
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งช้ีที ่8 (สมศ.) การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจยั
ตัวบ่งช้ีที ่9 (สมศ.) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ตัวบ่งช้ีที ่10 (สมศ.) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด

คณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

1 โครงการพฒันาแรงงานส าหรับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง : 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพเคร่ืองหนังธัญสุดา จงัหวัด
นนทบุรี

ผศ.รสดา  เวษฎาพนัธ์ุ
รศ.ดร.สุมาลี  สันติพลวุฒิ

ชุมชน งานวิจยั ตค.55 กย.56        200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนผู้เข้าร่วมแต่ละ
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 15 คน

หลักสูตรที่ 1 มี
ผู้เข้าร่วมอบรม 19 คน
 หลักสูตรที่ 2 มีผู้เข้า
อบรม 16 คน

ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กับการเรียนการ
สอนและการวิจยั

รายวิชา 01101431  - พึง่พาตนเองได้ 1) รายงานสรุป
การอบรม 
2) งานวิจยั
3) ผลประเมิน
การสอนวิชา 
01101431

2 โครงการความร่วมมือพฒันา
วิชาการ Certificate of  Real 
Estate Entrepreneur (CRE) 
ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทางธุรกิจ

รศ.ดร.ชูชีพ  พพิฒัน์ศิถี
รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร

ภาคเอกชน การบริการชุมชน จ านวนผู้เข้าร่วม
ความพงึพอใจ

35/รุ่น
80

บรรลุ เสียค่าใช้จา่ย ใช้กับการเรียนการสอน 01110551, 01110512, 
01110553, 01110597

ย่ังยืน มีการ
ด าเนินงานต้ังแต่ 5 
ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพฒันา
ประเทศ/สร้างรายวิชา
 อสังหาริมทรัพย์ 
ส าหรับนิสิตป.ตรี 
(เลือก) เร่ิมเรียนปี
การศึกษา 2557

1.รายวิชา
2. โครงร่าง
วิทยานิพนธ์เร่ือง
 ผลกระทบของ
มลภาวะจาก
นิคม
อุตสาหกรรมต่อ
ราคาที่อยู่อาศัย
ประเภทบ้าน
เด่ียว กรณีศึกษา
ในเขตควบคุม
มลพษิ จ.ระยอง
 ของนายอดิศักด์ิ
  เข็มทอง

3 การพฒันาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในภาค
ตะวันตก : กรณีศึกษาในพืน้ที่
จงัหวัดกาญจนบุรี

ดร.ธนา  สมพรเสริม ภาครัฐ การบริการชุมชน ตค.55 กย.56        200,000 ใช้กับการเรียนการสอน รายวิชา 0110599 เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพฒันา
สังคม

4 งานวิจยัการพฒันาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารในภาคตะวันตก : กรณีศึกษา
ในพืน้ที่จงัหวัดสมุทรสงคราม

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  บุศยพลากร หน่วยงานวิชาชีพ การวิจยั ตค.55 กย.56        200,000 ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กับการเรียนการ
สอนและการวิจยั

เสรษฐกิจไทย (01101312) เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพฒันา
ประเทศ

5 การพฒันาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในภาค
ตะวันตก : กรณีศึกษาในพืน้ที่
จงัหวัดนครปฐม

ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย อื่นๆ(ระบุ) ตค.55 กย.56        200,000 ใช้กับการวิจยั หนังสือ/ต ารา

แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแก่สังคม
(ใช้ข้อมูลจากคณะวิชา และส านักงานบริการวิชาการ)

5. ระยะเวลาด าเนินการล าดับ 1. ช่ือโครงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

11. การบูรณาการ 16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ

เข้มแข็ง

12. ช่ือผลงานทีบู่รณาการ 15. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

10. การ
ให้บริการ

2. ช่ือผู้รับผิดชอบ 3. ความร่วมมือ
ของหน่วยงาน

4. ทีม่าของการ
บริการทาง
วิชาการ

7. ตัวบ่งช้ี 17. หลักฐาน 
(pdf, doc)

9. ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี

6. งบประมาณ 8. เป้าหมาย

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรีพยากร

ตอ่เนื่อง 
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6 การฝึกงานภาคสนามและ
ประมวลผลของนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร ประจ าภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่
 3

