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บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

คณะเกษตรศาสตรมีบุคลากรจํานวน 122  คน จําแนกเปนสายวิชาการ จํานวน 53  คน  สายสนับสนุนจํานวน   

69 คน มีความกาวหนาทางวิชาชีพตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารยรอยละ 1.88 รองศาสตราจารยรอยละ 111.32 ผูชวย

ศาสตราจารยรอยละ 35.84 และอาจารยรอยละ 50.94 สายสนับสนุนมีตําแหนงชํานาญการพิเศษ 11 คน ชํานาญการ      

8 คน ชํานาญงาน 1 คน  

             ในปงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ 

จํานวนท้ังสิ้น 46,982,200.00 บาท (ไมรวมงบบุคลากร) จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 10,477,700.00 

บาท (งบดําเนินงาน 3,287,496.27บาท งบอุดหนุนท่ัวไป 3,410,300.00 บาท งบรายจายอ่ืน 3,779,900.00) งบประมาณ

เงินรายไดจํานวน 36,504,500.00บาท)  ไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในดานตางๆ ดังน้ี  

1. ดานการผลิตบัณฑิต  

 1.1 หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร จัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) ในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก โดยมีหลักสูตรท่ีเปด

สอนท้ังสิ้น 8  หลักสูตร ไดแก หลักสูตรระดับปริญญาตร ี3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 2 

หลักสูตร  

 1.2 มีการรับนักศึกษาใหมจํานวนท้ังสิ้น 268 คน โดยแบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 261 คน ระดับ

บัณฑิตศึกษาจํานวน 7 คน รวมจํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา 2561 จํานวน 1,063 คน   

 1.3 นักศึกษาท้ังหมดทุกหลักสูตรมีจํานวนท้ังสิ้น 1,063 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1,046 คน 

ระดับปริญญาโท จํานวน 9 คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน 

 1.4 ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 รวมจํานวน 237  คน จําแนกตามระดับการศึกษาปรญิญาตร ีจํานวน 

226 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 8 คน ระดับปริญญาเอกจํานวน 3 คน 

 

2. ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

 คณะเกษตรศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย 14 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 7,713,848.00 บาท 

แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 5  โครงการ เปนเงิน 3,410,300.00 บาท งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืนๆ จํานวน

ท้ังสิ้น จํานวน 9 โครงการ เปนเงิน 4,303,548.00 บาท มีผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

และสิทธิบัตร จํานวน 5 ผลงาน 

 

3. ดานการบริการวิชาการ 

                คณะเกษตรศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 24 โครงการ โดยไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 21  โครงการ จํานวนเงิน 4,193,900.- บาท (เปนการบริการวิชาการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน จํานวน 2  โครงการ และเพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็งดานอาชีพและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 19 โครงการ) และงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 3 

โครงการ จํานวนเงิน 3,831,857.50 บาทบาท มีเขาผูเขารวมและผูรับบริการจํานวน 253,050 คน    

 



 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

            คณะเกษตรศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ โดย

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 736,000.- บาท โครงการกิจกรรมดังกลาวไดมุงเนนการ

สงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี/โดยดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 

5. ดานความรวมมือกับตางประเทศ 

   ในปงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมีความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศโดยไดรับงบประมาณสนับสนุน จากกรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) ในการดําเนิน
โครงการพัฒนาความสามารถดานการประมงแกวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมแขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหวางป 2560-2564  คณะเกษตรศาสตรไดจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยวิทยาลัย
กสิกรรมและปาไมจําปาสักเพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐานดานประมงสําหรับการเปดหลักสูตรใหมสาขาประมง โดยมีอาจารยจาก
วิทยาลัยกสิกรรมและปาไมจําปาสักเขารับการอบรมจํานวน 6 คนในระหวางวันท่ี 10 ก.พ. -6 เม.ย.62 และมีการจัดอบรม
เน้ือหาวิชาการเฉพาะสาขาประมงและอบรมการผลิตสื่อการสอนในระหวางวันท่ี 1-21 ก.ย.62 มีอาจารยจํานวน 2 คนเขารับ
การอบรม และในชวงการจัดงานเกษตรอีสานใตเปนประจําทุกป ผูบริหารและอาจารยจากวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมจําปา
สักเดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมรวมกับผูบริหารคณะเพ่ือหารือแนวทางความรวมมือทางวิชาการ ในวันท่ี 22 กพ.62 
ผูบริหารและอาจารยจากวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมจําปาสัก จํานวน 7 คน ไดเดินทางมาศึกษาดูงาน 
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รายงานประจําป 2562  
สวนท่ี 1 ลักษณะองคกร 
กิจกรรมสําคัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ชื่อกิจกรรม :  บําเพ็ญประโยชน    
วันท่ี 11 ตุลาคม 2561  
รายละเอียดความสําคัญ :  ดร.นรนิทร บุญพราหมณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร พรอมดวยบุคลากร รวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
เพ่ือทําความดีอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดเสด็จพอ ร.9 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

                                                    
 ชื่อกจิกรรม : คายวิชาการ 

วันท่ี   3 พฤศจิกายน 2561 
รายละเอียดความสําคัญ : พิธีเปดคายเตรียมความพรอมการรับนักศกึษาเพ่ือศึกษาตอในคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          
ชื่อกิจกรรม : งานพระราชทานปรญิญาบัตร ปการศึกษา 2560  
วันท่ี  20 ธันวาคม 2561 
รายละเอียดความสําคัญ : งานพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2560  

       
ชื่อกิจกรรม : พิธีเปดงานเกษตรอีสานใต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2562 "เกษตรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" 
วันท่ี  15 – 23 กุมภาพันธ 2562  
รายละเอียดความสําคัญ : โดยนายธีระ วงษเจรญิ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานในพิธี ,ศ. (พิเศษ) 
จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย, รศ.นงนิตย ธีระวัฒนะสุข อธิการบดี ดร.นรินทร บุญพราหมณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
ตลอดจนผูบรหิารมหาวิทยาลยัและกรมตางๆ ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมไปถึงแขกผูเกียรติทุกทาน รวมพิธิเปดในครั้งน้ี 
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ชื่อกิจกรรม : พิธีสงมอบบันทึกความรวมมือทางวิชาการ 
วันท่ี  21 สิงหาคม 2562  
รายละเอียดความสําคัญ :พิธีสงมอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัย 

 

        
 

ชื่อกิจกรรม : บริจาคสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัย 
วันท่ี   18 – 22  กันยายน 2562 
รายละเอียดความสําคัญ  : บริจาคสิ่งของชวยเหลือผูประสบอุกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นําโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ คณบดี
คณะเกษตรศาสตร ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
 

         
 

          
 

ชื่อกิจกรรม :  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูสูแนวปฏิบัติท่ีดีของผูเกษียณอายรุาชการ 

วันท่ี 30  กันยายน 2562 

รายละเอียด : ผูเกษียณอายุราชการประกอบดวย รศ.ดร.สุวัฒน ธีระพงษธนากร, นายดํารง คงศิลา และนายวิเชียร แกนศรี  

 

           
 



3 
 

1.1 ขอมูลท่ัวไปขององคกร 

1.1.1 ประวัติความเปนมาขององคกร 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกอตั้งข้ึนมาพรอมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อป พ.ศ. 2530 โดยมี

ฐานะเปนภาควิชาเกษตรศาสตร วิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใตสังกัดของ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอมาใน พ.ศ. 2533 รัฐบาลไดมีมติยก
ฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยลําดับท่ี 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2533 พรอมกันน้ัน
ภาควิชาเกษตรศาสตรก็ไดรับการยกฐานะใหเปนคณะเกษตรศาสตร 

ดานการเรียนการสอน คณะฯ ไดเปดรับนักศึกษาปแรกเมื่อ พ.ศ. 2531  ในสาขาวิชาเกษตร (ในฐานะภาควิชาเกษตรศาสตร 
วิทยาลัยอุบลราชธานี) จํานวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะเปนคณะเกษตรศาสตรแลว คณะฯ ไดแบงหนวยงานออกเปน 3 
ภาควิชา ประกอบดวยภาควิชาพืชไร ภาควิชาพืชสวนและภาควิชาสัตวศาสตร  โดยรับนักศึกษาท้ังสิ้นปละ 80 คน ตอมาไดเพ่ิม
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการจัดตั้งภาควิชาประมงใน พ.ศ. 2542 และ 2543 ตามลําดับ  
 ปจจุบันคณะเกษตรศาสตรไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและเอก จํานวน 8 หลักสูตร (8 สาขา
วิชาเอก)  ระดับปริญญาตรี ไดแก สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร) สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร พืชสวน สัตว
ศาสตร ประมง เกษตรผสมผสาน และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร  พืชสวน สัตวศาสตร และประมง)  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   คณะเกษตรศาสตร มีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น  1,063 คน  ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,046 คน  
ปริญญาโท 9  คนและปริญญาเอก 8 คน มีบุคลากรรวม ท้ังสิ้น 122 คน ไดแก สายวิชาการ 53 คน สายสนับสนุนวิชาการ 69 คน 

 

1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ 

ปรัชญา  “มุงสรางสรรคความรู และเปนแหลงปญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสูการพัฒนาคณุภาพทางวิชาการ คุณภาพชีวิต และ 
               สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
 

วิสัยทัศน เปนสถาบันช้ันนําในการเรยีนรูและพัฒนาดานการเกษตร เพ่ือชุมชนทองถ่ินในอีสานใตภูมิภาคลุมนํ้าโขงและอาเซียน 

 
พันธกิจคณะเกษตรศาสตร 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลท้ังดานวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรู คิดเปน ทําเปน รูรัก
สามัคคี มีจิตสาธารณะและดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสรางนวัตกรรมดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตร  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

3. บริการวิชาการ และเสริมสรางความรวมมือดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทางดานการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรกับชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
           ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จติยธรรม มีจิตสาธารณะ   รูรักสามัคคี และความ
รับผิดชอบสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปนท่ียอมรับในระดับสากล                         
           เปาประสงค :   บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ มีทักษะการเรียนรูและ
สรางนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและความอุตสาหะในการทํางาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร สรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือ
แกปญหาใหกับชุมชนทองถ่ิน ภูมิภาคลุมนํ้าโขง   โดยเนนงานวิจัยแบบบูรณาการและสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายใน 
และตางประเทศ 

เปาประสงค   :   มีองคความรูและนวัตกรรมท่ีพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือยกระดับความเปนอยูของชุมชนและเกิดความ
รวมมือ/กิจกรรมดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ีเสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียงท้ังในและตางประเทศ 

เปาประสงค  :  ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาและพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีดานการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ และศึกษาเพ่ือสืบสาน ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรและวิถี 

ชุมชนในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

เปาประสงค เปนแหลงเรยีนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีชุมชน และวัฒนธรรมของประเทศในภูมภิาคลุมนํ้าโขง 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5  บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการโดยการลดการพ่ึงพาภาครัฐและสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรและพลังงาน รวมท้ังสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 

