา 

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 19 

ธันวาคม พ.ศ.2540 และวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2541 และไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับแรก 

ในป พ.ศ.2542 ซึ่ งไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเ น่ือง จนกระทั่ งป จจุบัน  สํา นักประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดปรับปรุงคูมือระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองกับระบบประเมินคุณภาพและได

จัดทําคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2555 เพื่อใหคณะ สํานัก 

สถาบัน ศูนย และหนวยงานสนับสนุนตางๆ ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยฯ  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ดําเนินการใน

ระบบประกันคุณภาพตามเกณฑประเมิน 6 องคประกอบ ซึ่งรายงานการประเมินตนเองไดรวบรวมขอมูลในชวงเวลา

ระยะต้ังแต วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 ไดวิเคราะหจากสภาพการดําเนินงานจริงที่ครอบคลุม

ภารกิจหลักและภารกิจรอง ในการปฏิบัติงานของทุกฝาย ตามนโยบายและกลไกการประกันคุณภาพที่ปรากฏอยูใน

คูมือการประกันคุณภาพบริการวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ.

2554 ใบแทรกตัวบงช้ีตามคูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน สํานัก ปการศึกษา 2554 

และปการศึกษา 2555 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน หวังวารายงานการศึกษาและประเมินตนเองฉบับน้ี จะสะทอนภาพ

การดําเนินงานใหชัดเจนข้ึน  เมื่อเทียบกับการประเมินตนเองในปที่ผานมา เพราะรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี 

ไดพิจารณาระดับคุณภาพที่สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนอยูเทียบกับสิ่งที่คาดหวังวาควรจะเปน  

ดําเนินการวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  เพื่อที่จะไดทบทวนระบบ กลไก และผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  การ

ประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนประสบผลสําเร็จไดโดยความรวมมือของบุคลากรทุก

ระดับในการเรียนรู แกไข ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานของ

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว 

 

 

 
(รองศาสตราจารยชูเกียรติ รกัซอน) 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

วันที่ 18 มิถุนายน 2555 
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร  

 

     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนดานการบริการวิชาการแกสังคม 

โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อใหทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 13 ตัวบงช้ี   

ในปการศึกษา 2554 พบวา สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีผลการประเมินในภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.87 อยูใน

ระดับ ดีมาก  สวนผลประเมินคุณภาพรายตัวบงช้ี สรุปผลไดดังน้ี 

1. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 11 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5.00 

2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 ขอ 5.00 

2.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร

ภายนอก 

5 ขอ 5.00 

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน 

7 ขอ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง 6 ขอ 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ขอ 5.00 

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่

สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 100 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

5 ขอ 5.00 

2. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 2 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.36 4.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ขอ 4.00 
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 จากการวิเคราะหตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน  มีจุดแข็ง 15 ขอ และจุดออน 5 ขอ ซึ่งสํานักไดกําหนดแนวทางการพัฒนาปรบัปรุงไวดังน้ี  

จุดแขง็ แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง 

1. ผูบริหารของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีวิสัยทัศนใน
การไดรับความรวมมือจัดโครงการบริการวิชาการที่
หลากหลาย 

 

2. มีกระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธทีส่อดคลองกบั
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางเปนระบบ 

 

3. มีการจัดทําประชาพิจารณแผนกลยุทธเพือ่ใหบุคลากร
ทุกระดับรบัทราบและแสดงความคิดเห็น 

 

4. มีหลักสูตร/กิจกรรมทีส่รางความเขมแข็งของชุมชนให
สามารถพึง่พาตนเองได 

 

5. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มบีรรยากาศแหงการเรียนรู  

6. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนมีการใหบริการ
วิชาการที่หลายหลายและย่ังยืน ซึ่งไดรบัรางวัลหนวยงาน
ดีเดนของชาติสาขาพัฒนาสังคม ประจําปพทุธศักราช 2554 
จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ   

 

7. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนมีบุคลากรและ
สถานที่ที่มีศักยภาพในการเปนเจาภาพจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ รวมกับ 2 สมาคม Association of 
Educators in Agriculture and Environment 
(APEAEN) และสมาคม Association of International 
Agricultural and Extension (AIAEE) 

 

8. มีการรวบรวมองคความรูเพือ่ถายทอดและพัฒนา
บุคลากร มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

 

9. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหความสําคัญตอแผนการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลอยางเปนรูปธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจกัษและมีการดําเนินการตามแผน 

 

10. มีศักยภาพในการหารายไดจากหนวยงานหลากหลาย
ชองทาง และหลายรูปแบบ 

 

11. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดดําเนินการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยของกจิกรรมการใหบริการครบทุกกจิกรรม 

 

12. บุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการจัดทํา
ประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของงานประจํา 

 

13. ตัวบงช้ีเลือก 1 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการ
สงเสริมความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อสราง

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554                                                                               3 

 

จุดแขง็ แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง 

เครือขายบริการวิชาการ 

14. มีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกฝาย  

15. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนนําขอเสนอแนะจาก
ผูรบับริการมาพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

จุดออน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขจุดออน 

1. บุคลากรสวนใหญขาดทกัษะและประสบการณในการ
ทํางานวิจัย 

1.เพื่อใหสอดคลองภารกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่เปนมหาวิทยาลัยวิจัย สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน
ควรสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มทักษะและประสบการณ
ในการทํางานวิจัย  

2. บุคลากรบางสวนใหความสําคัญกับภาระงานประจํามาก 
จึงทําใหไมสามารถไปเรียนรูเพิม่เติมเกี่ยวกบัสมรรถนะที่
ขาดหายไป 

 

3. บุคลากรจะตองมีความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษ 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนของสํานักสงเสรมิฯ กําแพงแสน และ
เตรียมความพรอมในฐานะที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ.2558 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความสําคัญดาน
ภาษาอังกฤษ โดยการจัดทําระบบการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ผานสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ
อิเลก็ทรอนิกสในกระบวนการทํางาน (KU. 
Operation M.A.L.E.E.) ดังน้ันสํานักสงเสรมิฯ 
กําแพงแสน ควรกําหนดใหทักษะภาษาอังกฤษเปน
สมรรถนะหลักและควรมกีารพฒันาระดับภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรอยางตอเน่ือง 

4. การสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพระหวางหนวยงานภายนอกยังไมชัดเจน 

4. ควรดําเนินการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน
ภายนอกอยางเปนระบบ 

5. การรวบรวมขอมลูหนวยงานอื่นที่มาศึกษาดูงานประกนั
คุณภาพบริการวิชาการยังไมครบถวน 

5. ควรรวบรวมขอมลูหนวยงานอื่นที่มาศึกษาดูงาน
การประกันคุณภาพบริการวิชาการ เชน กระบวนการ
จัดฝกอบรม และการใหบรกิารดานอื่นๆ 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพื้นฐานของสํานัก 

1.1 ประวัติความเปนมา 

 ชื่อหนวยงาน  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 Office of Extension and Training, Kamphaengsaen 

 สถานท่ีต้ัง 

 ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  เลขที่ 1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม73140 

 ภาพเครื่องหมายราชการ 

ภาพเครื่องหมายราชการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนภาพ
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรูปวงกลม มีช่ือหนวยงาน “สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน” ลอมรอบภาพเครื่องหมายราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนครึ่งวงกลม โดย
มีเสนรอบนอกสองเสนปดช่ือหนวยงาน ปลายเสนทั้งสองมีลักษณะเปนแฉกเหมือนโบว ภาพ
เครื่องหมายราชการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดรับอนุมัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

 

สีประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน คือ สีสม 

ประวัติความเปนมา 
 การสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการสถาปนาเมื่อป พ.ศ.2486 ทําหนาที่ในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาโดยมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความสําคัญ ทั้งน้ี

เพราะมหาวิทยาลัยฯ เปนแหลงความรูที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ สมควรที่จะเผยแพรความรูเหลาน้ันสู

ประชาชนสูสังคม ใหเกิดประโยชนในการดํารงชีพในการเผยแพรความรูสูประชาชนไดทํากันหลายรูปแบบ 

ตอเน่ืองกันมาโดยตลอด แตก็ยังไมมีหนวยงานใดที่ทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ดังน้ันในป พ.ศ.2502 มหาวิทยาลัยฯ 

จึงไดเริ่มจัดต้ังหนวยงานภายในข้ึน เรียกวาสํานักสงเสริมและเผยแพรการเกษตร มารับผิดชอบงานดานการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม จนกระทั่ง ป พ.ศ.2513 จึงไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี จัดต้ังสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ เพื่อทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคม สํานักสงเสริมและฝกอบรมจัดแบง

การบริหารงานภายในออกเปน 5 งาน ประกอบดวย 

  1.  สํานักงานเลขานุการ 

  2.  งานวิชาการและวิจัย 
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  3.  งานสงเสริมและเผยแพร 

  4.  งานสื่อการศึกษา 

  5.  งานสถานีวิทยุ มก. 

 การพัฒนามาเปนศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ในชวงระหวางป พ.ศ.2520-2524 รัฐบาลไทยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนแบบใหเปลาในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวงเงิน 166  ลานบาทใชในการกอต้ังหนวยงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

ที่วิทยาเขตกําแพงแสน โดยไดรับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2524 ใหใชช่ือวา ศูนย

สงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ (National Agricultural Extension and Training Center) ต้ังอยูบน

พื้นที่ 58 ไร ประกอบดวย อาคารบริหาร อาคารสื่อการศึกษา อาคารโรงพิมพ อาคารฝกอบรม อาคารโรงอาหาร 

และอาคารหอพัก (จํานวน  4 หลัง) ทําใหงานบริการทางวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม และของ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรเปนไปอยางกวางขวาง และเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปทั้งภายใน

และตางประเทศ ในขณะน้ันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหขาราชการและลูกจางของสํานักสงเสริมและฝกอบรมไป

ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 721/2524 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2524 

จํานวน 17 คน 

 ปจจุบันพื้นที่ของศูนยสงเสริมและฝกอบรมไดเพิ่มข้ึนเปน 59-3-15.6 ไร ซึ่งไดจากการบริจาค 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 จํานวน 0-0-95 ไร  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 

0-1-32 ไร 

 ในป พ.ศ.2531 ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสํานักสงเสริมและฝกอบรม แบงโครงสรางการบริหารงาน

ภายในใหม ออกเปน 6 ฝาย ประกอบดวย 

  1.  ฝายบริหารและธุรการทั่วไป 

  2.  ฝายสงเสริมและเผยแพร 

  3.  ฝายฝกอบรม 

  4.  ฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม 

  5.  ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม 

  6.  ฝายโรงพิมพ 

 การสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายใหวิทยาเขตกําแพงแสนมีโครงสรางและระบบการบริหารที่