ชุมชน การเรียนการสอน
 และการวิจยั

3-ก.พ.-57 8-ก.พ.-57        993,500 1.เพือ่ส ารวจสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร
2.นิสิตได้ประยุกต์องค์
ความรู้ทางวิชาการการ
วิจยั ในภาคปฎิบัติ

หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้าไป
ศึกษา

พงึพอใจ โดยได้คะแนน
รวม 4.60จากคะแนน
เต็ม 5

ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กับการเรียนการสอน การฝึกงานภาคสนามของ
ภาควิชาฯโครงการวิจยัเพือ่
ส ารวจข้อมูลทางเศรษฐกิจ
และสังคม การผลิต และ
การตลาด ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์หน่วยงานท้องถิ่น
  โดยอ.ดร.กัมปนาท วิจติร
ศรีกมลและคณะ

มีการอบรมให้
ความรู้ ผู้บริหาร
และเจา้หน้าที่อบต.
ต่อเนือ่ง

ผู้น าอบต. มีการได้รับ
ความรู้จากการอบรม
มาก สามารถน า
ความรู้ปไปประเมน
และทราบสถานการณ์
ของท้องถิ่นเพือ่พฒันา
ให้ชุมชนเข้มแข็งมาก
ขึ้น

อ้างหลักฐาน 
5.1.2.1

7 โครงการ Smart Project in 
Thailand : CEO Agri-Food Case
 stutdy (Kasetsart University 
ร่วมกับ Cornell University)

1. อ.ดร.กุลภา  กุลดิลก
2. อ.ดร.อิทธิพงศ์  มหาธน
เศรษฐ์
3. อ.อัจฉรา  ปทุมนากุล
4.อ.ดร.รวิสสาข์  สุชาโต

ภาครัฐ 3-ม.ค.-57 31-ม.ค.-57         93,000 การน าเสนอและการ
เขียนกรณีศึกษา

นิสิต/นักศึกษาจะมีการ
พฒันาในด้านการปฎิบัติงาน
 วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี
มากขึ้นรวมทั้งได้เรียนรู้
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใน
การท างาน และเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง

บรรลุ ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กับการเรียนการสอน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม/รายวิชา 
01119342 การเงินระหว่าง
ประเทศทางการเกษตร

อ้างหลักฐาน 
5.1.2.3

8 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่น
ใหม่ รุ่นที่ 1

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร

การเรียนการสอน
 และการวิจยั

1-พ.ย.-56 28-ก.พ.-57 150,000 ผลการประเมินความพงึ
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
มีความพอใจในระดับดี 
หรือได้คะแนนไม่น้อยกว่า
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

เพือ่เพิม่พนูความรู้และ
ความสามารถด้านการ
บริหารความเส่ียงในยุคใหม่
และขยายมุมมอง เรียนรู้
ทฤษฎีทางด้านการ
บริหารธุรกิจเกษตรเพือ่
เพิม่ความสามารถในการ
แข่งขัน

พงึพอใจ โดยได้คะแนน
รวม 3.85จากคะแนน
เต็ม 5

ใช้กับการเรียนการสอน รายวิชา 01119461 นโยบาย
เกษตร

เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพฒันา
สังคม

อ้างหลักฐาน 
5.2.2.2

9 การฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการ
บริหารสหกรณ์ หลักสูตร : การ
จดัการข้อมูลทางบัญชีเพือ่การ
บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 14

อ.ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์ หน่วยงานวิชาชีพ การเรียนการสอน 18 พค.56 23 พค.56 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน  1. ผู้เข้ารับการอบรมจะมี
ความรู้และทักษะด้านการ
จดัการข้อมูลทางบัญชี 
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหาร
สหกรณ์ได้จริง และเป็น
การพฒันาระดับขีด
ความสามารถการบริหาร
จดัการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สหกรณ์ได้รับ
ผลประโยชน์จากการมี
ระบบข้อมูลที่ดีเป็นสากล
ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพอันแสดงให้เป็น
ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ มี
ความเข้มแข็งและมั่นคง
เป็นที่ยอมรับขององค์กร
อื่นๆ
3.การพฒันาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงในด้านการ
บริหาร จะเป็นปัจจยัช่วย
ส่งเสริมการพฒันาสหกรณ์
ที่ย่ังยืน ผลการพฒันาจะ
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
ตามวัตถุประสงค์ของ