เปาประสงค  เปนองคกรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณท่ี 
มีประสิทธิภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทันสถานการณ มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ   มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหสอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

บุคลากร มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะท่ีดี ปฏิบัติงานอยางมีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร 

เปาประสงค มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคณุธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีด ีสามารถขับเคลื่อนคณะใหบรรลุวิสัยทัศนได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร 

 
            ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย มั่นคง  ปลอดภัย และ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือสนับสนุน การเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และ
ยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช ICT เพ่ือพัฒนาสูการเปนหนวยงานดิจิตอล 

 เปาประสงค  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหมีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการ  

เรียนรูการบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน 



5 
 

คณะเกษตรศาสตร

สํานักงานเลขานุการ ภาควิชาสัตวศาสตรภาควิชาพืชสวน

 - งานบริหารทั่วไป

 - งานบริหารบุคคล

 - งานคลังและพัสดุ

 - งานแผนและงบประมาณ

 - งานประกันคุณภาพการ

   ศึกษาและสารสนเทศ

 - งานสงเสริมการวิจัย บริการ 

   วิชาการ และทํานุบํารุง

   ศิลปวัฒนธรรม

 - งานบริการการศึกษา

 - งานพัฒนานักศึกษา

- หลักสูตรวิทยาศาสตร

  บัณฑติ (เกษตรศาสตร)

  สาขาวิชาเอกพืชสวน

- หลักสุตรวิทยาศาสตร

  มหาบัณฑิต

  (เกษตรศาสตร) สาขา

  วิชาเอกพืชสวน

- หลักสุตรวิทยาศาสตร

  มหาบัณฑิต

  (เกษตรศาสตร) สาขา

  วิชาวิทยาการหลังการ

  เก็บเกี่ยว

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

  บัณฑิต (เกษตรศาสตร)

  วิชาเอกพืชสวน

- หลักสูตรวิทยาศาสตร

  บัณฑิต (เกษตรศาสตร)

  สาขาวิชาเอกพืชไร

- หลักสูตรวิทยาศาสตร

  มหาบัณฑิต

  (เกษตรศาสตร) สาขา

  วิชาเอกพืชไร

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

  บัณฑิต (เกษตรศาสตร)

  สาขาวิชาเอกพืชไร

สาขาวิชาประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร*
สํานักงานไรฝกทดลองและ

หองปฏิบัติการกลาง

- หลักสูตรวิทยาศาสตร

  บัณฑติ (เกษตรศาสตร)

  สาขาวิชาเอก

  สัตวศาสตร

- หลักสุตรวิทยาศาสตร

  มหาบัณฑิต

  (เกษตรศาสตร) สาขา

  วิชาเอกสัตวศาสตร

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

  บัณฑิต (เกษตรศาสตร)

  วิชาเอกสัตวศาตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตร

  บัณฑติ (ประมง)

- หลักสุตรวิทยาศาสตร

  มหาบัณฑิต

  (เกษตรศาสตร) สาขา

  วิชาเอกประมง

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

  บัณฑิต (เกษตรศาสตร)

  วิชาเอกประมง

 -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 (เทคโนโลยีการอาหาร)- 

 -หลักสูตรวิทยาศาสตร

  มหาบัณฑิต      

 (เทคโนโลยีการอาหาร)

 -หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต(สาขาวิชาการ

จัดการผลิตอุตสาหกรรม

อาหาร)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  (เทคโนโลยีการอาหาร)

- ฝายหองปฏิบัติการ

- ฝายบริการและฝกอบรม

- ฝายงานไรฝกทดลอง

หมายเหตุ  *     จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ผานความเห็นชอบในการประประชุมครั้งที่5/2555 วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 และครั้งที่ 7/2555 วันที่ 30 มิถุนายน 2555)

              * *   หลักสูตรรวมระหวางภาควิชา ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเอกเกษตรผสมผสานและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท 

1.1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาควิชาพืชไร

อธิการบดี

 



6 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร

รองคณบดี

ฝายนโยบายและแผน*
รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหนาสํานักงานไรฝกทดลองและ

หองปฏิบัติการกลาง

ผูชวยคณบดี

ฝายพัฒนานักศึกษา

หัวหนาภาควิชาพืชไร

หัวหนาภาควิชาพืชสวน

หัวหนาสาขาวิชาประมง

หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร

หัวหนาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร

สํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง

หัวหนาฝายงานไรฝกทดลอง หัวหนาฝายหองปฏิบัติการ

•  งานพืชไร

•  งานพืชไรนา

•  งานไมผล/พืชผัก

•  งานไมดอกไมประดับ

•  งานสุกรและสัตว

•  งานสัตวเคี้ยวเอื้อง

       และพืชอาหารสัตว

•  งานประมง

•  งานอาหารสัตว

•  งานปฏิบัติการพืชไร

•  งานปฏิบัติการพืชสวน

•  งานปฏิบัติการประมง

•  งานปฏิบัติการสัตวศาสตร

•  งานปฏิบัติการ

       อุตสาหกรรมเกษตร

•  งานธุรการ

•  งานจักรกลการเกษตร

•  งานภูมิทัศน

•  งานโรงผลิตน้ําดื่ม

•  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

งานแผนและงบประมาณ

งานคลังและพัสดุ

งานบริหารบุคคล

งานบริหารทั่วไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา

และสารสนเทศ

คณะกรรมการประจําคณะฯ

1.1.4 โครงสรางการบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานสงเสริมการวิจัย บริการ 

   วิชาการ และทํานุบํารุง

   ศิลปวัฒนธรรม

หัวหนาฝายบริการและฝกอบรม

ผูอํานวยการศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืช

โดยชีวินทรียแหงชาติ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง*

รองคณบดี

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

งานบริการการศึกษา

 *  ความรวมมือกับศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภายใตการดูแลของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี
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1.1.5 คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562) 

1. นายนรินทร  บุญพราหมณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร ประธานกรรมการ 

2. ผศ.กาญจนา  พยุหะ รองคณบดฝีายวิจัยและวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

3. นางสาวเมทินี  มาเวียง รองคณบดฝีายประกันคณุภาพการศึกษา กรรมการ 

4. ผศ.สภุาวด ี แกวระหัน หัวหนาภาควิชาพืชไร กรรมการ 

5. ผศ.เรืองยศ  พิลาจันทร หัวหนาภาควิชาสตัวศาสตร กรรมการ 

6. ผศ.ทินน  พรหมโชต ิ หัวหนาภาควิชาพืชสวน กรรมการ 

7. ผศ.วีรเวทย  อุทโธ หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

8. ผศ.ยุวด ี ชูประภาวรรณ กรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง กรรมการ 

9. รศ.สรุีพร  เกตุงาม กรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง กรรมการ 

10. น.สพ.นนทกรณ  อุรโสภณ หัวหนาสํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง กรรมการ 

11. นางสาวอารีรตัน  ลุนผา ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

12. 
 

ผศ.จิตรา สิงหทอง 
 

รองคณบดฝีายนโยบายและแผน 
 

กรรมการและเลขานุการ 
(1ต.ค.2561-30 ม.ค.2562) 

13. 
 
 

รศ.ธนาทิพย  แหลมคม 
 
 

รองคณบดฝีายวิชาการ 
 
 

กรรมการและเลขานุการ 
(เปนเลขานุการตั้งแต 30 
ม.ค. 2562 เปนตนไป) 
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สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.2 สรุปผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
1) นักศึกษาใหม 

ในปการศึกษา 2561  มีจํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ จาํนวน 268 คน จําแนกเปนระดับปรญิญาตรี จํานวน 261 คน ปริญญา

โท จาํนวน 5 คน และปริญญาเอก จํานวน 2 ตามลําดับ 

2) นักศึกษาท้ังหมด 

ในปการศึกษา 2561  มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดบั จํานวน 1,063 คน จําแนกเปนระดับปรญิญาตรี จาํนวน 1,046 คน 

ปริญญาโท จํานวน 9 คน และปรญิญาเอก จํานวน 8 คน ตามลําดบั 

3) ผูสําเรจ็การศึกษา 

      ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 237 คน จําแนกเปนระดับปรญิญาตรี จํานวน 226 คน 

ปริญญาโท จํานวน 8 คน และปรญิญาเอก จํานวน 3 คน ตามลําดบั 

       4) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561  ผลการสํารวจภาวะการมี

งานทําของผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  225 คน มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 97.78 

บัณฑิตมีงานทําหลังจบการศึกษาท้ังหมดจํานวน 116  คน คิดเปนรอยละการมีงานทําภายใน 1 ป รอยละ 55.77 

 

2.2.2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น  14 โครงการ รวม

เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 6,088,040 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน  3,410,300.00บาท งบประมาณรายได 

จํานวน- บาท  และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ จํานวน 4,303,548.00 บาท ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1.  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน 5 3,410,300.00 
2 งบประมาณรายได - - 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ* 9 4,303,548.00  

 รวมท้ังสิ้น 14 7,713,848.00 
* ขอมูลจากรายงานทางการเงินและบัญชี  

 

2.2.3 ดานการบริการวิชาการ 
ปงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 24 โครงการ รวม

เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 8,025,757.50 บาท  (แปดลานสองหมื่นเจ็ดรอยหาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) แบงเปนงบประมาณ

แผนดิน  จํานวน 21 โครงการ เปนเงิน 4,193,900.- บาท (สี่ลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสามพันเการอยบาทถวน)  และงบประมาณสนับสนุน

จากแหลงอ่ืน ๆ จํานวน  3,831,857.50 บาท  (สามลานแปดแสนสามหมื่นหน่ึงแปดรอยหาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) เพ่ือดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 2 ประเด็นหลัก คือ 

1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน จํานวน 2 โครงการ 

2) การบรกิารวิชาการเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็งดานอาชีพและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 19 โครงการ  
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ตารางท่ี 2.  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการ (งบประมาณแผนดิน) 
ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและ
สงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

2 150,500.- 

2 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานอาชีพและ
สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

19 4,043,400.- 

 รวมท้ังสิ้น 21 4,193,900.- 
 

2.2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปงบประมาณ 2562  คณะเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

และเช่ือมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเช่ือมโยงกับความตองการของพ้ืนท่ี มีโครงการท่ีดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 736,000.-บาท มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ท้ังสิ้น150 คน คิดเปน

รอยละ 107.14 ของจํานวนเปาหมาย โดยโครงการท่ีดําเนินการสามารถแบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 736,000.- บาท ดังน้ี 

ตารางท่ี 3. แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนผูเขารวม จํานวนเงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน 6 150 736,000.- 
2 งบประมาณรายได - - - 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ - - - 

 รวมท้ังสิ้น 6 150 736,000.- 
 

2.2.5 ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ    
คณะเกษตรศาสตรไดมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับตางประเทศ เปนจํานวนท้ังสิ้น 29 คน เปนการสงนักศึกษา