เบ็ดเสร็จ มีการจัดการและบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ดานการเกษตร เพื่อ

เปนศูนยกลางของภูมิภาคตะวันตกโดยเนนพื้นที่บริเวณลุมนํ้าแมกลอง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดอนุมัติ

ใหจัดต้ัง สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2548  

และไดตัดโอนอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 37 อัตรา  พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา และลูกจางประจํา 
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จํานวน 25 อัตรา มาสังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และมีการ

แบงหนวยงานภายในเปน 8 ฝาย  ประกอบดวย 

1. ฝายบริหารและธุรการทั่วไป 

2. ฝายสงเสริมและเผยแพร 

3. ฝายฝกอบรม 

4. ฝายการพิมพ 

5. ฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม 

6. ฝายสื่อสารการตลาด 

7. ฝายการศึกษา 

8. ฝายวิจัยและพัฒนา 

 เพื่อเปนการรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เสด็จฯทรงเปดศูนย

สงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2524 ดังน้ันวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2548 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงไดเสนอมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดให

วันที่ 16 ธันวาคมของทุกป เปนวันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน และที่ประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหความเห็นชอบ ครั้งที่ 17 /2551 ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 ปจจุบันสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดขออนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานจาก 8 ฝาย 

เหลือ 5 ฝาย โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอนุมัติตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 

พ.ศ.2552 โดยแบงเปน 5  ฝาย ประกอบดวย 

1. สํานักงานเลขานุการ 

2. ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

3. ฝายสื่อการสงเสริม 

4. ฝายสื่อสารการตลาด 

5. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน พนัธกิจ และวัตถุประสงค 

  สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน ไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย  และวัตถุประสงค

ของภารกิจหลักไวอยางชัดเจน ดังน้ี 

ปรัชญา 

 สรางสังคมแหงการเรียนรูอยางมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืน 

 วิสัยทัศน 1/
 

 มุงมั่นสูความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อพัฒนาสูความเขมแข็งอยางย่ังยืนทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ  
_________________________________________________________________________ 

1/  การสัมมนาบุคลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เร่ือง คิดกวาง มองไกล สูวิสัยทัศนสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ระหวาง
วันที่ 25-28 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
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นโยบายการบริหารและพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

1. ดานการบริการวิชาการ 

 1.1 ใหบริการวิชาการที่หลากหลาย ตามความตองการของบุคคลเปาหมาย เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและพัฒนางานบริการวิชาการ

เปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ   

 1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อ

ตอบสนองภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

 1.3 สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการและผูรวมงานบริการวิชาการ โดยการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 1.4 จัดหาและพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.5 บริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส ตรวจสอบได 

 2. ดานการวิจัย  

 พัฒนางานวิจัย ดานการสงเสริมการเกษตร และพัฒนาทองถ่ิน โดยการศึกษาปญหาและความตองการ

ของชุมชน เสนอรูปแบบการพัฒนาการสงเสริมแบบมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน  

  3. สนับสนุนดานการเรียนการสอน 

 3.1 ใหความรวมมือกับคณะและภาควิชาที่เกี่ยวของในดานการเรียนการสอน  

3.2 จัดการเทียบโอนการศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต อันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู  

 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม. 

 อนุรักษสืบสาน เผยแพรเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554                                                                               8 

 

ภารกิจ 

 ภารกิจหลัก 

1. ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยนําผลงานการศึกษาคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และองคความรู

จากแหลงอื่น ๆ ออกเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การสงเสริม การเผยแพรและ

การตลาด (ยุทธศาสตร 3 กลยุทธที่ 1, 2, 3, 4) 

2. ผลิต พัฒนา และบริการสื่อ สําหรับการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการเรียนการสอน 

(ยุทธศาสตร 3 กลยุทธที่ 5) 

3. ศึกษาคนควา วิจัย ดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบทที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ (ยุทธศาสตร 3 กลยุทธที่ 2, 3) (ยุทธศาสตร 5 กลยุทธที่ 8) 

4. ใหบริการสถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา กิจกรรมอื่น ๆ และการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน

(ยุทธศาสตร 5 กลยุทธที่ 9) 

ภารกิจรอง 

5. สนับสนุนการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางดานสงเสริมการเกษตร  

นิเทศศาสตรเกษตร การพัฒนาทองถ่ินและชุมชน (ยุทธศาสตร 5 กลยุทธที่ 10) 

6. อนุรักษสืบสาน เผยแพรเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ (ยุทธศาสตร 4 กลยุทธที่ 11) 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรกิารวิชาการแกสังคม โดยนําผลงานการศึกษาคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และองคความรู

จากแหลงอื่น ๆ ออกเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การสงเสรมิ การเผยแพรและการตลาด 

2. เพื่อผลิต พัฒนา และบริการสื่อ สําหรบัการสงเสรมิเผยแพร การฝกอบรม และการเรียนการสอน 

3. เพื่อศึกษาคนควา วิจัย ดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการพฒันาชนบททีเ่หมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหบรกิารสถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สมัมนา กิจกรรมอื่น ๆ และการดูแลปรับปรุงภูมทิัศน 

5. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางดานสงเสริม

การเกษตร นิเทศศาสตรเกษตร การพฒันาทองถ่ินและชุมชน 

6. เพื่ออนุรักษสบืสาน เผยแพรเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
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กลยุทธ
  1/,  2/ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม แผนยุทธศาสตรโดยกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานจํานวน 12 กลยุทธ

สอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังน้ี 

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน  

1. สงเสริมและพัฒนาการใหบริการวิชาการที่หลากหลายผานกระบวนการสงเสริมและถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ภารกิจหลัก 1) 

2. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และระดมความรู รวบรวม

วิเคราะห กลั่นกรอง กระจายความรู ถายทอดภูมิปญญาตางๆ ไปสูทุกภูมิภาคอยางทั่วถึง (ภารกิจหลัก 1) 

3. จัดต้ังศูนยความเปนเลิศดานการสงเสริมและฝกอบรม โดยเนนกิจกรรมทางวิชาการอยางตอเน่ือง

และย่ังยืน (ภารกิจหลัก 1) 

4. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อสรางและพัฒนาภาพลักษณของ

องคกรสูสังคม  (ภารกิจหลัก 1) 

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน  

5. ผลิต พัฒนาและบริการวิชาการดานสื่อรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนการสงเสริมและเผยแพร องค

ความรูแกสังคม (ภารกิจหลัก 2) 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา  

6. พัฒนาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพใน

หนวยงานทุกระดับ (สนับสนุนภารกิจ) 

7. พัฒนาบุคลากรในหลายมิติ ตามศักยภาพของตนเองและตามความตองการของหนวยงานใหเปนผูมี

ความรูและความคิดทันสมัย มีภาวะผูนํามีวิสัยทัศนและความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ

พัฒนาคุณธรรม (สนับสนุนภารกิจ) 

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน  

8. ผลิตงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู ที่มาจากความตองการของชุมชนและสังคม รวมทั้งพัฒนาความ

เขมแข็งทางวิชาการใหกับมหาวิทยาลัย โดยเนนการทํางานรวมกับเครือขายภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประยุกต

องคความรูและผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและประเทศ (ภารกิจหลัก 3) 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา  

9. บริหารทรัพยากรและสินทรัพย เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการหารายไดจากการใหบรกิารดาน

ตาง ๆ ใหมากข้ึน เพิ่มคุณภาพการใหบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ (ภารกิจหลัก 4) 

10.  สงเสริมและนํางานบริการวิชาการมาใชรวมกับการเรียนการสอน (ภารกิจหลัก 4) 
1/

 มติที่ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คร้ังที่ 1/2552 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2552 
2/

 คณะทํางานจัดทาํแผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนประชุมปรับกลยุทธ เปาหมาย ตวับงชี้ คร้ังที่ 2/2554 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 
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ยุทธศาสตร 4 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรฐั  

11.  สงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสนับสนุนใหบคุลากรดํารง

และอนุรักษไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (ภารกิจรอง 6) 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา  

12. สรางกระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูล จัดทํา วิเคราะหขอมูล และสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ

เพื่อประเมินคุณภาพภายใน และการถายทอดความรูดานการประกันคุณภาพ (สนับสนุนภารกิจ) 
 

1.3 เอกลักษณของสํานกัสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดยึดถือเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1/ เปน

แนวทางในการดําเนินงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ 

(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation” 

 สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน ไดยึดถืออัตลักษณของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 1/ เปน

แนวทางในการดําเนินงาน “สํานึกดี (Integrity) มุงมั่น (Determination) สรางสรรค (Knowledge creation) 

สามัคคี (Unity 

1.4 แผนงานประจําปของสํานกั 

 สวนแผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ไดปรับประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2553 – 

2555 ฉบับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11/2552 วันจันทรที่ 23 เมษายน พ.ศ.2552 

โดยนําเสนอที่ในประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ครั้งที่ 

1/2552 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552  และครั้งที่ 2/2552 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  ดังน้ี 

 ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน 
4. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา 
6. การศึกษาและวิจัยเพื่อใหพัฒนามาตรฐานบรกิารรักษาพยาบาลและสงเสรมิสุขภาพ การศึกษาและ

วิจัยเพื่อทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 

_____________________ 
หมายเหตุ  1/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดเอกลักษณ และอัตลักษณไดแจงผานทาง email บุคลากรวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 
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1.4.1 แผนยุทธศาสตรการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) ผูรับผดิชอบ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  

การพัฒนาขีด
ความ 
สามารถของ
ประเทศโดย
ใชความรูเปน
ฐาน  

สรางองคความรูและ
ถายทอดวทิยาการใน
สาขาวิชาตางๆ เพ่ือ
พัฒนาชุมชนให
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืนและ
สามารถชี้นําเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 

เร่ือง/คน 8/2,950 8/2,950 8/2,950 กลยุทธที่ 1 
สงเสริมและพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการที่
หลากหลายมาตรการ 
1.จัดโครงการบริการ
วิชาการ     และการ
ฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
เพ่ือถายทอดความรูแก
กลุมเปาหมาย 

 

โครงการสงเสริมและเผยแพร 115,000 115,000 115,000 ฝายสงเสริมเผยแพร
และฝกอบรม 

หลักสูตร/คน 10/315 10/315 10/315 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาผู
ประกอบอาชีพการเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายสงเสริมเผยแพร
และฝกอบรม 