เสียค่าใช้จา่ย ใช้กับการเรียนการสอน รายวิชาบัญชีสหกรณ์ ผู้สอน
 อ.ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์

ต่อเนือ่ง มีการ
ด าเนินงานต้ังแต่ 2 
ปีขึ้นไป

เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพฒันา
ชุมชน

อนุมัติโครงการฯ
ภาควิชาสหกรณ์

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
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10 โครงการสร้างทางเลือกใหม่แกช่าวนาในแนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยืนรศ.จฑุาทพิย์  ภัทราวาท ภาครัฐ การเรียนการ
สอน/การวิจยั

29/5/2556 28/2/2557    58,298.00 เพื่อลดต้นทนุและเพิ่ม
รายได้แกเ่กษตรกร

100 ไม่เสีย
ค่าใช้จา่ย

ใช้กบัการเรียนการ
สอน

วิชาการจดัการโซ่อปุทาน
,รศ.จฑุาทพิย์  ภัทราวาท

11 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รศ.จฑุาทพิย์  ภัทราวาท อืน่ๆ(ระบ)ุ สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์การเรียน
การสอน/
การวิจยั

31/8/2013 1/9/2013     เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทกัษะประสบการณ์แกผู้่
อบรม

37,840.00             

เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการเรียนการ
สอนและการวิจยั

วิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์
,รศ.จฑุาทพิย์  ภัทราวาท 
และโครงการวิจยัการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกจิการ

12 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่น 14รศ.จฑุาทพิย์  ภัทราวาท ภาครัฐ การเรียนการ
สอน/การวิจยั

24/3/2014 29/3/2014      496,800  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์แกผู้่
อบรม

                 100.00 เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการเรียนการ
สอนและการวิจยั

วิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
และโครงการวิจยัการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกจิการ

13 เวทเีสวนา "แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเปน็มืออาชีพ"รศ.จฑุาทพิย์  ภัทราวาท ภาครัฐ การบริการชุมชน 18/7/2013 18/7/2013 320256.4  เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ชาวนาสู่การเปน็ชาวนา
มืออาชีพ

                     100 ไม่เสีย
ค่าใช้จา่ย

ใช้กบัการเรียนการ
สอน

วิชาการจดัการโซ่อปุทาน  

14 โครงการสัมมนาผู้น าเกษตรทียึ่ดหลักธรรมมาภิบาลบริหารองค์กรรศ.จฑุาทพิย์  ภัทราวาท ภาครัฐ การบริการชุมชน 18/2/2557 18/2/2557 -     เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ผู้น าสู่การเปน็ผู้น าธรร
มาภิบาล

                 100.00 ไม่เสีย
ค่าใช้จา่ย

ใช้กบัการเรียนการ
สอน

วิชาขบวนการสหกรณ์

15 โครงการประกาศเกยีรติคุณและเสวนาวิชาการประจ าป ี2556รศ.จฑุาทพิย์  ภัทราวาท อืน่ๆ(ระบ)ุ การบริการชุมชน 16/9/2013 16/9/2013      506,350               506,350.00  เพื่อสร้าง Role Model 
ใหแ้กผู้่น าสหกรณ์

                 100.00 ไม่เสีย
ค่าใช้จา่ย

ใช้กบัการเรียนการ
สอน

วิชาขบวนการสหกรณ์

ข้อสังเกต ยืนยัน
แก้ไข

เพ่ิมเติม2. เพิม่รายละเอียดโครงการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. ส านักงานบริการวิชาการ มีฐานข้อมูลโครงการพฒันาวิชาการ ซ่ึงมีลักษณะโครงการ 2 ลักษณะ คือ งานบริการวิชาการ และงานวิจยั ซ่ึงโครงการในลักษณะงานวิจยั ให้รายงานข้อมูลเพิม่เติมในส่วนของ สถาบันวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ด้วย โดย
ขอให้สถาบันวิจยัและพฒันาแห่ง มก. หารือร่วมกันกับส านักงานบริการวิชาการในการจดัท ารายละเอียดต่อไป
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