ไปแลกเปลี่ยนจํานวน 9 คน และรับนักศึกษาตางชาติจํานวน 6 คน และมีบุคลากรเดินทางไปทํากิจกรรมทางวิชาการในตางประเทศ

จํานวน 5 คน และมีบุคลากรจากตางประเทศเดินทางมาทํากิจกรรมทางวิชาการจํานวน 6 คน 

 

ตารางท่ี 4. แสดงประเทศท่ีมีความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 
 
ประเทศท่ีมีความรวมมือ 

นักศึกษาไป
แลกเปลี่ยน/
รวมกิจกรรม 

บุคลากรจาก
หนวยงานให
ความรวมมือรวม
สัมมนา/วิจัย 

บุคลากรไป
แลกเปลี่ยน 

รับ
นักศึกษามา
แลกเปลี่ยน 

รับ
บุคลากรมา
แลกเปลี่ยน 

รวม
ท้ังหมด 

ทวีปเอเชีย       
-ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

2 - 2 - - 4 

-ประเทศมาเลเซีย 8 - - - - 8 
-ประเทศฟลิปปนส 2 - - - - 2 
-ประเทศกัมพูชา - - 1 - - 1 
-ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

- - 4 
 

4 12 20 

-ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

- 
 

- 2 
 

- - 2 

รวมท้ังหมด 12 - 9 4 12 37 
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2.3 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.3.1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 
             ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จติยธรรม มีจิตสาธารณะ   รูรักสามัคคี และความรับผิดชอบ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปนท่ียอมรับในระดับสากล                         
             เปาประสงค :   บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ มีทักษะการเรียนรูและ
สรางนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและความอุตสาหะในการทํางาน 

ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

1) หลักสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน ปการศึกษา 2561 

คณะเกษตรศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมดจํานวน 8 หลักสูตร จาํแนกเปนระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร ปริญญาโท จํานวน 3 หลักสตูร และปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 

ดานการผลิตบัณฑิต 

  1) การรับนักศึกษา 

    - วิธีการรับเขานักศึกษา 

      การรับเขานักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร เปนไปตามนโยบายการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 

โดยรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ในภาคเรียนท่ี 1 ในรูปแบบโควตาและการรับตรง (admissions) จํานวนท้ังหมด 5 รอบ และ ระดับ

บัณฑิตศึกษา ในภาคเรยีนท่ี 1 และ 2  

    - แผน/ผลการรับนักศึกษา 

    ในปงบประมาณ 2562  คณะเกษตรศาสตร เปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 ระหวางเดือน

ตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 แผนรับเขาศึกษา จํานวน 380 คน มีผูสมัครรวมท้ังสิ้น 677 คน ผานการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเขา

ศึกษา จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 68.68 (261/380 *100) ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 

97.31 (254/261 *100) โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจําปการศึกษา 2560-2561 สามารถจําแนกตามสาขาไดดังน้ี 

ตารางท่ี 5.  แสดงแผนการรับนักศึกษา/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบประจําปการศึกษา 2560-2561 

 

 

 

 

 
  คณะเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2560 คิดเปน ปการศึกษา 2561 คิดเปน 

แผนการรับ 
(คน) 

ผลการรับ 
(คน) 

รอยละ แผนการรบั 
(คน) 

ผลการรับ 
(คน) 

รอยละ 

สาขาท่ี 1 (วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร) 270 221 81.85 270 195 72.22 

สาขาท่ี 2 (วท.บ. สาขาวิชาประมง) 45 39 86.67 45 18 40 

สาขาท่ี 3 (วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 65 61 93.84 65 48 73.85 

สาขาท่ี 4 (วท.ม. สาขาวิชาเกษตรศาสตร) 22 2 9.09 22 5 22.72 

สาขาท่ี 5 (วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 5 1 20 5 0 0 

สาขาท่ี 6 (วท.ม. สาขาวิชาการจัดการการผลติฯ) 20 0 0 20 0 0 

สาขาท่ี 7 (ปร.ด. สาขาวิชาเกษตรศาสตร) 8 1 12.5 8 2 25 

สาขาท่ี 8 (ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 4 1 25 4 0 0 

รวมท้ังสิ้น 439 326 74.26 439 268 61.05 
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2) นักศึกษาใหม 
ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ จํานวน 268 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 261 คน 

ปริญญาโท จํานวน 5 คน และปริญญาเอก จํานวน 2 คน ตามลําดับ 

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนการรับเขาระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา 2560-2562) 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 2 จํานวนการรับเขาระดับปริญญาโท (ปการศึกษา 2560-2562) 

 
แผนภูมิท่ี 3 จํานวนการรับเขาระดับปริญญาเอก (ปการศึกษา 2560-2562) 
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3) นักศึกษาท้ังหมด 
ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ จํานวน 1,063 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1,046 

คน ปริญญาโท จํานวน 9 คน และปริญญาเอก จํานวน 8 คน ตามลําดับ     

แผนภูมิท่ี 4 จํานวนนักศึกษาปจจบัุนระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา 2560-2562) 

 
แผนภูมิท่ี 5 จํานวนนักศึกษาปจจบัุนระดับปริญญาโท (ปการศึกษา 2560-2562) 

 
แผนภูมิท่ี 6 จํานวนนักศึกษาปจจบัุนระดับปริญญาเอก (ปการศึกษา 2560-2562) 
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4) ผูสําเร็จการศึกษา  
ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผูสาํเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 237 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 226 

คน ปริญญาโท จํานวน 8 คน และปริญญาเอก จํานวน 3 คน ตามลําดับ    

แผนภูมิท่ี 7 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559-2561 

 
แผนภูมิท่ี 8 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2559-2561 

 
 

แผนภูมิท่ี 9 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2559-2561 
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5) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 ผลการสํารวจภาวะการมี

งานทําของผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 225 คน มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 97.78  บัณฑิตมีงานทํา

ภายหลังจบการศึกษาท้ังหมดจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละการมีงานทําภายใน 1 ป รอยละ 55.57 ลดลงจากปการศึกษา 2560 รอย

ละ 25.56 

ตารางท่ี 6  แสดงผลภาวะการมีงานทําผูสําเร็จการศึกษามีงานทําภายใน 1  ป เปรียบเทียบปการศึกษา 2559-2561 

 
 

 
 

 

 

ป 2559, 91.86%

ป 2560, 81.33%

ป 2561, 55.77%

แผนภูมิท่ี 10 รอยละนักศึกษาไดงานทําภายใน 1 ป

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร เทคโนโลยีการอาหาร ประมง

94.74% 92.00% 89.66% 95.24% 90.32%

77.08% 69.23%

91.43% 94.12%
79.17%

47.69% 53.49% 53.7…

81.48%

57.89%

แผนภูมิท่ี 11 นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป จําแนกสาขาวิชา

2559 2560 2561

 
สาขาวิชา 

ปการศึกษา รอยละ 
เพ่ิมข้ึน – ลดลง 
ของป 59-60 

รอยละ 
เพ่ิมข้ึน – ลดลง 
ของป 60-61 

2559 2560 2561 

1.สาขาวิชาพืชไร 94.74% 77.08% 47.69% ลดลง 17.66% ลดลง 29.39% 
2.สาขาวิชาพืชสวน 92.00% 69.23% 53.49% ลดลง 22.77% ลดลง 15.74% 
3.สาขาวิชาสัตวศาสตร 89.66% 91.43% 53.70% เพ่ิมข้ึน 1.77% ลดลง 37.73% 
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 95.24% 94.12% 81.48% ลดลง   1.12% ลดลง 12.64% 
5.สาขาวิชาการประมง 90.32% 79.17% 57.89% ลดลง 11.15% ลดลง 21.28% 

เฉลี่ยรวมท้ังสิ้น 91.86% 81.33% 55.77% ลดลง 17.66% ลดลง 25.56% 
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6) วิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะเกษตรศาสตร มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธและสารนิพนธท้ังหมด 

จํานวน 11 เรื่อง โดยจําแนกเปนวิทยานิพนธ จํานวน 11 เรื่อง และสารนิพนธ จํานวน  - เรื่อง สามารถจําแนกตามกลุมไดดังน้ี 

ตารางท่ี 7. แสดงจํานวนวิทยานิพนธของบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษษ 2561 

ประเด็นท่ีเก่ียวของ วิทยานิพนธ สารนิพนธ รวมท้ังสิ้น 
1. ดานความมั่นคง - - - 
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน - - - 
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย - - - 
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม - - - 
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 11 - 11 
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ - - - 

รวมท้ังสิ้น 11 - 11 

7) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนกิจกรรมท่ีสงเสรมิและสนับสนุนการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ลําดับ ช่ือกิจกรรม จําแนกเปนดานๆ จํานวน
โครงการ 

จํานวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

1 กิจกรรมวิชาการ 12 2,804 293,320 
2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 3 598 55,000 
3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 1 150 80,000 
4 กิจกรรมนันทนาการ 3 1,100 50,000 
5 กิจกรรมสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 3 662 52,000 
6 โครงการการเตรียมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาแรกเขา 1 235 15,000 
7 โครงการการลดการตกออกของนักศึกษา 1 200 15,000 

  

         
8) ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา 

ตารางท่ี 9. แสดงผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําปการศกึษา 2561  
ลําดับ ช่ือผูรับรางวัล ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีไดรับรางวัล วัน/เดือน/ป 

1 นายชัยอนันต สัจจาวาท เยาวชนตนแบบ ดานการเรียน 
วิชาการ วิจัย บําเพ็ญประโยชน
เ พ่ื อส วนรวม   และอ นุ รั กษ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
เพชรบุรี รวมกับ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร 
วิทยาเขตวังไกลกังวล 

10 กรกฎาคม 2562 
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9) การจัดหาทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษา 
ตารางท่ี 10.  แสดงจํานวนทุนการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ    

ลําดับ สาขาวิชา 
ทุนรัฐบาล 
(จํานวน) 

ทุนเอกชน 
(จํานวน) 

รวม 
 ทุนรัฐบาล 

(บาท)  
 ทุนเอกชน 

(บาท)  
 รวม (บาท)  

1 สาขาวิชาพืชไร 3 3 6 50,000 28,000 78,000 
2 สาขาวิชาพืชสวน 5 1 6 35,000 4,000 39,000 

3 สาขาวิชาสัตวศาสตร 4 9 13 45,000 192,000 237,000 

4 สาขาวิชาประมง 1 1 2 10,000 55,000 65,000 

5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- 1 1 - 55,000 55,000 

  รวมท้ังสิ้น 13 15 28 140,000 334,000 474,000 
 

  - ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ลําดับ สาขา  จํานวนทุน จํานวนเงิน(บาท) รวม(บาท) 

1 ทุนหอพักนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 10 10,000 100,000 
 รวมท้ังสิ้น 10 10,000 100,000 

 

               

  10) ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ    
      ในปงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