คน 200 200 200 โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 240,000 240,000 240,000 ฝายสงเสริมเผยแพร
และฝกอบรม 

หลักสูตร/คน 3/69 3/69 3/69 โครงการฝกอบรมนานาชาติ 13,500,000 13,500,000 13,500,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

คน 290 290 290 โครงการฝกอบรมวิชาชีพสําหรับ
ประชาชน 

1,110,000 1,110,000 1,110,000 ฝายสงเสริมเผยแพร
และฝกอบรม 

หลักสูตร/คน 5/366 5/366 5/366 โครงการสงเสริมและพัฒนาเยาวชน 1,290,000 1,290,000 1,290,000 ฝายสงเสริมเผยแพร
และฝกอบรม 

โครงการ/คน 1/100 1/100 1/100 โครงการบริการวิชาการระยะส้ันกับ
หนวยงานภายนอก 

500,000 500,000 500,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

คน 0 70 100 โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

8,000 65,000 1,000,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

  หลักสูตร/
คน 

1/30/15 1/30/15 1/30/1
5 

กลยุทธที่ 2 
สรางเครือขาย ความรวมมือ
กับหนวยงานตาง ๆ 
มาตรการ 
1.จัดโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการกับหนวยงาน
ตางๆ 

โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
ภาครัฐ 

630,000 630,000 630,000 ฝายสงเสริมเผยแพร
และฝกอบรม 

  เร่ือง  1  1 1 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
กรมสงเสริมการเกษตร เร่ือง การ
พัฒนานักสงเสริมการเกษตร 

4,300,000   ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

  เร่ือง  1  1 1  โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
กรมการขาวเร่ือง การพัฒนาชาวนา
ชั้นนําสูวิทยากรขาวประจําทองถิ่น ป 
2553 

3,000,000   ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) ผูรับผดิชอบ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  

  เร่ือง 1 0 0  โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ เร่ือง การ
พัฒนาสหกรณตนแบบภายใตการ
พลิกฟนธุรกิจสถาบันเกษตรกรผาน
กลไกบัญชี 

5,000,000   ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

  สมาคม 1 0 0 โครงการจัดตั้งสมาคม Asia Pacific 
Association of Educators in 
Agriculture and Environment 
(APEAN) 
 สาขาประเทศไทย 

23,000 23,000  ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

  โครงการ 1   กลยุทธที่ 3 
จัดตั้งศูนยความเปนเลิศ
ดานการสงเสริมและ
ฝกอบรม 
มาตรการ 
1.จัดตั้งโครงการศูนย
ความเปนเลิศดานการ
สงเสริมและฝกอบรม 

โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดาน
การสงเสริมและฝกอบรม 
 

30,000 20,000 20,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) ผูรับผดิชอบ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  

  คน 3,500 3,500 3,500 กลยุทธที่ 4 
สงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ 
มาตรการ 
1.จัดโครงการสงเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ 

โครงการสงเสริมการตลาด สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

53,750 53,750 53,750 ฝายส่ือสารการตลาด

  หนวยงาน/
คร้ัง/ฉบับ 

5/500/9,
000 

3,500 4,000 โครงการการประชาสัมพันธ สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

115,225 115,225 115,225 ฝายส่ือสารการตลาด

            

      กลยุทธที่ 5 
ผลิต พัฒนาและบริการ
วิชาการดานส่ือ 
มาตรการ 
1.จัดโครงการผลิตและ
บริการวิชาการดานส่ือการ
สงเสริม 

โครงการผลิตส่ือการสงเสริม 243,525 243,525 243,525 ฝายส่ือการสงเสริม 

เร่ือง 7 7 8 (1) ผลิตวีดทิัศน    ฝายส่ือการสงเสริม 

เร่ือง/หนา 7/70 7/70 7/70 (2) ผลิตเอกสารอีเลค 
ทรอนิคส (E-Book) 

   ฝายส่ือการสงเสริม 

เร่ือง/เลม 2/4,000 2/4,000 2/4,000 (3) ผลิตเอกสารเผยแพร    ฝายส่ือการสงเสริม 

รายการ/ตอน 5/980 5/980 5/980 (4) ผลิตรายการวิทย ุ    ฝายส่ือการสงเสริม 

    โครงการบริการวิชาการดานส่ือการ
สงเสริม 

165,000 165,000 165,000 ฝายส่ือการสงเสริม 

แผน/คน 1,000/500 1,000/500 1,000/500 (1)  บริการสําเนาวีซีดี    ฝายส่ือการสงเสริม 

โครงการ 5 5 5 (2)  บริการถายทํา ตัดตอ  
มิวสิควีดิโอ 

   ฝายส่ือการสงเสริม 

    โครงการงานบริการส่ือส่ิงพิมพ 475,000 475,000 475,000 ฝายส่ือการสงเสริม 

เร่ือง/เลม 40/8,000 40/8,000 40/8,000 (1)  บริการพิมพหนังสือ เอกสาร
วารสาร 

   ฝายส่ือการสงเสริม 

แบบ/แผน 80/40,000 80/40,000 80/40,000 (2)  บริการพิมพโปสเตอร แผนพับ 
แบบฟอรม ประกาศ ปก การด บัตร 
 

   ฝายส่ือการสงเสริม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) ผูรับผดิชอบ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  

การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
กฎหมายดาน
การศึกษา 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาล มีความ
โปรงใส และรวม
รับผิดชอบตอสังคม 

งาน 7 7 7 
กลยุทธที่ 6 
พัฒนาระบบการบริหารที่มี 
ธรรมาภิบาล 
มาตรการ 
1.จัดโครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
7,412,400 

 

 

 

7,412,400 7,412,400 
สํานักงานเลขานุการ 

คน 75 75 75 
กลยุทธที่ 7 
พัฒนาบุคลากรในหลายมิติ 
มาตรการ 
1.จัดทําโครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม  
กําแพงแสน 

330,000 330,000 330,000 
สํานักงานเลขานุการ 

หลักสูตร/
เร่ือง 

1/1 1 1 กลยุทธที่ 8 
ผลิตงานวิจัยเพ่ือสรางองค
ความรู 
มาตรการ 
1.จัดทําโครงการศึกษาวิจัย
การติดตามประเมินผล 
 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนบุตรเกษตรกร 

10,000 10,000 10,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

โครงการ 1 1 1 โครงการศึกษาการเทียบโอน
การศึกษาตามอัธยาศัยสูการศึกษาใน
ระบบ 

30,000 30,000 30,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

เร่ือง/ศูนย 1/75 0 0 โครงการประเมินผลโครงการพัฒนา
ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 

2,500,000   ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

            

  เร่ือง/ศูนย 1/32 0 0  โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานขอมูลของศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา (โรงเรียน) และศูนย
เครือขายปราชญชาวบาน 

4,000,000   ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

เร่ือง 0 1 0  โครงการประเมินผลโครงการหวย
องคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริดาน
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ี

2,500,000 1,000,000  ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

เร่ือง 1  1  1   โครงการวิจัยศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เกษตรสูความยั่งยืน 

17,000 22,000 20,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) ผูรับผดิชอบ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  

  เร่ือง 1 1 1  โครงการวิจัยสถาบัน  เร่ืองการศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการ
ของฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

15,000 15,000 25,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

เร่ือง 1   โครงการวิจัยสถาบันเร่ือง การศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชบริการของ
สํานักงานเลขานุการ 

10,000   สํานักงานเลขานุการ

เร่ือง 1   โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการของสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
 

15,000 15,000 15,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

  โครงการ/
คน 

1/30 1 1 
 โครงการติดตามประเมินผลหลักสูตร  

นานาชาต ิ
-หลักสูตร Training of Trainers on 
Agricultural Extension and 
Development for Africa (TOT) 
-หลักสูตร Sustainable Agricultural 
Production Through Agricultural 
Extension Approaches (SAP) 
-หลักสูตร Enhancing Women’s 
Role in Rural Development 
(WID) 

2,000,000 
  ฝายการศึกษา วิจัย

และพัฒนา 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และกฎหมาย
ดานการศึกษา 

 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาล มีความ
โปรงใส และรวม
รับผิดชอบตอสังคม 

หองพัก 
(คน) 

หองอบรม 
(คน) 

47,000 50,500 46,000 
กลยุทธที่ 9 
บริหารทรัพยากรและ
สินทรัพย 
มาตรการ 
1.จัดโครงการบริหาร
จัดการทรัพยสินและ
บริการวิชาการดานภูมิ
ทัศน 

โครงการบริหารจัดการทรัพยสินดาน
อาคารสถานที่สําหรับการจัดฝกอบรม 
สัมมนา 
 

2,392,300 2,392,300 2,392,300 
สํานักงานเลขานุการ 

  โครงการ 
8 7 7 

โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน 
12,245,768 9,852,000 9,852,000 

สํานักงานเลขานุการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) ผูรับผดิชอบ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  
  วิชา/คน 2/40 2/40 2/40 กลยุทธที่ 10 

สงเสริมและนํางานบริการ
วิชาการมาใชรวมกับการ
เรียนการสอน 
มาตรการ 
1.ใหการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

10,000 10,000 10,000 ฝายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

การพัฒนา
การศึกษา
เพ่ือความ

มั่นคงของรัฐ 

สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือฟนฟู
ความเชื่อมั่นของ
ประเทศและความ

มั่นคงของรัฐ 

กิจกรรม 11 11 11 กลยุทธที่ 11 
สงเสริมระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรม 
เนียมประเพณีไทย 
มาตรการ 
1.จัดโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 150,000 150,000 150,000 สํานักงานเลขานุการ  

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และกฎหมาย
ดานการศึกษา 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล มีความ

โปรงใสและรวม
รับผิดชอบตอสังคม 

ผลการ
ประเมิน 

ดี ดี ดี กลยุทธที่ 12 
สรางกระบวนการดานการ
ประกันคุณภาพ   
มาตรการ 
1.ใหการสนับสนุนระบบ
การประกันคุณภาพ 

โครงการประกันคุณภาพบริการ
วิชาการ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  

กําแพงแสน 

35,000 45,000 50,000 สํานักงานเลขานุการ 

หมายเหตุ  งบประมาณประจําป  หมายถึง งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดรวมกัน 
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 1.4.2 แผนยุทธศาสตรการบริหารสํานักงานเลขานุการ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ. 2555 – 2559 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหาร

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มิติดานประสิทธผล (ตามพันธกิจ) 
เปาประสงคท่ี 1.1 บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ 

  กลยุทธท่ี 1.1.1 สรางงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ 
ตัวชี้วดั  1.1.1.1 จํานวนโครงการ 

