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1. โครงการออก

กําลังกายเพื�อสร้าง

เสริมสุขภาพ

1.ยืดเส้น ยืดสายผ่อนคลายชีวี 

(โยคะ) /เต้นใสๆ ใจสดชื�น (แอโร

บิก) /โครงการลดพุงฟรุ๊งฟริ�ง

ภายในช่วงเดือนตุลาคม

 2557 ถึง กันยายน 

2558

บุคลากร คณะ

เกษตรศาสตร

ความสุขในมิติด้านสุขภาพดี

จากร้อยละ62.8 เพิ�มขึ�นเป็น

ร้อยละ 64  ภายในปี 2558 และ

บุคลากรมีสุขภาพดีขึ�น

 ยืดเส้น ยืดสายผ่อนคลายชีวี 

(โยคะ) /เต้นใสๆ ใจสดชื�น (แอโร

บิก) /โครงการลดพุงฟรุ๊งฟริ�ง

ยังไมได

ดําเนินการ

2. ตรวจสุขภาพประจําป ภายในเดือน มีนาคม - 

เมษายน 2558

บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

ความสุขในมิติด้านสุขภาพดี

จากร้อยละ62.8 เพิ�มขึ�นเป็น

ร้อยละ 64  ภายในปี 2558 และ

บุคลากรมีสุขภาพดีขึ�น

การตรวจสุขภาพประจําป 9 - 10 

มิถุนายน 

2558

บุคลากรของ

คณะ

เกษตรศาสตร

อยูระหวาง

การเตรียม

ดําเนินการ

2.โครงการสัมมนา

คณะเกษตรศาสตร์

ประจําปี

1.สัมมนาประจําปีคณะ

เกษตรศาสตร์

ภายในช่วงเดือนตุลาคม

 2557 ถึง กันยายน 

2558

บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

ความสุขในมิติด้านผ่อนคลายดี 

การงานดี ใฝ่รู้ดีเพิ�มขึ�นตาม

วัตถุประสงค์ โดยบุคลากรมี

ความผ่อนคลายดี มี

ประสิทธิภาพในการทํางานงานดี

 มีความรู้ดีขึ�นในปี 2558

การสัมมนาประจําปีคณะ

เกษตรศาสตร์

30 เมษายน

 2558 - 3 

พฤษภาคม 

2558

บุคลากรของ

คณะ

เกษตรศาสตร

อยูระหวาง

ประมวลผล

ผลที่คาดวาจะไดรับ กระบวนการ ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป

 ที่ทํากิจกรรม

ผูเขารวม

กิจกรรม/

โครงการ

ผลที่ไดรับ หมายเหตุ

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ กระบวนการ ดําเนินงาน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย
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แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

3.โครงการแสดง

ความยินดีในโอกาส

ต่างๆ

การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ภายในช่วงเดือนตุลาคม

 2557 ถึง กันยายน 

2558

บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

ความสุขในมิติด้านสังคมดีจาก

ร้อยละ 65.7 ปี 2557 เป็นร้อยละ

 67 ภายในปี 2558  โดย

บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อ

กันมากขึ�นในปี 2558

การแสดงความยินดีแกบุคลากรที่

ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน ประจําป

 2557 ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลและ

แสดงความยินดีในการจัดงานปใหม

ของคณะ ในวันที่ 9 มกราคม 2558

9-ม.ค.-58 บุคลากรของ

คณะ

เกษตรศาสตร

อยูระหวาง

ประมวลผล

4.โครงการพัฒนา

กายภาพระบบ

สาธารณูปโภคและ

โครงสร้างพื�นฐาน

พัฒนากายภาพระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื�นฐาน

ภายในช่วงเดือนตุลาคม

 2557 ถึง กันยายน 

2559

บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

ความสุขในมิติด้านการงานดี

ของบุคคลากรและนักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก

ร้อยละ 66.3 ปี 2557 เป็นร้อยละ

 67 ภายในปี 2558 โดย

บุคลากรและนักศึกษามี

สภาพแวดล้อมในการทํางาน

และการเรียนดีขึ�นในปี 2558

1) กิจกรรม 5 ส.  2) กิจกรรมการ

กําจัด ปองกัน นกพิราบ 3) 

กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณรอบอาคารเทคโนโลยีทาง

การเกษตร  4) กิจกรรมการซอม

บํารุงระบบสาธารณูปโภค เชน 

ซอมแซมสุขภัณฑ ตาง ๆ  5) 

กิจกรรมการทําความสะอาดระบบ

จายน้ํา ของอาคารเทคโนโลยีทาง

การเกษตร

ระหวาง

เดือน ตค.57

 - มค58

บุคลากร และ

นักศึกษา คณะ

เกษตรศาสตร

อยูระหวาง

ประมวลผล
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แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

5.โครงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที�ดี

ของคณะ

เกษตรศาสตร์

1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณในการทํางานตลอด

ชวงอายุราชการ 2 - 3 ครั้ง

ภายในช่วงเดือนตุลาคม

 2557 ถึง กันยายน 

2558

บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

ความสุขในมิติด้านด้านจิต

วิญญาณดีและนํ�าใจดีของ

บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพิ�มขึ�นตามวัตถุประสงค์ โดยมี

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที�ดี

ให้คงอยู่ และเสริมสร้างให้

บุคลากร มีความสุขมีจิตใจสงบ

ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน

ประสบการณการทํางาน โดยรศ.

เกรียงไกร โชประการ

22-ม.ค.-58 บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

อยูระหวาง

ประมวลผล

2.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : ฮี

ตสิบสอง,ปีใหม,่สงกรานต,์

เข้าพรรษา,รดนํ�าดําทําหัว ฯลฯ

ภายในช่วงเดือนตุลาคม

 2557 ถึง กันยายน 

2558

บุคลากรและ

นักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร

ความสุขในมิติด้านด้านจิต

วิญญาณดีของบุคคลากรคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จากร้อยละ 71.5 ปี

 2557 เป็นร้อยละ 73 ภายในปี 

2558 โดย มีการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที�ดีให้คงอยู่ และ

เสริมสร้างให้บุคลากร มี

ความสุขมีจิตใจสงบ

กิจกรรมทําบุญตักบาตรรวมกันใน

งานปใหมของคณะ

9-ม.ค.-58 บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร

อยูระหวาง

ประมวลผล
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แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

3.ปฏิบัติธรรม ภายในช่วงเดือนตุลาคม

 2557 ถึง กันยายน 

2558

บุคลากรและ

นักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร

ความสุขในมิติด้านด้านจิต

วิญญาณดีของบุคคลากรคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จากร้อยละ 71.5 ปี

 2557 เป็นร้อยละ 73 ภายในปี 

2558 โดย มีการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที�ดีให้คงอยู่ และ

เสริมสร้างให้บุคลากร มี

ความสุขมีจิตใจสงบ

กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติธรรม

เพื่อใหรูจักตนเอง และมีความ

กตัญูตอผูมีพระคุณ

27 

พฤศจิกายน

 2557 และ 

28 

พฤศจิกายน

 2557

บุคลากรและ

นักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร

อยูระหวาง

ประมวลผล

4. สืบสานประเพณีบุญคูณลาน ภายในช่วงเดือนตุลาคม

 2557 ถึง กันยายน 

2558

บุคลากรและ

นักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร

ความสุขในมิติด้านด้านจิต

วิญญาณดีของบุคคลากรคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จากร้อยละ 71.5 ปี

 2557 เป็นร้อยละ 73 ภายในปี 

2558 โดย มีการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที�ดีให้คงอยู่ และ

เสริมสร้างให้บุคลากร มี

ความสุขมีจิตใจสงบ

กิจกรรมบุญคูณลาน 16-ม.ค.-58 บุคลากรและ

นักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร

อยูระหวาง

ประมวลผล

รายงานผลการดําเนินการ ครั�งที� 2/2558 วันที� 7 พฤษภาคม 2558
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