ในตางประเทศโดย ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) ในการดําเนินโครงการพัฒนาความสามารถ
ดานการประมงแกวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมแขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางป 2560-2564 จึง
ไดจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมจําปาสักเพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐานดานประมงสําหรับ
การเปดหลักสูตรใหมสาขาประมง โดยมีอาจารยจากวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมจําปาสักเขารับการอบรมจํานวน 6 คนในระหวางวันท่ี 
10 ก.พ. -6 เม.ย.62 และมีการจัดอบรมเน้ือหาวิชาการเฉพาะสาขาประมงและอบรมการผลิตสื่อการสอนในระหวางวันท่ี 1-21 ก.ย.62 มี
อาจารยจํานวน 2 คนเขารับการอบรม และในชวงการจัดงานเกษตรอีสานใตเปนประจําทุกป ผูบริหารและอาจารยจากวิทยาลัยกสิกรรม
และปาไมจําปาสักเดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมรวมกับผูบริหารคณะเพ่ือหารือแนวทางความรวมมือทางวิชาการ ในวันท่ี 22 กพ.62 
ผูบริหารและอาจารยจากวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมจําปาสัก จํานวน 7 คน ไดเดินทางมาศึกษาดูงาน 

                               

ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ และ รศ.ดร. ธนาทิพย แหลมคม ติดตามความกาวหนาโครงการพัฒนาความสามารถดานประมงแกวิทยาลัยกสิกรรม

และปาไมจําปาสักและไดรายงานความกาวหนาหนาโครงการใหกับ ดร.พวง ปาลิสัก ประวงเวียงคํา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกสิกรรมและปาไม 
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ตารางท่ี 11.  แสดงรายละเอียดของนักศึกษาและบุคลากรตางชาตท่ีิรวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะเกษตรศาสตร ม.อุบลราชธานี 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล  สถาบันการศึกษาตนสังกัด/
ประเทศ 

กิจกรรมการแลกเปลีย่น ระยะเวลา 

1. - Mrs. Thongdalay    
  Seamanysay   
- Mrs. Phitsamay  
  Nanthalak    
- Mrs.Sophasith   
  Thammaboud    
- Mrs.Pimmasone  
  Phetxomphou   
-Mrs.Phetsaway    
 Chiththavongsa  
-Mr. Sisavanh Bounnong   
 

วิทยาลัยกสิกรรมและปาไมแขวง
จําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของอาจารยวิทยาลัย
กสิกรรมและปาไมจําปาสัก 
 
 

10 กพ - 6 เมย 
2562 

2. 
 

-Mr Bounnak Meunnak 
-Mrs Bouavone Sisenkeo 
-Mr Konengun Vivasane 
-Mr Korrakhan 
Souvannaphasy 
-Mr Kiengkay 
Gnokkhanthone 
-Mrs Yaovaphavan 
Meunkittilath  
-Mr.Sisavan Boonnong 
 

วิทยาลัยกสิกรรมและปาไมแขวง
จําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ศึกษาดูงานเกษตรอีสานใต
ประจําป พ.ศ. 2562 และ
ประชุมปรึกษาหารือแนวทาง
ความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสองสถาบัน 

22 กพ. 62 

 

 

 

 

 

                    

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรฝกงานท่ี           นักศึกษาสาขาพืชไรฝกงานท่ี             นักศึกษาสาขาสตัวศาสตรฝกงานท่ี 

       Universiti sains Malaysia                            Universiti sains Malaysia           Univesrity of Philippines Los Banos 
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ตารางท่ี 12. กิจกรรมการอบรมใหขาราชการวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมแขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในกลุมรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการอบรมวิชาเฉพาะในหลักสูตรใหม 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายชื่ออาจารยท่ีตองเขาอบรม ชวงเวลา 

1.สรีระวิทยาสัตวนํ้าเบ้ืองตน Mrs.THONGDALAY SEAMANYSAY 
Mrs.PHITSAMAY NANTHALAK 
Mrs.SOPHASITH THAMMABOUD 
Mrs.PIMMASONE PHETXOMPHOU 
Mrs.PHETSAWAY CHITHTHAVONGSA 

10-16 กพ. 62 

2.ปฏิบัติการพ้ืนฐานดานเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าและพืชนํ้า 

Mrs.THONGDALAY SEAMANYSAY 
Mrs.PHITSAMAY NANTHALAK 
Mrs.SOPHASITH THAMMABOUD 
Mrs.PIMMASONE PHETXOMPHOU 
Mrs.PHETSAWAY CHITHTHAVONGSA 

24 กพ.-2 มีค. 62 

3.ชลธีวิทยาเบ้ืองตน Mr.SISAVANH BOUNNONG 
Mrs.SOPHASITH THAMMABOUD 
Mrs.PIMMASONE PHETXOMPHOU 

3-9 มีค. 62 

4.เคมี พ้ืนฐานสํ าหรับการจัดการ
คุณภาพนํ้า 

Mrs.PIMMASONE PHETXOMPHOU 17-23 มีค. 62 

5.ชีวเคมีพ้ืนฐานสําหรับโภชนศาสตร
สัตวนํ้า 

Mrs.SOPHASITH THAMMABOUD 24-30 มีค. 62 

6.พันธุศาสตรสัตวนํ้าเบ้ืองตน Mr.SISAVANH BOUNNONG 31มีค. - 6 เมย. 62 

7.Anatomy and physiology of 
Aquartic Animal 

Mrs.THONGDALAY SEAMANYSAY 1-21 กย. 62 

8.Aquatci Animal Farm 
Management 

Mrs.PHETSAWAY CHITHTHAVONGSA 1-21 กย. 62 

 

มีนักศึกษาตางชาติศึกษาในระดับปริญญาโท 3 คน ระดับปริญญาเอก 2 คน ระดับปริญญาโทสาขาประมง จํานวน 3 คน         

2 คน เปนอาจารยจากวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมจําปาสัก ไดรับทุนการศึกษาจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวง

ตางประเทศ โดยเปนทุนภายใตโครงการพัฒนาความสามารถดานการประมงแกวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมแขวงจําปาสัก อีก 1 คน เปน

อาจารยจากมหาวิทยาลัยจําปาสัก ไดรับทุน World Bank ระดับปริญญาเอก สาขาพืชไรจาํนวน 1 คน และสาขาสัตวศาสตร จํานวน 1 

คน ท้ังสองคนไดรับทุน World Bank 
คณะเกษตรศาสตรไดสงนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปแลกเปลี่ยนในประเทศกลุมอาเซียน จํานวน 12 คน เพ่ือฝกงานระยะสั้น

ชวงเวลา 1 เดือนในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไดแก Universiti sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย จํานวน 8 คน 

แยกเปนสาขาวิชาพืชสวนจํานวน 4 คน สาวิชาวิชาพืชไรจํานวน 2 คน สาขาอุตสาหกรรมเกษตรจํานวน 2 คน Cantho University 

ประเทศเวียดนามจํานวน 2 คน จากสาขาประมง  Univesrity of Philippines Los Banos ประเทศฟลิปนส จํานวน 2 คน จาก

สาขาวิชาสัตวศาสตร 
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ตารางท่ี  13 แสดงรายละเอียดของนักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตรท่ีรวมโครงการ/กิจกรรมตางประเทศ 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
สถาบันการศึกษาตน

สังกัด 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ประเภทนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

1 
นางสาวฐิตินันท  เงินมั่น, 
นางสาวพรทิพย   
หาญสันเทียะ   

นักศึกษาสาขา 
วิชาพืชไร 

ไปแลกเปลี่ยน ณ University Sains 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย   

1-30 พฤษภาคม 2562 

2 

นางสาวสิรริัตน  สิงหงอย       
นางสาวพัชราภรณ   
พูลเพ่ิม ,นางสาวสุภาภรณ  
จันพวง, นางสาววรรณพร  
ดวงพัตรา   

นักศึกษาสาขา 
วิชาพืชสวน  

ไปแลกเปลี่ยน ณ University Sains 
Malaysiaประเทศมาเลเซยี 

1-30 พฤษภาคม 2562 

3 
นางสาวนวลเนตร เปรมทา, 
 นายวทัญู สารพันธ   

นักศึกษาสาขา 
วิชาสัตวศาสตร  

ไปแลกเปลี่ยน ณ University of 
Philippines Los Banos ประเทศฟลิปปนส   

 15 พฤษภาคม –  
4มิถุนายน 2562 

4 
นางสาวบุศรินทร  อนุรักษ   
นางสาวพิมพชนก  ผุยคําสิงห   

นักศึกษาสาขา 
วิชาประมง  

ไปแลกเปลี่ยน ณ Can Tho University  
ประเทศเวียดนาม   

29 เมษายน –  
28 พฤษภาคม 2562 

5 

นางสาวภาพิมล  แสนทวีสุข  
นางสาวปราณปรียา  
พันธุประสงค   

นักศึกษาสาขา 
วิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

ไปแลกเปลี่ยน ณ University Sains 
Malaysiaประเทศมาเลเซยี  

1-30 พฤษภาคม 2562 

ประเภทบุคลากรคณะเกษตรศาสตร 

6 ศ.ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ  อาจารยสาขา 
วิชาประมง  

 คณะเกษตรศาสตร 

 ไดรับเชิญจาก ฝายการพัฒนาทรพัยากร
ประมงและการจดัการประมงทางทะเล ศูนย
พัฒนาประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ใหเขารวมการหารือโครงการวิจยัเพ่ือความ
ยั่งยืนและการจัดการปลาในกลุมฉลามและ
กระเบน แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ณ 
กรุงกัวลาลมัเปอร ประเทศมาเลเซีย 

 9-10 ตุลาคม 2561 

ไดรับเชิญจาก องคกรเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (United 
States Agency for International 
Development-USAID) ใหเขารวมประชุม
หารือในการศึกษาวิจัยประเด็นการอพยพ
ยายถ่ินของปลาในแมนํ้าโขง ณ   
กรุงพนมเปญ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 17-18 ตุลาคม 2561 

ไดรับเชิญจาก กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหเขา
รวมประชุมดานการวางแผนรวมระดับ
ภูมิภาคเพ่ือทบทวนและปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังนํ้า
อยางยั่งยืนของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 30-31 ตุลาคม 2561 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

สถาบันการศึกษาตน
สังกัด 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

 ไดรับเชิญใหเปนผูอภิปรายในการประชุม 
the 2018 Greater Mekong Forum on 
Water, Food and Energy ณ กรุงยางกุง  
สหภาพพมา 

 4-6 ธันวาคม 2561 

ไดรับเชิญจากกรมทรัพยากรนํ้า  ใหเขารวม
ประชุมดานการวางแผนรวมระดับภูมิภาค
เพ่ือทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงการไฟฟาพลังนํ้าอยางยั่งยืนของ
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง  ฉบับป พ.ศ.
๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒   ณ  นครเวียงจนัทร  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 18-19 ธันวาคม 2561 

ไดรับเชิญจาก University of Battambang 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  ใหเปนวิทยากรรับ
เชิญ  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
BIODIVERSITY CONSERVATION AND 
SUSTAINABLE USES OF ECOSYSTEM 
SERVICES 