 
 1.1.1.1 จํานวนผลติภณัฑ 

 
 1.1.1.2 จํานวนเร่ือง 

 
 1.1.1.3 จํานวนผูเขารวม 

 
 1.1.1.4 จํานวนวิชา 

 
 1.1.1.5 การจัดตั้งวทิยาลัยบตุรเกษตรกร 

 
 1.1.1.6 จํานวนสาขาวชิา 

 
 1.1.1.7 จํานวนผูเขาเรียน 

 
 1.1.1.8 จํานวนหลักสตูร 

 
 1.1.1.9 จํานวนรายการ 

 
 1.1.1.10 จํานวนโครงการ 

 
 1.1.1.11 จํานวนกจิกรรม 

  กลยุทธที่ 1.1.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกบัหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
ตัวชี้วดั  1.1.2.1 จํานวนหนวยงาน 

  1.1.2.2 จํานวนหลักสตูร 
  1.1.2.3 จํานวนกิจกรรม 
  1.1.2.4 จํานวนโครงการ 
  1.1.2.5 จํานวนสถาน ี
  1.1.2.6 จํานวนกลุม 
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1.1.1(1) โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน 

(3-1-1-66-38)

จํานวนโครงการ 7 4 4 4 4 4 -สํานักงานเลขานุการ

1.1.1(2) โครงการผลิตผลิตภัณฑจากสวนแสนปาลม 

(3-1-1-67-38)

จํานวนผลิตภัณฑ 0 0 1 0 1 0 -สํานักงานเลขานุการ

1.1.1(3) โครงการสงเสรมิและเผยแพร -ฝายสงเสริมเผยแพรและ
 -ผานเอกสารเผยแพร จํานวนเรือ่ง 3 2 2 2 2 2
 -ผานวีดิทัศน จํานวนเรือ่ง 0 2 2 3 3 3
 -จัดนิทรรศการ จํานวนผูเขารวม 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700

 -สาธิตและฝกอบรมวิชาชีพ จํานวนวิชา 10 11 12 13 14 14
 -สาธิตวิชาชีพ จํานวนวิชา 0 30 0 0 0 0
1.1.1(4) โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร

 -โครงการจัดฝกอบรม จํานวนผูเขารวม 0 30 30 30 30 30 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

 -โครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร การจัดตัง้วิทยาลัย

บุตรเกษตรกร

0 0 0 1 0 0 -ฝายการศกึษา  วิจัยและ

พัฒนา

จํานวนสาขาวิชา 0 1 1 2 2 2

จํานวนผูเขาเรียน 0 20 30 40 50 60

1.1.1(5) โครงการฝกอบรมวิชาชีพสําหรบัประชาชน

(3-1-1-2-34-38)

จํานวนหลักสูตร

จํานวนผูเขารวม

2

60

3

90

3

90

4

120

4

120

5

150

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

1.1.1(6) โครงการสงเสรมิและพัฒนาเยาวชน 

(3-1-1-70-38)

จํานวนหลักสูตร

จํานวนผูเขารวม

2

200

3

300

3

300

3

300

3

300

3

300

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม
1.1.1(7) โครงการความรวมมือทางวิชาการภาครฐัและ

เอกชน  (3-1-3-11-38)

จํานวนหลักสูตร

จํานวนผูเขารวม

5

250

5

250

5

250

5

250

5

250

5

250

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

1.1.1(8) โครงการผลิตส่ือทางการสงเสรมิเพ่ือบริการ

วิชาการ (3-1-2-32-38)

-ฝายส่ือการสงเสรมิ

 -วีดิทัศน จํานวนเรือ่ง 7 12 12 12 12 12

 -รายการวิทยุ จํานวนรายการ 7 7 7 7 7 7

 -เอกสารอีเล็กทรอนิค จํานวนเรือ่ง 9 12 12 12 12 12

 -เอกสารเผยแพร จํานวนเรือ่ง 2 2 2 2 2 2

 -เอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวนเรือ่ง 0 3 3 4 4 5

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ
ผูรบัผิดชอบ

1.1.1 สรางงานบริการ

วิชาการท่ีตอบสนองความ

ตองการของชุมชนสังคม 

และนานาชาติ
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2555 2556 2557 2558 2559

1.1.1(9) โครงการสมัมนานานาชาติ จํานวนโครงการ

จํานวนผูเขารวม

0 270 0 0 0 0 -ฝายการศึกษา  วิจัยและ

พฒันา
 -โครงการ AIAEE Conference (The Association for 

International Agricultural and Extension 

Education)  (3-1-1-2-36-38)

จํานวนผูเขารวม 0 120 0 0 0 0

 -โครงการ The 5
th
 APEAEN International 

Conference on Enriching Agricultural Learning 

Process towards Sustainable Food Security  (3-1-1-

2-37-38)

จํานวนผูเขารวม 0 150 0 0 0 0

1.1.1(10) โครงการฝกอบรมหลักสตูร Postharvest 

Technology of Perishable Crops

จํานวนผูเขารวม 0 20 0 0 0 0  -ฝายการศึกษา  วิจัย

และพฒันา

1.1.1(11) โครงการพฒันาวิชาการบริการวิชาการและ

ฝกอบรมระยะสัน้

 -บริการวิชาการระยะสัน้ จํานวนกิจกรรม 3 4 4 4 5 5  -ฝายการศึกษา  วิจัย

และพฒันา

 -บริการฝกอบรมระยะสัน้ จํานวนหลักสูตร 0 2 2 3 3 3 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
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2555 2556 2557 2558 2559

1.1.2(1)โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวชิาการ

กบัหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนระดับชาตแิละนานาชาติ

 -สรางเครือขายภายในมหาวทิยาลัย และหลักสูตรฝกอบรม จํานวนหนวยงาน

จํานวนหลักสูตร

2

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

 -สรางเครือขายระดับมหาวิทยาลัย และกจิกรรมทาง

วชิาการ

จํานวนหนวยงาน

จํานวนกจิกรรม

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

-ฝายการศึกษาวจิัยและ

พัฒนา

 -สรางเครือขายกบัองคกรระหวางประเทศ และกจิกรรม

ความรวมมือทางวิชาการ

จํานวนหนวยงาน

จํานวนกจิกรรม

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-ฝายการศึกษาวจิัยและ

พัฒนา

 -สรางเครือขายรวมกบัภาคเอกชน และกจิกรรมสงเสริม

การตลาดเพื่อการบริการวิชาการ

จํานวนหนวยงาน

จํานวนกจิกรรม

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

-ฝายส่ือสารการตลาด

 -สรางเครือขายความรวมกบักรม  กระทรวง รัฐวิสาหกจิ 

และโครงการความรวมมือทางวิชาการ

จํานวนหนวยงาน

จํานวนโครงการ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-ฝายการศึกษา วจิัยและ

พัฒนา

 -สรางเครือขายรวมกบักรม กระทรวง รัฐวิสาหกจิ และ

หลักสูตรฝกอบรม

จํานวนหนวยงาน

จํานวนหลักสูตร

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

 -สรางเครือขายชุมชนและทองถิ่น และโครงการศกึษาดงูาน จํานวนหนวยงาน

จํานวนโครงการ

0

0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

 -สรางเครือขายชุมชนและทองถิ่น และโครงการสงเสริม

การตลาดเพื่อการบริการวิชาการ

จํานวนกจิกรรม 2 3 4 4 5 5 -ฝายส่ือสารการตลาด

 -สรางเครือขายชุมชนและทองถิ่น และโครงการพัฒนา

เครือขายนักวิทยุชุมชนภาคตะวนัตก

(5-1-2-62-38)

จํานวนสถานี

จํานวนกจิกรรม

3

0

3

1

3

1

5

1

5

1

5

1

-ฝายส่ือการสงเสริม

 -สรางเครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และ

กจิกรรมความรวมมือทางวิชาการ

จํานวนกลุม

จํานวนกจิกรรม

5

1

5

1

5

1

6

3

6

3

7

3

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

1.1.2 สรางเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการ

กบัหนวยงานท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชนระดบัชาติและ

นานาชาติ
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ตัวช้ีวัด

2555 2556 2557 2558 2559

1.2.1(1) โครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ชุมชน สังคม

จํานวนเรื่อง 4 7 7 7 9 9

 -การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเกษตร จํานวนเรื่อง 2 2 2 2 3 3  -ฝายการศกึษา วิจัยและ

พัฒนา
 -การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน จํานวนเรื่อง 1 1 1 1 2 2  -ฝายการศกึษา วิจัยและ

พัฒนา
 -การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการ/ศักยภาพในการทํางาน

ในองคกร

จํานวนเรื่อง 1 1 1 1 1 1  -ฝายการศกึษา วิจัยและ

พัฒนา
 -การศึกษาวิจัยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพเกษตรกร

จํานวนเรื่อง 0 1 1 1 1 1  -ฝายสงเสริมเผยแพร

และฝกอบรม

 -การวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตส่ือเพ่ือการสงเสริม จํานวนเรื่อง 0 1 1 1 1 1  -ฝายส่ือการสงเสริม

 -การศึกษาวิจัยรูปแบบการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม

กับกลุมผูรับบริการ

จํานวนเรื่อง 0 1 1 1 1 1  -ฝายส่ือสารการตลาด

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคที่ 1.2 วิจัย พัฒนาองคความรู และถายทอดวิทยาการในสาขาตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม

  กลยุทธท่ี 1.2.1 สรางงานวิจยัท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนสังคม

1.2.1.1 จํานวนเร่ือง

กลยุทธท่ี 1.2.1 สราง

งานวิจัยท่ีตอบสนอง

ความตองการของชุมชน 

สังคม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชีวั้ดตามปงบประมาณ
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ตัวชีว้ัด

2555 2556 2557 2558 2559

1.3.1(1) โครงการความรวมมือดานสถานที่ในการฝกอบรม จํานวนหนวยงาน 0 0 1 0 0 0 -ผูอํานวยการ (มก.-ธ.ก.ส.)

1.3.1(2) โครงการปรับปรุงและพฒันาสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่

การใหบริการ

 -ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพือ่การใหบริการ จํานวนอาคาร 0 3 2 0 0 0 -สํานักงานเลขานุการ

 -พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกและสภาพแวดลอม สนับสนุนการบริการของ

แสนปาลม เทรนน่ิง โฮม

จํานวนกิจกรรม 0 1 1 1 1 1 -สํานักงานเลขานุการ

1.3.1 พฒันารูปแบบการ

ใหบริการ สิ่งอํานวยความ

สะดวกเพือ่การเรียนรู

1.3.1.3 จํานวนกิจกรรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจบุัน

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคท่ี 1.3 บริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู

กลยุทธที่ 1.3.1  พฒันารูปแบบการใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่การเรียนรู

1.3.1.1 จํานวนหนวยงาน

1.3.1.2 จํานวนอาคาร

 
 

ตวัชี้วดั

2555 2556 2557 2558 2559

2.1.1 สรางเอกลักษณ 

และคณุคาการบริการ

วิชาการ

2.1.1(1) โครงการพัฒนาระบบการใหบรกิารที่มีประสิทธิภาพ เสรมิ

คณุคาการใหบรกิาร 

จํานวนกิจกรรม 0 1 0 1 0 1 -สํานักงานเลขานุการ

2.1.1(2) โครงการศึกษาความพึงพอใจของผูรบับรกิาร จํานวนเรื่อง 0 1 1 1 1 1 -ฝายการศกึษา วิจัย และ

พัฒนา

2.1.1.2 จํานวนเรื่อง

กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ขอมลู

ปจจุบัน

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ
ผูรบัผิดชอบ

มิติดานคุณภาพบรกิาร
เปาประสงคท่ี 2.1 สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ

  กลยุทธที ่2.1.1 สรางเอกลักษณ และคุณคาการบริการวิชาการ

2.1.1.1 จํานวนกจิกรรม
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ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

2.2.1(1) โครงการสงเสริมการขาย จํานวนกิจกรรม 1 2 2 2 2 2 -สํานักงานเลขานุการ

2.2.1(2) โครงการขยายตลาด แสนปาลม เทรนน่ิง โฮม  

(แทน 5-1-2-6.3-3.8)

จํานวนกิจกรรม 0 1 1 1 1 1 -สํานักงานเลขานุการ

2.2.1(3)จัดทําฐานขอมูลผูรบับริการ จํานวนฐานขอมูล 0 2 1 1 1 1 -ฝายสื่อสารการตลาด

2.2.1(4) สรางกิจกรรมบริการวิชาการที่เขาถึงมวลชน  

(3-1-1-68-38)

จํานวนกิจกรรม

จํานวนชองทาง

1

3

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

-ฝายสื่อสารการตลาด

ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

2.3.1(1) โครงการสานตองานเดิมสงเสริมงานใหม

 -การจัดทําแนวทางการดําเนินงานเพือ่พัฒนาและตอยอด

โครงการบริการวิชาการ

จํานวนโครงการ 0 1 1 2 2 2 -ฝายการศกึษา วิจัย และ

พฒันา

 -สรางความเชื่อมโยงองคความรูทางวิชาการ จํานวนกิจกรรม 2 1 1 1 1 1  -ฝายสื่อสารการตลาด

2.3.1(2) โครงการบริการสื่อการสงเสรมิ จํานวนกิจกรรม 0 5 5 5 5 5 -ฝายสื่อการสงเสรมิ

เปาประสงคท่ี 2.2 แสวงหาผูรับบริการใหม

  กลยุทธท่ี 2.2.1 การประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก

2.2.1.1 จํานวนกิจกรรม

2.2.1.2 จํานวนฐานขอมูล

2.2.1.3 จํานวนชองทาง

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

2.2.1 การประชาสัมพันธและ

การตลาดเชิงรุก

เปาประสงคท่ี 2.3 รักษาฐานผูรับบริการเดิม

  กลยุทธท่ี 2.3.1 สรางความสัมพันธอันดีกับผูใชบริการ (Customer Relationship Management : CRM)

2.3.1.1 จํานวนโครงการ

2.3.1.2 จํานวนกิจกรรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ

2.3.1 สรางความสัมพนัธอันดี

กับผูใชบริการ (Customer 

relationship management : 

CRM)
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ตวัชี้วัด 2.4.1.1 จํานวนรูปแบบ

2.4.1.2 จํานวนชุด

2.4.1.3 จํานวนฐานการเรียนรู

2555 2556 2557 2558 2559

2.4.1 สรางเอกลักษณ 

และคุณคาการบริการ

2.4.1(1) พัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการที่สามารถ

นําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ

จํานวนรูปแบบ 0 1 1 1 1 1 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

2.4.1(2)  ผลิตชุดสื่อวีดิทศันเพือ่การเรียนรู จํานวนชุด 0 5 5 10 10 10 -ฝายสื่อการสงเสริม

2.4.1(3)  โครงการจัดทําฐานการเรยีนรูเศรษฐกิจ

พอเพยีง (3-1-1-76-38)

จํานวนฐานการเรยีนรู 0 8 8 8 8 8 -ฝายการศึกษา วิจัย และ

พฒันา

2.4.1(4) สงเสริมการใหบริการดานบรกิารวิชาการ จํานวนหลักสูตร 0 3 3 4 4 5 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

ตวัชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

3.1.1 ปรบัปรงุ

กระบวนการทํางานใหมี

 3.1.1(1) พฒันาระบบงานบริการแสนปาลม เท

รนน่ิง โฮม

-แยกสวนการบริหารใหมีความคลองตัว จํานวนกิจกรรม 0 0 1 0 0 0 -สํานักงานเลขานุการ

3.1.1(2) จัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน

 -คูมือการปฏิบตัิงานของ

แสนปาลม เทรนน่ิง โฮม

จํานวนคูมือ 1 1 1 1 1 1 -สํานักงานเลขานุการ

 -คูมือการปฏิบตัิงานดานการบริการวิชาการ จํานวนคูมือ 1 1 1 1 1 1 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

เปาประสงคที ่2.4 ปรบัปรงุรูปแบบการใหบรกิาร

  กลยุทธท่ี 2.4.1 สรางเอกลักษณ และคุณคาการบริการวิชาการ

2.4.1.4 จํานวนหลักสูตร

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

มิติดานประสิทธิภาพ
เปาประสงคที ่3.1 พฒันาระบบการบรหิารงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

  กลยุทธท่ี 3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

3.1.1.1 จํานวนกจิกรรม

3.1.1.2 จํานวนคูมือ

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน
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ตัวช้ีวัด

2555 2556 2557 2558 2559

3.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริการ

3.2.1(1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนกิจกรรมการพัฒนา 1 1 1 1 1 1 -คณะกรรมการวางแผนและ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัด

2555 2556 2557 2558 2559

4.1.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

4.1.1(1) โครงการพัฒนาบุคลากร ตามระบบ 

competency (5-3-3-68-38)

รอยละของบุคลากร 50 60 70 70 80 80 -คณะกรรมการพัฒนา

สมรรถนะความสามารถ

4.1.1(2) โครงการสงเสริมและพัฒนาคนดี คนเกง จํานวนบุคลากร 0 0 2 1 1 2 -คณะกรรมการบริหารสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม 
4.1.2(3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือทํางานวิจัย 

(พ่ีสอนนอง) (2-3-1-52-37)

จํานวนบุคลากร 3 6 7 8 9 9 -ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

ตัวช้ีวัด

2555 2556 2557 2558 2559

4.2.1 สรางวัฒนธรรมของสํานักสงเสริม

และฝกอบรม 

กําแพงแสน

4.2.1(1) โครงการสรางวัฒนธรรมสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน

จํานวนกิจกรรม 0 0 1 1 1 1  - ทุกฝาย

เปาประสงคท่ี 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  กลยุทธที ่3.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ

3.2.1.1 จํานวนกิจกรรมการพัฒนา

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

มติิดานการพฒันาองคกร
เปาประสงคที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุย (HRM และ HRD) 

  กลยุทธที ่4.1.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

4.1.1.1 รอยละของบุคลากร

4.1.1.2 จํานวนบุคลากร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคที่ 4.2 สรางทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีตอองคกร

  กลยุทธที ่4.2.1 สรางวฒันธรรมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

4.2.1.1 จํานวนกิจกรรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
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ตวัชีว้ัด

2555 2556 2557 2558 2559

4.3.1 จัดทําและพัฒนาสวัสดิการของสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

4.3.1(1) โครงการสวัสดิการของสํานักสงเสริม

และฝกอบรม  กําแพงแสน

จํานวนกิจกรรม 0 5 5 5 5 5 - สํานักงานเลขานุการ

เปาประสงคที่ 4.3 สรางขวญักําลังใจ (แรงจูงใจ)

  กลยุทธที ่4.3.1 จัดทําและพฒันาสวัสดกิารของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

4.3.1.1 จํานวนกจิกรรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมลู

ปจจุบัน

เปาหมายตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
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วิสัยทัศน

มุงม่ันสูความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อพัฒนาสูความเขมแข็งอยาง

ย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การถายทอดองคความรู 

ผลงานบริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคม 

เปาประสงคที่ 1.2 

วิจัย พัฒนาองคความรู และถายทอด

วิทยาการในสาขาตาง ๆ ท่ีตอบสนอง

ความตองการของชุมชนและสังคม

เปาประสงคที่ 1.3 

บริการสิ่งอํานวย

ความสะดวกเพ่ือการ

เรียนรู 

เปาประสงคที่ 2.1

สรางความพึงพอใจให

ผูรับบริการ

เปาประสงคที่ 2.2

แสวงหาผูรับบริการ

ใหม

เปาประสงคที่ 2.3

รักษาฐานผูรับบริการ

เดิม

เปาประสงคที่ 2.4

ปรับปรุงรูปแบบการ

ใหบริการ

เปาประสงคที่ 3.1

พัฒนาระบบการบริหารงาน

เปาประสงคที่ 3.2

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

เปาประสงคท่ี 4.2

สรางทัศนคติและวัฒนธรรมท่ี

ดีตอองคกร

เปาประสงคที่ 4.3

สรางขวัญกําลังใจ 

(แรงจูงใจ)

เปาประสงคที่ 4.1

การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย (HRM และ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาองคความรูและ

งานวิจัยดานการสงเสริม

และเผยแพร

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

เปาประสงคที่ 1.1 

บริการวิชาการที่

ตอบสนองความตองการ

มิติ

ดานประสิทธิผล 

(ตามพันธกิจ)

มิติ

ดานคุณภาพบริการ 

(การใหบริการ

มิติ

ดานการพัฒนา

องคกร

มิติ

ดานประสิทธิภาพ
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1.5 แผนงานประกันคณุภาพของสํานกัสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 แผนงานประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554 

แผนงานประกนัคุณภาพ 
พ.ศ.2554 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.วางแผนและปรับปรุงแผนดําเนินการประกันคุณภาพ 

(P) 

               

2.ทุกฝายดําเนินการตามแผนท่ีวางไวพรอมรวบรวม

ขอมูลตามตัวบงชี้ (D) 

               

3.ระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

จัดการ 

               