 12-14 กันยายน 2562 

7  นายชัยวุฒิ  กรุดพันธ  อาจารยสาขา 
วิชาประมง  

 คณะเกษตรศาสตร 

 เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการในฐานะ
ผูเช่ียวชาญดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา    ณ  กรุงพนมเปญ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 17-18 ตุลาคม 2561 

8  นายชัยวุฒิ  กรุดพันธ   
 นางจรุงจิต  กรุดพันธ   

อาจารยสาขา 
วิชาประมง  

 คณะเกษตรศาสตร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ the 11th GEOSS 
Asia Pacific Symposium 

 24-26 ตุลาคม 2561 

รวมประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
The Annual Conference of the Asian 
Society of Ichthyologists ๒๐๑๘ ณ 
Guangxi University, เมืองหนานหนิง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 30 พฤศจิกายน - 5 
ธันวาคม 2561 

ไดรับเชิญจาก University of Science 
VNUHCM ประเทศกัมพูชา รวมประชุมเพ่ือ
หารือเก่ียวกับการดําเนินงานวิจยัเก่ียวกับ
การทําแผนท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของปลากับปจจัยตาง ๆท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
ลุมแมนํ้าโขง 

 4-7 มิถุนายน 2562 

ประชุม SECOND ANNUAL MEETING 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EzRAD ณ 
มหาวิทยาลยันาตรัง (Nha Trang 
University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

15-30 กรกฏาคม 2562 

9 
ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ, 
รศ.ดร. ธนาทิพย แหลมคม 

อาจารยสาขา 
วิชาประมง  

 คณะเกษตรศาสตร 

ติดตามประเมินผลการการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพดานประมงแก
วิทยาลัยกสิกรรมและปาไมจําปาสกั แขวง
จําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

 5-6 กุมภาพันธ 2562 
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ตารางท่ี 14.  แสดงรายช่ือนักศึกษาตางชาติท่ีกําลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

 
 

 

 

 
                                                    

                                   
 

ผูบริหารและอาจารยจากวิทยาลัยกสิกรรมและปาไมจําปาสักศึกษาดูงานดานวิชาการทีงานเกษตรอีสานใตประจําป 2562 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือผูรับทุน ประเทศ ภายใตโครงการ 
ระดับ

การศึกษา/
สาขาวิชา 

ระยะเวลารับ
ทุน 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

1 
Mr.Phonesavanh 
Xayaboupha 

สปป.ลาว 

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
ประมงใหแกวิทยาลยักสิกรรมและปา
ไมแขวงจําปาสัก โดยกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ 
 

ปริญญาโท
สาขาวิชา
ประมง 

ภาคเรยีนท่ี 
2/2559-
1/2563 

รศ.ดร. 
ธนาทิพย  
แหลมคม 

2 
Mr.Vilakone 
Xayasene 

สปป.ลาว 

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
ประมงใหแกวิทยาลยักสิกรรมและปา
ไมแขวงจําปาสัก โดยกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ 
 

ปริญญาโท 
สาขาวิชา
ประมง 

ภาคเรยีนท่ี 
2/2559-
1/2563 

ผศ.ดร.
กาญจนา 
พยุหะ 

3 นายสิวิไล ลําไช สปป.ลาว 
ทุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไต
ประชาชนลาว 

ปริญญาโท 
สาขาวิชา
ประมง 

ภาคเรยีนท่ี 
1/2562 

ดร.ชัยวุฒิ 
กรุดพันธ 

4 
นายบญุสวน 

พรหมวงสา 
สปป.ลาว 

ทุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไต
ประชาชนลาว 

ปริญญาเอก 
สาขาวิชา

พืชไร 

ภาคเรยีนท่ี 
1/2562 

ผศ.ดร. 
สุภาวดี 

แกวระหัน 

5 
นายสมสนกุ  

แก้วมณีวงศ์ 
สปป.ลาว 

ทุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไต
ประชาชนลาว 

ปริญญาเอก
สาขาวิชา

สัตวศาสตร 

ภาคเรยีนท่ี 
1/2562 

ผศ.ดร. 
เรืองยศ 

 พิลาจันทร 
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11) ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

 
  ตารางท่ี 15. แสดงอาคารสถานท่ีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร 

ชื่ออาคารเรียน จํานวนหอง พ้ืนท่ีใชสอย 
(ตารางเมตร) 

เร่ิมใชเมื่อ พ.ศ 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 

1. หองเรียน  AG_205 70 ท่ีน่ัง 1 หอง 113 ป พ.ศ. 2549-ปจจุบัน 

2. หองเรียน AG_310 60 ท่ีน่ัง 1 หอง 112 ป พ.ศ. 2549-ปจจุบัน 

3. หองเรียน AG_B211 30 ท่ีน่ัง 1 หอง 48 ป พ.ศ. 2556-ปจจุบัน 

4. หองเรียน AG_B215 40 ท่ีน่ัง 1 หอง 48 ป พ.ศ. 2550-ปจจุบัน 

5. หองเรียน AG_C201 150 ท่ีน่ัง 1 หอง 262 ป พ.ศ. 2549-ปจจุบัน 

6. หองเรียน AG_C202 90 ท่ีน่ัง 1 หอง 125 ป พ.ศ. 2549-ปจจุบัน 

7. หองเรียน AG_C301 90 ท่ีน่ัง 1 หอง 183 ป พ.ศ. 2549-ปจจุบัน 

8. หองเรียน AG_208 30 ท่ีน่ัง 1 หอง 115 ป พ.ศ. 2557-ปจจุบัน 

9. หองเรียน AG_209 70 ท่ีน่ัง 1  หอง 57 ป พ.ศ. 2557-ปจจุบัน 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร    

1. หองเรียน FT_201 70 ท่ีน่ัง 1 หอง 100 ป พ.ศ. 2550-ปจจุบัน 

2. หองเรียน FT_107 30 ท่ีน่ัง 1 หอง 50 ป พ.ศ. 2550-ปจจุบัน 

 
                 คณะเกษตรศาสตร จัดบริการดานเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการสืบคนขอมูลใน 
คณะหองปฏิบัติการตางๆ มีการจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เครือขายไรสายภายในหนวยงาน  รายละเอียดดังน้ี  
 
ตารางท่ี 16. แสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

ประเภท จํานวน 

 1. การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2  หอง 

2. ไมโครคอมพิวเตอร 51 เครื่อง 

3. ไมโครคอมพิวเตอร (Notebook) 1 เครื่อง 

4. เครื่องพิมพ (Laser Printer) 12  เครื่อง 

5. CD writer 41 เครื่อง 

6. เครื่อง Scanner 3  เครื่อง 

7. DNS 1  เครื่อง 

8. Web server/ Database server/FTP server 1 เครื่อง 

9. กลองดิจิตอล 3 เครื่อง 

10. LCD Projector 18 เครื่อง 
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                 คณะเกษตรศาสตร จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเปนสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ วารสารใน 

และตางประเทศ รายละเอียดดังนี ้

 

ตารางท่ี 17. แสดงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและสืบคนขอมูลของคณะเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

                 
 

บรรยากาศหองคนควาและเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร 

 

 

ประเภทสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

ป 2561 

รวม 

ป 2562 

รวม 

รอยละ
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง จํานวน 

หนวย
นับ 

จํานวน 
หนวย
นับ 

1. หนังสือ ตําราภาษาอังกฤษ 3,635 เลม 3,635 3,645 เลม 3,645 0.28 

2. หนังสือ ตําราภาษาไทย 8,549 เลม 8,549 8,591 เลม 8,591 0.49 

3. วิทยานิพนธ ภายในประเทศ 290 เลม 290 296 เลม 296 2.07 

4. หนังสืออ่ืนๆ   Senior Projects 1,928 เลม 1,928 2,096 เลม 2,096 8.71 

5. วารสาร        

1) วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ ภาษาไทย 7,540 ฉบับ 7,540 7,768 ฉบับ 7,768 3.02 

2) วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ ภาษาอังกฤษ 1,854 ฉบับ 1,854 1,930 ฉบับ 1,930 4.10 

6. สื่อโสตทัศน        

-  วีดีทัศน 118 ชุด 118 118 ชุด 118 0.00 

-  ซีดีรอม และวีซดี ี 754 แผน 754 754 แผน 754 0.00 

-  เทป 213 มวน 213 213 มวน 213 0.00 
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2.3.2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 2 

ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร สรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
ใหกับชุมชนทองถ่ิน ภูมิภาคลุมนํ้าโขง   โดยเนนงานวิจัยแบบบูรณาการและสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายใน 
และตางประเทศ 

เปาประสงค   :   มีองคความรูและนวัตกรรมท่ีพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือยกระดับความเปนอยูของชุมชนและเกิดความ
รวมมือ/กิจกรรมดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

1) การสนับสนุนดานการวิจัย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น  14 โครงการ รวม

เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 6,088,040 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน  3,410,300.00บาท และงบประมาณสนับสนุน

จากแหลงอ่ืน ๆ จํานวน 4,303,548.00 บาท ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 18.  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการวิจยัและงานสรางสรรค 
ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน 5 3,410,300.00 
2 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ* 9 4,303,548.00  

 รวมท้ังสิ้น 14 7,713,848.00 
* ขอมูลจากรายงานทางการเงินและบัญชี  

 

ตารางท่ี  19. แสดงโครงการวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 การพัฒนาผลิตภณัฑเสนกวยจั๊บอุบลเสริมมันเทศญี่ปุนเพ่ือสุขภาพ ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง 635,800.00 

2 โครงการยอยท่ี 3 กากหัวแกนตะวันรวมกับสมุนไพรบางชนิดกับการ
เปลี่ยนแปลงของจุลินทรียในกระเพาะหมักของลูกโคหลังหยานม 

ผศ.ดร.เรืองยศ  พิลาจันทร 360,900.00 

3 โครงการยอยท่ี 1 การดัดแปลงโปรตีนรําขาวสําหรับเปนผลติภณัฑ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  

ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  ออนสอาด 1,194,500.00 

4 โครงการยอยท่ี 2 การเพ่ิมมลูคาขาวเพ่ือเปนสวนประกอบอาหารท่ีมี
สมบัตเิชิงหนาท่ี  

ผศ.ดร.วิริยา  ออนสอาด 933,200.00 

5 ผลของไฮโดรคอลลอยดตอการปรบัปรุงคุณภาพบัวลอยมันเทศญี่ปุน
ก่ึงสําเร็จรูป 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง 285,900.00 

รวมท้ังสิ้น 3,410,300.00 
 

ตารางท่ี 20.  แสดงโครงการวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการวิจัย หัวหนา
โครงการ 

แหลงทุน จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 โครงการวิจัย Climate Adaptation and Innovation in 
Mekong Aquaculture-AQUADAPT Mekong  

ศ.ทวนทอง 
จุฑาเกต ุ

International 
Development 
Research Centre  
ประเทศแคนาดา 
 

2,516,028.00 

2 โครงการพัฒนาสายพันธุพริก  Capsicum chinense  และ 
Capsicum chinense frutescense สายพันธุใหมใหมี

ผศ.บุบผา  
ใจเท่ียง 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ

429,000.00 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการวิจัย หัวหนา
โครงการ 

แหลงทุน จํานวนเงิน 
(บาท) 

ลักษณะตัวผูเปนหมันแบบ Genic male sterility  โดยการ
ผสมขามชนิด  

เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) 

 

3 โครงการวิจัย การศึกษาความเปนไปไดในการผลิต
เบญจมาศกระถางฯ 

นายทวีศักดิ ์
วิยะชัย 

สํานักงานคณะกรมการ
การอุดมศึกษา 
 

10,000.00 

4 โครงการวิจัยปฎสิัมพันธของโปรตนีถ่ัวเหลืองและแปงใน
โมเดลขนมช่ันและความคงตัวท่ีอุณหภมูิต่ํา 

ดร.ชุติมา 
ทองแกว 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) 
 

69,860.00 
 
 

5 โครงการวิจัยการเพ่ิมปริมาณเมลด็พันธคัด(Breeder seed) 
ของพริกข้ีหนูผลใหญ สายพันธตัวผูเปนหมัน 

ผศ.บุบผา  
ใจเท่ียง 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) 

137,000.00 
 
 

6 โครงการประยุกตใชจุลินทรียปฏิปกษควบคุมศัตรูพริกโดย
ชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ผศ.ยุวด ี 
 ชูประภา
วรรณ 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ(วช.) 
 