4.การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู                

. - สัมมนาหลักฐานประกอบตัวบงชี้ตามเกณฑ

มาตรฐาน (ขอ)  และกําหนดผูรับผิดชอบ” ประจําป

การศึกษา 2554 

           7-8พ
.ค.2555 

   

- สัมมนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

           16 พ
.ค.2555 

   

5.คําสั่งแตงต้ัง 
 - คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 
 - คณะทํางานจัดการประกันคุณภาพของสํานัก

สงเสริมฯกําแพงแสน 
- คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของทุกฝาย  
-  คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ 

(ภายใน) ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

               

6.จัดทําหรือปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพบริการ

วิชาการของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และ

ประกาศใชคูมือฯ 

               

7.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับฝาย 

ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 2554 เพ่ือรอรับ

การตรวจประเมินภายใน  

           1-20 พ
.ค.2555 

   

8.ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Self Audit) (ทุกฝาย) 

และแจงผลการตรวจประเมินขอมูลปอนกลับทุก

ฝายและผูท่ีเกี่ยวของ (C) 

           29 พ
.ค.2555 

   

9.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR ) ของสํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสน 

            สัปดาหที่ 1เดือนมิ.ย. 
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แผนงานประกนัคุณภาพ 
พ.ศ.2554 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

10.สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานัก

สงเสริมฯกําแพงแสน ใหมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรอรับ

การตรวจประเมินกอนการประเมิน 1 สัปดาห 

            19 มิ.ย.2555 
  

11.รับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ภายในระดับ

มหาวิทยาลัย (Internal Audit) 

            

 26-27 มิ.ย.2555 

  

12.สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปรับแกไข SAR ตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ สงสํานักประกัน

คุณภาพ มก. ภายในวันท่ี 30 กนัยายน 2555 

   30 ก.ย.2555 

           

13.ฝายและสํานักงานเลขานุการจัดทําแผนพัฒนาและ

ปรับปรุงภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 

  31 ส.ค.2555 

           

    

14.คณะกรรมการฯ จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอ 

มก.ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2555 

    30 ต.ค.2555 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
ตามระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do 
 

 

CHECK 

ACT 
 

PLAN

1. การดําเนินงานตามสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจําปงบป ระมาณ 
2. รายงานผลการดํา เนินงาน
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรคใน
รายงานการป ระชุมระดับฝาย และ
หัวหนาฝายนํา เสนอในคณะกรรมการ
บริหารสํา นักสงเสริมฯ กําแพงแส น 
 

1 . มี การ จัดทํา แผนการปฏิบัติงา น
ประจํา ปงบ ประมาณในระดับฝาย  

2 . รวบรวมแผนงาน ของทุกฝา ยเปน
แผน กา รป ฏิบัติงานประจําป
งบประมาณของสํานักสงเสริมฯ 
กํา แพงแสน  

นําผลจา ก กา ร วิเคราะหใน ที่ประชุม
คณะกรรมกา รบริหารสํานั กสงเสริมฯ 
กําแพงแสน เพ่ือ ใหทุกฝายนํา ไป
จัดทําแผนการปฏิบั ติงานประจํา ป
งบประมา ณในปงบประมา ณถัดไป  
 

1 . หัวหนาโครงการดํา เนินง านตามแผนที่กําห นด
และรายงานเสนอหั วหนาฝา ยเพ่ือให งาน
วิเคราะหแผน และงบประมาณจัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานป ระจําปงบประมาณ  

2 . รายงาน ผลการดําเนิน งานความกา วหนา  ปญ หา 
อุปสรรคในรายงานการประชุมระดับฝาย และ
หัวหนาฝายนํา เสน อใน คณะกรรมการบริหาร
สํานักสงเสริมฯ กํา แพงแสน 
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แผนภูมิท่ี 1  การเช่ือมโยงภารกจิและระบบการประกันคุณภาพสํานักสงเสรมิฯ กําแพงแสน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

4. ใหบริการ
สถานที่ใน

การจัดอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

กิจกรรมอ่ืน 
ๆ และการ

ดูแลปรับปรุง
ภูมิทัศน 

5.1สนับสนุน
การเรียนการ
สอนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี และ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ทางดานสงเสริม
การเกษตร  
นิเทศศาสตร
เกษตร การ
พัฒนาทองถิ่น

3. ศึกษา 
คนควา วิจัย 

ดานการสงเสริม
เผยแพร การ
ฝกอบรมและ
การพัฒนา
ชนบทที่

เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ 

2. ผลิต 
พัฒนา และ
บริการสื่อ 
สําหรับการ

สงเสริม
เผยแพร การ

ฝกอบรม
และการ
เรียนการ

สอน 

6. อนุรักษสืบ
สาน เผยแพร
เอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรร
มอันดีงาม
ของชาต ิ

ภารกิจหลัก 
 

นโยบาย 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ภารกิจรอง 
 

1. ดานการบริการ
วิชาการ 

2. ดานการวิจัย  3.สนับสนุนดาน
การเรียนการสอน 

4. ดานการทํานุบํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม 

ภารกิจ 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

2.ดานการวิจัย 
 

1. ดานการจัดการ
เรียนการสอน 

3. ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

4. ดานการทํานุบํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม 

1.ใหบริการ
วิชาการแกสังคม 
โดยนําผลงาน

การศึกษา
คนควาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ 
และองคความรู
จากแหลงอ่ืน ๆ 
ออกเผยแพรสู
สาธารณชนใน
รูปแบบตางๆ 

ภารกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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1.6 โครงสรางการบริหารงานของสํานกั 

 บรหิารงานตามโครงสราง โดยผูอํานวยการสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน เปน

ผูบังคับบญัชา มีหัวหนาฝายตาง ๆ รับผิดชอบในการบริหารงานและมีขาราชการสาย ก ข ค พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว และเจาหนาที่โครงการ รับผิดชอบงานเฉพาะดานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

แผนภูมิท่ี 2 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

- งานสารบรรณ 
   หนวยธุรการ 
   หนวยยานพาหนะ 
- งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   หนวยงานบริหารบุคลากร 
   หนวยงานพัฒนาบุคลากร 
   หนวยสวสัดิการบุคลากรและกองทุน 
- งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน 
   หนวยอาคารสถานทีแ่ละซอมบาํรุง 
   หนวยบริการสถานที่และประสานสมัพันธ 
   หนวยบริการศิลปกรรม 
   หนวยบริการภมูิทัศน 
   หนวยบริการคอมพิวเตอร 
- งานการเงินและบัญชี 
   หนวยการเงิน 
   หนวยบัญชี 
- งานพัสดุ 
   หนวยจัดหา 
   หนวยควบคุมเก็บรักษาและจําหนาย 

- งานสงเสริมและเผยแพร 

- งานฝกอบรม 

- งานพัฒนาระบบการ 

   สงเสริมและการฝกอบรม 

- งานพัฒนาสถาบันองคกร 

 และชุมชน 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

- งานวิชาการส่ือ 
- งานผลิตและพัฒนาส่ือ 
- งานบริการส่ือการสงเสริม 

- งานการพิมพ 

- งานการศึกษา 
- งานวิจัยและ     
พัฒนา 

- งานวิเทศสัมพันธ 

- งานการตลาด 
- งานประชาสัมพันธ 

- งานบริการ 

สํานักงานเลขานุการ ฝายส่ือสารการตลาด
ฝายการศึกษา ฝายการศึกษา 

วิจัยและพัฒนาวิจัยและพัฒนา  
ฝายส่ือการสงเสริม  ฝายสงเสริมเผยแพร ฝายสงเสริมเผยแพร 

และฝกอบรมและฝกอบรม  
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงกลไกบริหารงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
หมายเหตุ  1/ เขาโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด วันที ่30 กันยายน 2554 

 2/ ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2554 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หัวหนาฝายส่ือ 
การสงเสริม 

หัวหนาฝายสงเสริม 
เผยแพรและฝกอบรม 

หัวหนาฝายส่ือสาร
การตลาด 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักสงเสริมฯ กพส. 

หัวหนาฝายการศึกษา     
วิจัยและพัฒนา 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

ผูชวยหัวหนาฝาย
หัวหนางาน 

หัวหนาหนวย 

 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

ผูชวยผูอํานวยการฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ2/ 

คณะกรรมการบริหาร 
สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

คณะกรรมการประจํา    
สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

รองผูอํานวยการฯ ฝายกิจการพิเศษ 1/ 
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของสํานกั 

 1.7.1 คณะกรรมการประจําสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน ประกอบดวย 

1. ผูชวยศาสตราจารยพุม  ขําเกลี้ยง ที่ปรึกษา 

2. ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน ประธานกรรมการ 

3. ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ กรรมการ 

5. คณบดีคณะเกษตร กรรมการ 

6. คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน กรรมการ 

7. ดร.โสภณ ภูเกาลวน กรรมการ 

8. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา อังกสิทธ์ิ กรรมการ 

10 รองศาสตราจารย ดร.ชัชรี นฤทุม กรรมการ 

11. หัวหนาฝายสือ่การสงเสริม กรรมการ 

12. หัวหนาฝายสงเสรมิเผยแพรและฝกอบรม กรรมการ 

13. หัวหนาฝายสือ่สารการตลาด กรรมการ 

14. หัวหนาฝายการศึกษา วิจัยและพฒันา กรรมการ 

15. เลขานุการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน      กรรมการและเลขานุการ 

1.7.2  คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประกอบดวย 

1.  นางชัชรี นฤทุม ที่ปรึกษา 

2.  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ประธานกรรมการ 

3.  ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 1/ 

     ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

4.  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายกจิการพิเศษ2/ กรรมการ 

5.  หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม กรรมการ 

6.  หัวหนาฝายสื่อการสงเสริม กรรมการ 

7.  หัวหนาฝายสื่อสารการตลาด กรรมการ 

8.  หัวหนาฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา กรรมการ 

9.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ                  กรรมการและเลขานุการ 

 

-------------------------------------- 
หมายเหตุ  1/ คําสั่งแตงตั้ง ณ วันที ่3 ตุลาคม 2554 

 2/ เขาโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด วันที่ 30 กันยายน 2554 
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1.7.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประกอบดวย 

1.นายชูเกียรติ  รักซอน  

   ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน ประธาน 

2.นายสมพงษ ปรีชาคม  

   ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสรมิฯ กําแพงแสน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