412,300.00 

7 โครงการผลของระดับโปรตีนท่ีกินไดตอสมดลุของไนโตรเจน
และสมรรถนะการเจรญิเตบิโตของแพะลูกผสมพ้ืนเมือง 
 

ผศ.เรืองยศ 
พิลาจันทร 

สํานักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร (สวก.) 
180,000.00 

 

8 โครงการศึกษาปรากฏการณเดินขบวนของกุงเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวและการพัฒนาเน้ือหาการสื่อความหมาย 

ผศ.ธนาทิพย 
แหลมคม 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) 
 

505,000.00 
 
 

9 โครงการอุบลราชธานีเกษตรอินทรียดิจิทัล นายทวีศักดิ ์
วิยะชัย 

สํานักสงเสรมิเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 

44,360.00 

 รวมท้ังสิ้น   4,303,548.00 

 

2) การจัดการทรัพยสินทางปญญา 
ตารางท่ี 21. การยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิประจําป 2562  

ลําดับ ช่ือการประดิษฐ ช่ือผูประดิษฐ ประเภท เลขท่ีคําขอ วันท่ีออกให 
1 สูตรและกรรมวิธีการผลิตบัว

ลอยเสริมมันเทศก่ึงสําเร็จรูป 
ผศ.ดร.จิตรา   
สิงหทอง, 
ดร.ชุติมา  ทองแกว 

อนุสิทธิบัตร 1903002427 2 กันยายน 2562 

2 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเสน
กวยจั๊บเสริมมันเทศก่ึง
สําเรจ็รูป 

ผศ.ดร.จิตรา   
สิงหทอง, 
ดร.ชุติมา  ทองแกว 

อนุสิทธิบัตร 1903002428 2 กันยายน 2562 
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ตารางท่ี 22.  การไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิประจําป 2562  

ลําดับ ช่ือการประดิษฐ ช่ือผูประดิษฐ ประเภท เลขท่ีคําขอ วันท่ีออกให 
1 ราวจับขางกอกสนาม ผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล, 

รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล, 
รศ.ดร.กิตติ วงสพิเชษฐ 

อนุสิทธิบัตร 1703001588 13 มิถุนายน 2561 

2 ถุงเก็บเก่ียวทุเรียนแบบมีเคียว
เก่ียวข้ัวผลและดามจับ 

ผศ.ดร.เรวัติ  ชัยราช อนุสิทธิบัตร 1703001585 13 มิถุนายน 2561 

3 สูตรสวนผสมเสนกวยจั๊บก่ึง
สําเรจ็รูปจากขาวกํ่า 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง อนุสิทธิบัตร 1703001586 16 พฤศจิกายน 
2561 

4 สูตรสวนผสมเสนกวยจั๊บก่ึง
สําเรจ็รูปจากขาวกลอง 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง อนุสิทธิบัตร 1703001587 12 ธันวาคม 2561 

5 สารเคลือบผิวหนาผักและ
ผลไมสดประเภทสารละลาย
อิมัลชันของไขสกัดจากใบ
กะหล่ําปล ี

ผศ.ดร.วีรเวทย  อุทโธ อนุสิทธิบัตร 1703002388 31 กรกฎาคม 2561 

 

3) ผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2562       
      

ตารางท่ี 23.  การสรุปผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2562 
 

ลําดับ 
ตีพิมพเผยแพร
ระดับนานาชาต ิ

ตีพิมพเผยแพร
ระดับชาต ิ

เผยแพรผลงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

เผยแพรผลงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

จดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

รวมท้ังหมด 

1 จํานวน 6 เรื่อง จํานวน 17 เรื่อง จํานวน 5 เรื่อง จํานวน 17 เรื่อง จํานวน 5 เรื่อง 50 เรื่อง 

 

4) โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ  
       รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  รุงรัชกานนท ไดนําเสนอผลงานภาคนิทัศนในการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 

17 ในหัวขอเรื่อง “ผลงานสารอินทรียตอการพัฒนาของโปรโตคอรมกลวยไมเพชรหึงในสภาพปลอดเช้ือ” ซึ่งจัดในวันท่ี 19-21 

พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม แกรนดวิว แอน คอนเว็นช่ัน เซ็นเตอร จังหวัดเชียงใหม 

       นางสาวนพมาศ  นามแดง และนางสาวจํานงค  จันทะสี ไดเขารวมเสนอผลงานวิจัยและรวมงานมหกรรมการแสดงผลงาน

ระดับชาติดานการพัฒนาประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และวัตกรรม สําหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 เรื่อง อัตราปุย

อินทรียและพัฒนาขาวเหนียวพ้ืนเมืองท่ีมีผลตอธาตุไนโตนเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในขาว เมื่อปลูกฤดูนาปรับในสภาพพ้ืนท่ีดิน

รวมปนทราย ดวยระบบอินทรีย ในวันท่ี 5-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
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2.3.3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3 

 
    ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ีเสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร ความ

มั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียงท้ังในและตางประเทศ 
    เปาประสงค  :  ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาและ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีดานการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ 
    1)การสนับสนุนดานบริการวิชาการ 

          ปงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 21 โครงการ รวม

เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 8,025,757.50 บาท  (แปดลานสองหมื่นเจ็ดรอยหาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) แบงเปนงบประมาณ

แผนดิน จํานวน 4,193,900.- บาท (สี่ลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) งบประมาณรายได จํานวน - บาท  และ

งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ จํานวน  3,831,857.50 บาท  (สามลานแปดแสนสามหมื่นหน่ึงแปดรอยหาสิบเจ็ดบาทหาสิบ

สตางค)  เพ่ือดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 2 ประเด็นหลัก คือ 

  1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสรมิการเรียนรูของชุมชน จํานวน 2 โครงการ 

  2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานอาชีพและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก จาํนวน 19 โครงการ  

 
ตารางท่ี  24. แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการ (งบประมาณแผนดิน) 
ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและ
สงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

            2 150,500.- 

2 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานอาชีพและ
สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

          19 4,043,400.- 

 รวมท้ังสิ้น           21            4,193,900.- 
 

2) กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม  :  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและแปรรูปแมลงเปนผลติภณัฑอาหาร 
วันท่ี  20  กุมภาพันธ 2562 
      

           
 

     
ช่ือกิจกรรม  : บริการวิชาการแกสงัคม ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะ 
วันท่ี  20  กุมภาพันธ 2562  
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2.3.4 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ และศึกษาเพ่ือสืบสาน ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรและวิถี 

ชุมชนในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

   เปาประสงค เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีชุมชน และวัฒนธรรมของประเทศในภมูิภาคลุมนํ้าโขง 

   ในปงบประมาณ 2562  คณะเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนและเช่ือมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเช่ือมโยงกับความตองการของพ้ืนท่ี มีโครงการท่ีดําเนินงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 736,000.-บาท มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ท้ังสิ้น

150 คน คิดเปนรอยละ 107.14  ของจํานวนเปาหมาย โดยโครงการท่ีดําเนินการสามารถแบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 736,000.- 

บาท ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 25. แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนผูเขารวม จํานวนเงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน 6 150 736,000.- 
2 งบประมาณรายได - - - 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ - - - 

 รวมท้ังสิ้น 6 150 736,000.- 
 

1) การสนับสนุนดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

ตารางท่ี 26. แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  (จําแนกตามกลุม) 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ  จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. สงเสรมิเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความงามของศิลปะ - - 
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภมูิปญญาทองถ่ินเพ่ือการอนุรกัษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาต ิ

- - 

3. มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบตางๆ - - 
4. มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี/โดย
ดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

6 736,000.- 

5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับจังหวัด - - 

 

ตารางท่ี 27.  แสดงกิจกรรม/โครงการการสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ช่ือโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม/ผูเขารวม 
1.การศึกษารูปแบบและชวงเวลาการใช
ประโยชน 

- เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(อพ.สธ) 
 - เพ่ือศึกษารูปแบบและชวงเวลาการใช
ประโยชนปลาซิวของชาวบานรอบพ้ืนท่ีปาตน
นํ้ารองกอ 

พ้ืนท่ีปาตนรองกอ โดยอบรม 
ชาวบานโดยรอบพ้ืนท่ีตนนํ้ารอง
กอ จํานวน 40  คน 

2.การอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมนํ้ามูล 
 

- เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(อพ.สธ) 
- เพ่ือสํารวจและรวบรวมขอมูลแหลงวางไข
และหลงอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

สํารวจ/รวบรวม/ฐานขอมลู 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรม/ผูเขารวม 
- จัดทําเว็บไซดเผยแพรใหคนท่ัวไปไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานอนุรักษปลาพ้ืนเมือง 

3.การสํารวจและรวบรวมพันธุไมผลวงศสม 
(Rutaceae) ของจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือการ
อนุรักษพันธุกรรม ปท่ี 3 

 สํารวจ/รวบรวม/ฐานขอมลู 

4. การศึกษาการขยายพันธุกลวยไมเพชรหึง
เพ่ือใชเปนพืชสมุนไพร 

- เพ่ือสนองพระราชดํารโิครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(อพ.สธ) 
 -ศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมตอการเพาะเมล็ดใน
สภาพปลอดเช้ือและเก็บรักษาเมลด็กลวยไม
เพชรหึงเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

สํารวจ/รวบรวม/ฐานขอมลู 

5.คายอนุรักษกลวยไมพ้ืนเมือง  -  เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(อพ.สธ) 
 - สรางความรวมมือทางวิชาการภบัภาครัฐ 
และชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

สํารวจ/รวบรวม/ฐานขอมลู 

6. พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

- เพ่ือบริหาร จัดการและเก็บรักษาตัวอยางมี
ชีวิต และอุปกรณจัดแสดงในพิพิธภัณฑฯใหมี
มาตรฐานอยูในสภาพรอมศึกษา สนอง
พระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ) 
 - จัดแสดงตัวอยงท่ีเก็บรักษาในพิพิธภัณฑฯ จดั
อบรมและกิจกรรมรวมเก่ียวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว
นํ้าในลุมนํ้าโขง เพ่ือพัฒนาเปนศูนยเรียนรูระดับ
ภูมิภาคตอไป 

สํารวจ/รวบรวม/ฐานขอมลู 

ช่ือกิจกรรม : คายอนุรักษกลวยไมพ้ืนเมือง ณ สวนพฤกษศาสตรดงฟาหวน  
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 

 
  

 

 

  

ช่ือกิจกรรม  การมอบอุปกรณสําหรับจัดทําเขตอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กท่ีทานํ้าโรงเรียนบานทาเสยีวคันลึม  
                อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
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              ยุทธศาสตรท่ี 5  บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการโดยการลดการพ่ึงพาภาครัฐและสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
และพลังงาน รวมท้ังสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 
           เปาประสงค  เปนองคกรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณท่ี 
มีประสิทธิภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทันสถานการณ มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 

1) การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
คณะเกษตรศาสตร บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล อยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได และคํานึงถึงประโยชนของคณะฯ และผูมสีวน
ไดสวนเสีย โดยในการประชุมกรรมการประจําคณะ ไดมีการจัดระเบียบวาระการประชุมเขาในหมวดหมูท้ัง 10 หลักมรรมาภิบาล ซึ่งได
แสดงไวอยางเปดเผยตอสาธารณะในระบบ MIS ของคณะเกษตรศาสตร สามารถสรุปไดดังน้ี

 

• ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรท่ีมีเปาประสงคระดับกลยุทธและมีการถายทอดออกมาเปนแผนปฏิบัติการประจําป
• ออกแบบกระบวนงานและการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบและมาตรฐาน
• กําหนดใหโครงการ/กิจกรรมนําหลัก PDCA ไปใชในการดําเนินงาน  

1.หลักประสิทธิผล 

• บริหารตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี โดยยึดหลักการบริหารงานตามการบริหารสูความเปนเลิศ (EdPEx)
• ออกแบบกระบวนงานท่ีสําคัญโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ เชน การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ระบบสารสนเทศในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนตน
2. หลักประสิทธิภาพ

• สํารวจความตองการ ความคาดหวังของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนํามาพัฒนาใหตอบสนองตอความตองการ เชน การนําผลการ
ประเมินผูใชบัณฑิต ผลการประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู นํามากําหนดประเด็นเพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการจัดการ กระบวนการข้ันตอน
การปฏิบัติงานตางๆ ท้ังน้ีการตอบสนองตางๆ เปนไปเพื่อใหเกิดระบบกลไกหรือ มาตรการท่ีสรางความเช่ือมั่นและไววางใจตอผูมีสวนได
สวนเสียและนักศึกษา 

3. หลักการตอบสนอง 

• แตงต้ังรองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาภาควิชา ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในดานตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะเปนไปตามเปาหมาย
• กําหนดใหมีการถายทอดความรับผิดชอบของงานตามพันธกิจแตละดานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการไปยังผูบริหารและ

หนวยงานภายใน โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดท้ังในระดับผูบริหาร และบุคลากรผานการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) ท้ังบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน

• กําหนดใหผูบริหารเสนองบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป และเสนองบประมาณสําหรับ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ในแตละป

• กําหนดใหมีการรายงานสถานะทางการเงินแกผูบริหารคณะเปนประจําทุกเดือน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ

• กําหนดใหมีการคัดเลือกตัวแทนอาจารยจํานวน 2 คน เพื่อรวมเปนคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะ
• เผยแพรขอมูลการดําเนินงานดานตางๆ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสาธารณะ เชน รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ รายงานประจําป รายงานการประเมินตนเอง เปนตน
• จัดใหมีตรวจสอบการดําเนินงานท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหเปนไปตาม

ขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบ เชน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก

• กําหนดใหหนวยงานภายในตางๆ กําหนดแนวปฏิบัติและข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อใหผูรับบริการทราบ และสามารถสอบถามเพื่อความ
เขาใจและความชัดเจนได 

5.หลักความโปรงใส 

• - ใหบุคลากรของคณะมีสวนรวมในการเสนอความเห็นและรวมตัดสินใจในกระบวนงานและเร่ืองสําคัญตางๆ โดยอยูในรูปแบบของการ
ประชุมหารือ เชน การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การประชุมคณะกรรมการท่ีมีบทบาทความรับผิดชอบตามภารกิจตางๆ การ
ประชุมภาควิชา การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

• ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะการดําเนินงานในดานตางๆ ผานการสํารวจความพึงพอใจ
• จัดใหมีชองทางการรับฟงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เชน กลองรับฟงความคิดเห็น สายตรงคณบดี facebook สําหรับนักศึกษา ซึ่งความ

คิดเห็นจากชองทางตางๆ ขางตน จะไดรับการพิจารณาและหาแนวทางในการจัดการใหเหมาะสม

6. หลักการมีสวนรวม 

• กําหนดใหมีคําสั่งการมอบอํานาจใหรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี และมอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหแกผูบริหารหรือ
ผูปฏิบัติงานในลําดับช้ันตางๆ เพื่อลดข้ันตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

7. หลักการกระจายอํานาจ 

• บริหารจัดการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร คณะไดวางกฎเกณฑ 
ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีสําคัญ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะและประกาศเผยแพรใหทราบท่ัวกัน ท้ังน้ีหนวยงาน
ภายในมีการดําเนินการตามแนวทางหรือแนวปฏิบัติท่ีวางไวโดยไมเลือกปฏิบัติ

8. หลักนิติธรรม 

• กําหนดใหบุคลากรทุกสายงานท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน การกําหนดให
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการของอาจารย และการสนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลการ
สายสนับสนุน

• กําหนดแนวปฏิบัติท่ีไมไดมีการแบงแยก เชน การขอใชหอง การขอใชรถยนตราชการ การขอผลิตเอกสารทางวิชาการ เปนตน 

9. หลักความเสมอภาค 

• จัดใหมีการรับฟงความเห็นอยางกวางขวางจากบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนในการพิจารณาประเด็นหรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมุงเนนฉันทามติเปนความเห็นหรือขอสรุปรวมกัน เชน การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จะมีการสรุปเปน
มติท่ีประชุมรวมกันในวาระประชุมน้ันๆ เชนเดียวกันการประชุมของคณะกรรมการอื่นๆ ท่ีรับผิดชอบภารกิจตางๆ ท่ีตองไดมติรวมกัน 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ 

2.3.5 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5 
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2) การประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะฯ ดําเนินงานภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ ดานการจัดการศึกษาดังน้ี  
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศท่ี

เก่ียวของ 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี และประกาศฯ ระดบับัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 
ในปการศึกษา 2561 คณะฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท้ัง 8 หลักสูตร ตามคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ป พ.ศ.2557 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 รอยละของหลักสูตรท่ีผานเกณฑกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร องคประกอบท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 สวนรอยละของหลักสูตรท่ีไดคุณภาพ ระดับ “ดี” คะแนน 3.00 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 
62.5 ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว อยูภายใตระบบการจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต) ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการดังภาพ 

3) การบริหารความเส่ียงและแผนการปรบัปรุงควบคุมภายใน 
   ในปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯไดวิเคราะหความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง ท้ังจากปจจัย

ภายในคณะและภายนอกท่ีมผีลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ซึ่งไดพิจารณาจาก โอกาสของการเกิดความเสี่ยง 

(Likelihoood :L)  และ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences: C/Impact: I)  และวัดระดับความเสี่ยง (Degree 

of Risk) ดังน้ี  ระดับความเสี่ยง( D)  = โอกาสท่ีเหตุการณ (L) x  ผลกระทบท่ีเกิดความเสียหาย (I)   

  พบวามีประเด็น ดานกระบวนการบริหารหลักสูตร  คือจํานวนนักศึกษารับเขาไมเปนไปตามแผน และระยะเวลาท่ีใชใน

การศึกษาของบัณฑิตเกินระยะเวลาท่ีกําหนด อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก   สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ เปนความเสี่ยงระดับปานกลางท่ี

สามารถดําเนินการโดยมีแผนควบคุมภายในเพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยง และไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการ

ดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 สรุปผลการดําเนินงานนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร  ครั้งท่ี 11 /2562  ณ 

วันท่ี  25 กันยายน 2562   ดังน้ี 

         ประเด็นความเสี่ยงท่ี 1 :  จํานวนนักศึกษารับเขาไมเปนไปตามแผน 
                   1.1) จํานวนักศึกษาระดับปริญญาตรีรับเขาไมเปนไปตามแผนการรับ  (-วท.บ.(เกษตรศาสตร) , วท.บ.(เทคโนโลยีการ
อาหาร),วท.บ.(ประมง))  ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4  มีจํานวนการรายงานตัวนักศึกษา หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร จํานวน 180 คน  (จํานวนรับท้ังหมด 315 คน คิดเปนรอยละ 57.14) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 37 คน 
(จํานวนรับท้ังหมด 65 คน คิดเปนรอยละ 56.92) คาตัวบงช้ี รอยละ 57.11 (คิดจากจํานวนรับเขา 217 คน จากจํานวนรับตามแผน 380 
คน) สถานะเทียบกับแผน  ดําเนินการแลวเสร็จ  ประเมินผลการจัดการ  ยังยอมรับความเสี่ยงไมได  ยกไปเปนความเสี่ยงป พ.ศ. 2563 
        1.2) จํานวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับเขาไมเปนไปตามแผน  (หลักสูตร วท.ม.เกษตรศาสตร,  หลักสูตรวท.ม.