3.นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ  

   หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม กรรมการ 

4.นางรัชนี จารุสันต 

   หัวหนาฝายสื่อการสงเสริม  กรรมการ 

5. นางพาณี  สวาสด์ิ 

   หัวหนาสื่อสารการตลาด  กรรมการ 

6. นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ  

   หัวหนาสํานักงานเลขานุการ                     กรรมการและเลขานุการ 

7.นางนวลฉวี   พรบัณฑิตยปทมา  

   หัวหนางานประกันคุณภาพ                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นอกจากน้ี ยังมีคณะทํางาน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ดังน้ี 

1. คณะทํางานจัดการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

 3. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับฝาย 

1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2554 ที่สํานักภาคภูมิใจ 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนไดรับรางวัลหนวยงานดีเดนของชาติสาขาพัฒนาสังคม 

ประจําปพุทธศักราช 2554 จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  และ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูแทนหนวยงานดีเดนของชาติ ประจําป

พุทธศักราช 2554 เขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค ในวัน

พฤหัสบดีที่ 28  มิถุนายน 2555 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ โดย

รวมกับสมาคม Association of Educators in Agriculture and Environment (APEAEN)  จัดการ

ประชุมวิชาการนานาชาติ  International APEAEN Conference ครั้งที่ 5 มีผูเขารวมจํานวน 48 คน จาก 

6 ประเทศ (เกาหลีใต ญี่ปุน ฟลิปปนส ลาว จีน และไทย)  และรวมกับสมาคม Association of 

International Agricultural and Extension (AIAEE)  จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Annual AIAEE 

Conference  ครั้งที่ 28 มีผูเขารวมจํานวน 162 คน จาก 11 ประเทศ (แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา 

อินโดนีเซีย บราซิล เอธิโอเปย เคนยา มาลี โมซัมบิก ไนจีเรีย สวาซีแลนด และไทย) ในวันที่ 20-24 

พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  
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1.9 ขอมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําป 2554 

 ขอมูลงบประมาณทัง้หมดของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมาณ

แผนดิน 
15,018,100.00 16,094,320.00 -1,076,220.00 16,648,100.00 18,439,478.10- 1,791,378.10 16,868,900.00 21,239,437.89 -4,370,537.89 

งบประมาณ

เงินรายได 
131,144,468.80 120,608,087.71 10,536,381.09 23,515,352.56 31,323,843.61 -7,808,490.61 23,183,430.90 31,586,508.32 -3,836,183.72 

รวม 146,162,568.8 136,702,407.71 9,460,161.09 40,163,452.56 31,323,843.61 -6,017,112.51 40,052,330.9 52,825,946.21 -8,206,721.61 

 ขอมูลการเงินและงบประมาณของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายการ ปงบประมาณ 

2552 2553 2554 

รายรับทั้งหมดของหนวยงาน 149,807,068.80 41,163,452.56 41,052,330.90 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 15,512,780.16 24,515,352.56 24,183,430.90 

คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่
และที่ดิน 

37,645,427.26 46,453,273.51 49,960,600.60 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 3,678,065.44 5,482,371.00 725,696.00 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  1,000,000.00 1,000,000.00 

คาใชจายเพื่อพัฒนาบุคลากร 470,666.85 552,211.76 1,139,649.61 

คาใชจายที่ใชในระบบ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 149,807,068.80 41,163,452.56 41,052,330.90 

เงินเหลือจายสุทธิ 15,878,584.27 -2,967,024.22 -8,908,269.70* 

สินทรัพยถาวร 34,052,828.29 29,420,318.69 30,611,318.36 

หมายเหตุ * การเบิกเงินเหล่ือมปโครงการพัฒนาวิชาการ 

 รายรับ-รายจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน  

รายรับเงินงบประมาณ (บาท) รายจายเงินงบประมาณ (บาท) 

  แหลงรายรับ ประมาณการรายรับ   แหลงรายรับ ประมาณการรายรับ 

1. งบบุคลากร 14,742,600.00 1. งบบุคลากร 18,113,469.48 

2. งบดําเนินงาน 2,126,300.00 2. งบดําเนินงาน 2,125,968.41 

3. งบลงทุน  3. งบลงทุน  

4. งบอุดหนุน 1,000,000.00 4. งบอุดหนุน 1,000,000.00 

5. งบอ่ืนๆ  5. งบอ่ืนๆ  

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 17,868,900.00 รวมประมาณการรายจาย (บาท) 21,239,437.89 



รายงานการประเมินตนเองสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2554                             38 

 

  รายรับ-รายจายเงินรายไดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

รายรับเงินรายได  (บาท) รายจายเงินรายได (บาท) 

  แหลงรายรับ ประมาณการรายรับ   แหลงรายรับ ประมาณการรายรับ 

1. บริหารสินทรัพย 20,882,988.52 1. งบบุคลากร 8,277,239.52 

2. คาเชาที่ราชพัสด ุ 610,000.00 2. งบดําเนินงาน 11,552,546.76 

3. คาขายผลิตผล/ผลิตภัณฑ 331,641.00 3. งบลงทุน 725,696.00 

4. รายไดอ่ืนๆ 1,358,801.38 4. งบอุดหนุน 856,616.09 

5.   5. งบอ่ืนๆ 253,907.85 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 23,183,430.90 รวมประมาณการรายจาย (บาท) 21,666,006.22 

 

  1.9.2 จํานวนบุคลากร 

 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2553 2554 

1.  นักวิจัย - - 

2.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 73 78.5 

- บุคลากรสายวิชาการ 2 2 

- บุคลากรสนับสนุนอื่น (ปฏิบัติงานในสํานักงาน) 71 76.5 

3.  รวมบคุลากรท้ังหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 73 78.5 

4.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท  - - 

5.  รวมบคุลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 73 78.5 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
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 ขอมูลบุคลากร ใหนับบุคลากรที่มรีะยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหนงทางวิชาการ  

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

ตําแหนงทางวิชาการ บุคลากรไมรวมลา  บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

-  แรงงาน 38 40 50 - - - 38 40 50 

-  ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 75 53 56 - - - 75 53 56 
   ขาราชการ  16 2 1 - - - 16 2 1 
   พนักงานมหาวิทยาลัยไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ 
11 13 14 - - - 11 13 14 

   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 19 23 28 - - - 19 23 28 
    ลูกจางช่ัวคราวและลูกจางโครงการ

ปฏิบัตงิานในสาํนักงาน 
25 11 9 - - - 25 11 9 

   ลูกจางประจําปฏบิัติงานในสํานักงาน 4 4 4 - - - 4 4 4 

- ขาราชการสายวิชาการ (ก) 2 2 2    2 2 2 

-  ชํานาญงาน 6  4 5 - - -  4 5 

-  ชํานาญการ 6 1 11 10 - - - 1 11 10 

-  ชํานาญการ 7 - - - - - - - - - 

-  ชํานาญการ 8 11 11 9 - - - 11 11 9 

-  เชี่ยวชาญ 9 - - - - - - - - - 

-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10 - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 127 121 132 - - - 127 121 132 

คุณวุฒิการศึกษา          

-  ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 50 51 60 - - - 50 51 60 

-  ระดับปริญญาตร ี 44 44 41 - - - 44 44 41 

-  ระดับปริญญาโท 32 25 31 - - - 32 25 31 

-  ระดับปริญญาเอก 1 1 - - - - 1 1 - 

รวมทั้งหมด 127 121 132 - - - 127 121 132 

 

 
 

ลําดั

บ 

ระยะเวลาการทํางาน 

(ไมรวมหมวดแรงงาน) 

คุณวุฒิทางการศึกษา(คน) ตําแหนงทางวิชาการ(คน) 

ต่ําป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

(คน) 

ไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

รวม 

(คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 9 35 31 - 75 13 26 39 
   ขาราชการ 1 14 12 - 27 1 26 27 

   พนักงานเงินงบประมาณ - 2 10 - 12 12 - 12 

   ลูกจางประจํา - 4 - -- 4 - - - 

   พนักงานเงินรายได 8 14 8 - 30 - - - 

   ลูกจางช่ัวคราว - 1 1 - 2 - - - 
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ลําดั

บ 

ระยะเวลาการทํางาน 

(ไมรวมหมวดแรงงาน) 

คุณวุฒิทางการศึกษา(คน) ตําแหนงทางวิชาการ(คน) 

ต่ําป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

(คน) 

ไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

รวม 

(คน) 

2 6-9 เดือน 2 1 4 - 7 3 - 3 
   พนักงานเงินงบประมาณ 1 - 2 - 3 3 - 3 

   พนักงานเงินรายได 1 - 2 - 3 - - - 

   ลูกจางช่ัวคราว - 1 - - 1 - - - 

3 นอยกวา 6 เดือน - 5 2 - 7 - - - 

4 ลาศึกษาตอ  - - - - - - - - 

5 รวมทั้งหมด 11 41 37 - 89 16 26 42 

6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 10 35.5 33 - 78.5 14.5 26 40.5 

 

 จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2554 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (จํานวนคนนับซ้ํา) 

หนวยงาน ประชุมสัมมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 

สํานักงานเลขานุการ 84 คน 20 คน - 56 คน 148 คน 

ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 13 คน 5 คน 7 คน 5 คน 30 คน 

ฝายส่ือการสงเสริม 13 คน 13 คน 6 คน 6 คน 38 คน 

ฝายส่ือสารการตลาด 4 คน 4 คน 4 คน 4 คน 16 คน 

ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 17 คน 2 คน - - 19 คน 

รวม 131 คน 44 คน 17 คน 71 คน 251 คน 

1.9.3 งานวิจัย  

    ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปจจุบัน)  

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

โครงการ 
ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 

(พ.ศ. ) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทนุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. การศึกษารูปแบบการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมวิชาชีพที่เหมาะสม 

2554 วารีภรณ สํานักสงเสรมิ
และฝกอบรม 
กําแพงแสน 

8,600 - 8,600 

2. ความพึงพอใจส่ือส่ิงพิมพทาง
การเกษตร เอกสารเผยแพรทางการ
เกษตร ของประชาชนผูใชบริการส่ือ
การเกษตร สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

2554 นริศ สํานักสงเสริม
และฝกอบรม 
กําแพงแสน 

8,600 - 8,600 
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โครงการ 
ชวงระยะเวลา
ของโครงการ 

(พ.ศ. ) 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทนุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

กําแพงแสน 

3. การศึกษารูปแบบการจัดตั้งและ
การบูรณาการเครื อข ายกองทุน
สวัสดิการชุมชนจังหวัดนครปฐม 

2554 สาคร สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม 

กําแพงแสน 

8,600 - 8,600 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรนัก
บริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ กรณีศึกษา: ความสัมฤทธ์ิ
ผลจากการฝกอบรม รุนที่ ๔๕-๔๗ 

2554 นันทกาญจน สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม 

กําแพงแสน 

8,600 - 8,600 

5. แนวทางในการพัฒนาโครงการ
ฝกอบรม หลักสูตร Postharvest 
Technology of Perishable 
Crops 

2554 สุปรียา สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม 

กําแพงแสน 

8,600 - 8,600 

6. การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบการศึกษานอกระบบของ
โรงเรียนบุตรเกษตรกร 

2554 ศิริศักดิ์ สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม 

กําแพงแสน 

5,500 - 5,500 

7. การติดตามและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

2554 นิลุบล สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม 

กําแพงแสน 

5,000 - 5,000 

รวม    53,500  53,500 

 

    ขอมูลงานวิจัยทั้งหมด สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

รายละเอียด ประจําป 

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการวิจัย (ปงบประมาณ พ.ศ.) 7 7 7 

จํานวนรายงานการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

 2  

ตางประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

   

รวม  2  

จํานวนบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

   

ตางประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

   

รวม    

จํานวนบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ 
(ปการศึกษา) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ 1 1 1 

รวม    
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รายละเอียด ประจําป 

2552 2553 2554 

จํานวนบุคลากรวิจัยที่นําเสนอผลงาน
วิชาการ (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  1  

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูล (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนงานวิจัยที่ไดสรางนวัตกรรมใหม (ป
การศึกษา) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ  
(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 1 7 7 

ตางประเทศ    

รวม 1 7 7 
 

   

   

   
เจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รวมกับ 2 สมาคม Association of Educators in Agriculture and Environment (APEAEN) 

และสมาคม Association of International Agricultural and Extension (AIAEE) และบุคลากรสํานักสงเสริมเสนอผลงานวิจัย 
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1.9.4 งานบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน) 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานขอมูล

สํานักงานบริการวิชาการ)  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงานที่มารับ

บริการ/ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน 

ภาครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1. หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณระดับกลาง รุนที ่50-54 

  สํานักปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

นายชูเกียรติ รักซอน 1,584,000 

2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถดาน

การบริหารพนักงาน ระดับ 9 รุนที3่9-42 

  ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

นายชูเกียรติ รักซอน 474,000 

3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถดาน

การบริหารพนักงาน ระดับ 8 รุนที่ 14-20 

  ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

นายชูเกียรติ รักซอน 460,208 

4.ดูแลรักษาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก 

จังหวัดนนทบุรี 

  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ 342,662.40 

5.การศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ฐานขอมูลของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจใน

สถานศึกษา(โรงเรียน) และศูนยเครือขาย

ปราชญชาวบาน 

  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

นายชูเกียรติ รักซอน 320,000 

6.ดูแลรักษาภูมิทัศนสํานักกษาปณ อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธาน ี

  กรมธนารักษ นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ 242,691.04 

7.การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

รศ.ชูเกียรติ รักซอน 192,000 

8. หลักสูตรนักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ 

รุนที่ 16-19 

   นายเพ่ิม สุรักษา 42,880 

รวม     3,658,441.44 

 

  

 

 

 

  

โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงาน โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงาน 
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ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 

 

 
  

   
ดูแลรักษาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผูผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ 

 

   

อบรมนานาชาติ หลักสูตร Postharvest Technology of Perishable Crops ผูอบรมในประเทศแถบลุมแมน้ําโขง 
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 ขอมูลการใหบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไมอยูในฐานขอมูล
สํานักงานบริการวิชาการ) สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1.โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรเพ่ือ

การพัฒนา (10 โครงการ) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน และ 

จังหวัดนครปฐม 

นายสนธยา  

มณฑาสุวรรณ 

1,000,000 

2. สาธิตฝกอบรมวิชาชีพ 84 อาชีพ ใน

งานเกษตรกําแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

นายชูเกียรติ รักซอน 80,000 

รวม     1,080,000 

โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 

 
 

 

 

หลักสูตร ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 

 

 

 

งานประชุมสัมมนาวิชาการ 120 ป กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2554 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธิตฝกอบรมวิชาชีพ 84 อาชีพ 
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 ขอมูลเครือขายความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองคกรระหวางประเทศ  

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ช่ือโครงการ ช่ือหนวยงาน ลักษณะความ

รวมมือ 
ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การ

ทํางานจริง 

1.หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณระดับกลาง รุนท่ี 50-
54 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

โครงการฝกอบรม
ทางวิชาการ 

26 วัน/รุน 19,800,000 156 ชม. 

2.โครงการพัฒนาขีดความสามารถดาน
การบริหารพนักงาน ระดับ 9 

ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 

โครงการฝกอบรม
ทางวิชาการ 

6 วัน/รุน 5,925,000 45 ชม. 

3.โครงการพัฒนาขีดความสามารถดาน
การบริหารพนักงาน ระดับ 8 

ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 

โครงการฝกอบรม
ทางวิชาการ 

6 วัน/รุน 5,752,600 45 ชม. 

4.บริการวิชาการดานภูมิทัศน จํานวน 7 
โครงการ 

1.กรมธนารักษ 
2.สํานักงานปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
3.สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
4.สํานักบริหาร
เงินตรา 

ดําเนินงานหรือ
สนับสนุนการบริการ
ทางวิชาการ และสราง
เครือขายพันธมิตร
รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1 ต.ค.2553 – 
30ก.ย.2554 

10,939,882.83 1,820 ชม. 

5. ความรวมมือทางวิชาการกับกรม
ตรวจบัญชีสหกรณเ ร่ืองการพัฒนา
กระบวนการสรางมูลคา เ พ่ิมธุรกิจ
สหกรณภาคการเกษตรผานกลไกการ
บัญชีบนพ้ืนฐานภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงิน 

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ 

การพัฒนา
กระบวนการและ
นวัตกรรมดาน
การเงิน 

1 ต.ค.52 - 
30 พ.ย.53 

4,500,000 14 เดือน 

6. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 10 กรมตรวจบัญชี
สหกรณ 

โครงการฝกอบรม
ทางวิชาการ 

3 วัน/รุน 380,000 23 ชม 

7. ฝกอบรมวิทยากรและสัมมนาพัฒนา
หลักสูตรอบรมอาสาสมัคฝนหลวง ป 
2555 

สํานักฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

โครงการฝกอบรม
ทางวิชาการ 

3 วัน/รุน 500,000 70 ชม. 

8. การประสานความรวมมือการจัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(1) ขอมูลโครงการจัดประชุมวิชาการ 
International APEAEN 
Conference 
(2) ขอมูลโครงการจัดประชุมวิชาการ 
28th Annual AIAEE Conference 

- APEAEN 
- AIAEE 

การจัดประชุม
นานาชาติ 

1 ต.ค.53- 
30 ก.ย. 54 

32,000 12 เดือน 
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 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ขอมลูเปรียบเทียบ 3 ป)  

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 33 69 69 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 3,951 4,743 10,041 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 83,968,532.79 34,918,168.00 43,588,456.24 

มูลคา (บาท)    
 

1.9.5 การบริหารและการจัดการ 

รายการ ปการศึกษา 

2552 2553 2554 

จํานวนบคุลากรที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 1 คน  

- จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

 1 คน 
ก ันยารัต น  

 

- จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุมวิชาการวิชาการตางประเทศ   
 

- จํานวนบคุลากรที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการตางประเทศ 

  9 คนฤทธ์ิ 

จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนาความรู

และทกัษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

75 คน 80 คน 79 คน 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

75 คน 80 คน 79 คน 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพตางประเทศ 

- - - 

จํานวนนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ 

   

- ดานการวิจัย    

- ดานศิลปวัฒนธรรม    

- ดานอ่ืนๆ    

จํานวนนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับนานาชาติ 

   

- ดานการวิจัย    

- ดานศิลปวัฒนธรรม    

- ดานอ่ืนๆ    

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

  4.28 

คะแนนการประเมินผลคณะกรรมการประจํา (คะแนนเต็ม 3)   2.82 
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1.9.6 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา ช่ือผลงาน 

2552 1. โครงการความรวมมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จัดฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาขีด

ความสามารถดานการบริหารพนักงานระดับ 9  

2. โครงการโรงเรียนการจัดการปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร แผนแมบทสูการปฏิบัติโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง

ในเขตปฏิรูปที่ดิน  

3.โครงการความรวมมือสถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดฝกอบรมหลักสูตร นักบริหาร

การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง รุนที่ 41-43 
2553 1. โครงการ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง รุนที่ 44-47 

2. โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนศูนย

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (โรงเรียน) และศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 

3.โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน (แสนปาลมแลนสเคป) 
2554 1. โครงการที่ นักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ รุนที่ 12-16 

2. โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน (แสนปาลมแลนสเคป) 

3. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รวมกับ 2 สมาคม Association of Educators in Agriculture and 

Environment (APEAEN) และสมาคม Association of International Agricultural and Extension 

(AIAEE) 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใชสอย 

 พื้นที่ทั้งหมดของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน รวม 59-3-15.6 ไร 

รายการ ลักษณะอาคาร จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีท้ังหมด ทิศใตและทิศตะวันออกร้ัวคอนกรีต 
ทิศตะวันตก ร้ัวลวดหนาม 
ทิศเหนือ ตนไมแนวร้ัวและคลอง 

59-3-15.6 ไร 
23,915.6 ต.ร.ว. 
(1ต.ร.ว.=4ต.ร.ม.) 

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนอาคาร  23,282.5 ต.ร.ม. 
 - พ้ืนท่ีใชสอยท่ัวไป อาคารปฏิบัติงานและหองพัก หองอบรม 

โรงอาหาร 
20,302.5  ต.ร.ม. 

 - พ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร โรงเรือนเพาะชําและพ้ืนท่ีจัดสวนในอาคาร 2,980  ต.ร.ม. 

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนสเีขยีวภายนอก
อาคาร 

สวนแสนปาลม  
(สนามหญาและสวนปาลม) 

59,392.50 ต.ร.ม. 

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนถนน  8,525 ต.ร..ม. 
 - พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนถนน ลาดยางมะตอย 5,400 ต.ร.ม. 

 - พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนถนน คอนกรีต 2,030 ต.ร.ม. 

 - พ้ืนท่ีทางเทา คอนกรีต, ปูบล็อก 1,095 ต.ร.ม. 

พ้ืนท่ีโรงจอดรถยนต และ 
ลานคอนกรีต (จอดรถยนตและลาง

รถยนต) 

คอนกรีต    4,210 ต.ร.ม. 

พ้ืนท่ีสนามบาสเก็ตบอล ตะกรอ คอนกรีต      252 ต.ร.ม. 