เทคโนโลยีการอาหาร)  ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4  รอยละของการรับเขาเทากับ 56.67 ในปการศึกษา 2562 จํานวนรับเขา

บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 13 คน จากแผนการรับ 22 คน และระดับปริญญาเอกจํานวน 4 คน จากแผนการรับ 8  คน คาตัว

บงช้ี   รอยละของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเขาตอแผนการรับ  นักศึกษา ในการศึกษาปการศึกษา 2562  รอยละ 25 

สถานะเทียบกับแผน   ดําเนินการแลวเสร็จ ประเมินผลการจัดการ  ยังยอมรับความเสี่ยงไมได  (ยกไปเปนความเสี่ยงป 2563) 

                  ประเด็นความเสี่ยงท่ี 2 : ดานการสรางบัณฑิต : ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาของบัณฑิตศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด  
ผลการดําเนินงาน นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สําเร็จการศึกษา รวม 2 คน (รวมท้ังหมด 11 คน)   คาตัวบงช้ี 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 80  สถานะเทียบกับแผน   ดําเนินการแลวเสร็จ (จํานวนบัณฑิตท่ีจบ

การออกแบบ
หลักสูตร การรับเขา

การจัดการเรียน
การสอน

การจัดหาและ
บริการสิ่ง

สนับสนุนการ
เรียนรู

การพัฒนา
นักศึกษา

การวัดและ
ประเมิผลคุณ
ภาพการศึกษา
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การศึกษาตามแผน  คิดเปนรอยละ 27.27) ประเมินผลการจัดการ ยังยอมรับความเสี่ยงไมได (คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร ไดวิเคราะหและ
วางแผน  การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และมีแนวทางการประเมินผลของ  บัณฑิตท่ีสามารถจบการ  ศึกษาไดตามเวลา)                      

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีจํานวน 2 ประเด็นความเสี่ยง 
                     ประเด็นความเสี่ยงท่ี 1  รณรงคการประหยัดการใชพลังงาน ความเสี่ยงท่ียังมีอยู  : คาใชจายดานสาธารณูปโภคสูง 
(คากระแสไฟฟา) เปนประเด็นท่ียังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ในปงบประมาณ 2561  จึงนํามาดําเนินการตอ
ในปงบประมาณ 2562 ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4  ไดเปรียบเทียบคาใชจายคากระแสไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้น
ไตรมาสท่ี 4 (ต.ค. 2561-ส.ค. 2562) รวม 11 เดือน เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560-ส.ค. 2561) ไตรมาสท่ี 4  มีคาใชจาย
ลดลง รอยละ 3.72  คาตัวบงช้ี   รอยละคาใชจายลดลงยังไมเปนไปตามเปาหมาย   สถานะเทียบกับแผน  ดําเนินการแลวเสร็จ  
ประเมินผลการจัดการ ยังยอมรับความเสี่ยงไมได (ยกไปควบคุมภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป) 
                    ประเด็นความเสี่ยงท่ี  2 : แนวทางปฏิบัติและการติดตามดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงท่ียังมีอยู  : จํานวน
โครงการวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนด หัวหนาโครงการวิจัยไดเขารวมรับฟงคําช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณ และงานวิจัยฯ ไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยเปนรายไดรมาสซึ่งมีผลการดําเนินงานแลวเสร็จมากกวารอยละ 
80  ทุกโครงการเมื่อเทียบกับแผน  และไดขอขยายระยะเวลาการดําเนินอีก 3  เดือน (ต.ค.-ธ.ค.2562)  คาตัวบงช้ี จํานวนโครงการวิจัย 
แลวเสร็จตามแผนในไตรมาส 4 ทุกโครงการฯ  สถานะเทียบกับแผน  อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ  (การดําเนินงานจํานวน
โครงการวิจัย แลวเสร็จมากกวารอยละ 80 เมื่อเทียบกับแผน ในไตรมาส 4  ทุกโครงการฯ)  ประเมินผลการจัดการ  ยังยอมรับความเสี่ยง
ไมได (ขอขยายระเวลาดําเนินการ) ยกไปควบคุมภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตอไป 

4) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
คณะฯ กําหนดระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะฯ ไดแก การใชวงจร PDCA การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร และคณะฯ ใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาเขาสูระดับมาตรฐานสากล โดยใชหลักการบริหารเพ่ือความเปนเลิศ 
(EdPEX) และกระบวนการจัดการความรู (KM)  

ในปการศึกษา 2561 คณะฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะฯ ตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ ฉบับป 2558-2561 ของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะฯ มีระบบงานท่ีสําคัญดังตาราง 1 
ตารางท่ี 28. ระบบงานท่ีสําคญัของคณะเกษตรศาสตร  

INPUT PROCESS OUTPUT 
ความตองการ 
ความคาดหวงั 

กระบวนการจัดการ 

บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธ 

บรรลุตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

วิสัยทัศน: เปนสถาบันชั้นนําดานการเกษตร 1  ใน 3  ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ สรางองคความรู
และนวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อพัฒ

นาคุณ
ภาพชีวิตของคนในชุมชนและทองถิ่นภูมิภาคลุมน้ําโขง 

นักเรียน วางแผนกลยทุธ การจัดการความรู การวัด ประเมินผล 
นักศึกษา 

กระบวนการ
หลัก 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวชิาการ 

ผูปกครอง 
การพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

การสงเสริมและ
สนับสนุนการขอทุนวิจัย

และจัดสรรทุนวิจัย 

การจัดทําแผนงานดาน
บริการวิชาการ และ

วิเคราะหความตองการของ
ชุมชน 

ผูรับบริการ
วิชาการ 

การจัดการเรียน
การสอน 

การสงเสริมและ
สนับสนุนโครงสราง
พื้นฐานดานการวิจยั 

การบริหารจัดการแผนงาน 

บุคลากร การพัฒนานักศึกษา การพัฒนานักวิจยั 

การกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการบริการ

วิชาการ 

ผูใชบัณฑิต 
การจัดหาและ

จัดการส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

การกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 

ผูปกครอง  
การวัดและ

ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา 

การสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัย สิทธิบัตร
และทรัพยสินทาง

ปญญา 

ศิษยเกา การบริหารบุคคลและธุรการ การคลังและพัสดุ 
ระบบงานแผนและ

งบประมาณ 

ผูใหทุนวิจัย 
บริหารงานวิจยั บริการวชิาการและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประกันคุณภาพ 

บริการกิจกรรมนักศึกษา แนะ
แนวทางศึกษาและทุนการศึกษา 

ชุมชนที่สําคัญ กระบวนการสนับสนุน 
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ทางคณะฯ ไดทําการวัดผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด โดยแบงเปน 3 ระดับตามความสําเร็จ และมีการกําหนดผูติดตาม 

และความถ่ีของการติดตาม ดังตาราง 2 

ตารางท่ี 29. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

ระดับความสําเร็จ วิธีการประเมิน ผูติดตาม ความถี่การติดตาม วิธีการพัฒนา 
ความสําเร็จองคกร  
 

จัดทํา Trend และ Benchmark 
เพ่ือ ประเมนิตัวช้ีวัดท่ีตอบสนองตอ
วิสัยทัศน พันธกิจ และสมรรถนะของ
คณะ 

คณบด ี ปละครั้ง • ปรับยุทธศาสตร  
• ปรับวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 

ความสําเร็จของแผน
กลยุทธ  
 

ประเมินการปฏบัิติงานท่ีตอบสนอง
ตอตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรตางๆ  
 

คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ   
 

6 เดือน • ปรับแผนปฏิบัติการ 

ความสําเร็จของการ 
ปฏิบัติงานประจํา  
 

ใชผลจาก TOR ความสําเร็จของการ 
ปฏิบัติงานประจําท่ีตอบสนองตอ
ตัวช้ีวัด  
 

หัวหนา
ภาควิชา, 
หัวหนา
สํานักงานฯ  

6 เดือน • ปรับแผนการพัฒนา
บุคลากร 

 
คณะฯ ทบทวนผลการดําเนินการตามภาพ 2 และตาราง 2 ในทุกสิ้นปงบประมาณ โดยทีมบริหารและคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ เพ่ือทบทวนผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด และอาจกําหนดใหมีการปรับแผนปฏิบัติการระยะสั้น (1ป) เพ่ือใหผลการ
ดําเนินการดีข้ึน คณะฯ ใหความสําคัญกับพันธกิจหลักของคณะ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการเปนหลัก นํามา
ซึ่งการจัดอันดับในการดําเนินการภายใตงบประมาณท่ีเหมาะสม และจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงโดยขอมติท่ีประชุม ใชแนวทาง 
PDCA มีการขอความรวมมือจากผูมีสวนใดสวนเสียเขามาหารือ เชน การปรับปรุงหลักสูตร 

 

 
 

 

 

ภาพ 2 ระบบการวัดผลการดําเนินการ 

 

 

 

เลือก

รวบรวม

รายงาน

วิเคราะห

ทบทวนผล

ปรับปรุง/
นวัตกรรม

วิเคราะหตัววัด

ปรับตัววัด
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ภาพ 3 การดําเนินงานการจัดการความรูของคณะฯ 
 

 คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ทําหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงกําหนดองคความรูท่ีสําคัญท่ีจําเปนตอการพัฒนา

องคกร และดําเนินการผานกระบวนการจัดการความรู ไดแก การคนหาจัดเก็บ แลกเปลีย่น นําไปใช เกิดองคความรูใหมและนํามาสูการ

จัดเก็บ ดังภาพท่ี 3 สําหรับงานดานการจัดการความรู และโครงการพัฒนางาน รวมท้ังการประชุมติดตามการดําเนินการในหน่ึงป เพ่ือ

ติดตามการดําเนินกิจกรรมและวางแผนสําหรับกิจกรรมในรอบปถัดไป คณะกรรมการชุดน้ีประกอบดวยตัวแทนจากทุกหนวยงานและ

ภาควิชา เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางท่ัวถึงท้ังคณะฯ  เมือ่พิจารณาในสวนของกิจกรรมการจัดการความรู สรุปไดดังตาราง 3 

 
ตารางท่ี 30 รูปแบบการจัดการความรูของคณะฯ 

รูปแบบ องคความรูท่ีสําคัญ ความถี่ในการ
จัด 

กลุมเปาหมาย 

คณบดีชวนคุย การเปลีย่นแปลงหรือรายงานผลการดําเนินการท่ีสําคัญ โดย
คณบดีและทีมบริหาร  
การจัดเก็บ: สรุปสาระสาํคัญ บนเว็บไซต  

ทุก 3 เดือน บุคลากรสายวิชาการ/
สาย สนับสนุน 

KM café  การแลกเปลีย่นเรียนรูและประสบการณ หรือแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การทํางาน  
การจัดเก็บ/เขาถึง: เอกสารประกอบ บนเว็บไซต 

ทุก 2 เดือน บุคลากรสายวิชาการ/
สาย สนับสนุน 

Web คลังความรู เว็บไซตของภาควิชา/หนวยงานทีไดมีการรวบรวมความรู 
สะสมความรู ท้ังเฉพาะดาน และท่ัวไป โดยมีการจดัเก็บอยูใน
รูปแบบของเว็บไซต ใหเปน Knowledge Bank ของ ภาควิชา/
หนวยงาน การจัดเก็บ/เขาถึง บนเว็บไซตของภาควิชา/
หนวยงาน 

ผูปฏิบัติงาน 
จัดทําไดตลอด  
 

บุคลากรคณะ 

เครือขายสถาบัน  
Mini UKM 

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูและแนวปฏิบัติท่ีดีของตัวแทน
มหาวิทยาลยั  
การจัดเก็บ: สรุปสาระสาํคัญ โดยมหาวิทยาลยั 

3 เดือนครั้ง มหาวิทยาลยั  

 
จากรายงานการตรวจประเมินคณุภาพภายในดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดาํเนินการท่ีเปนเลศิ เมื่อวันท่ี 23-24 

กันยายน 2562 ประจําปการศึกษา 2561 อยูระดับการประเมิน (band) = 2  ซึ่งมีคาเฉลี่ยท่ีประมาณ 10-15% โดยคิดคาการประเมิน
คะแนนท่ีไดประมาณ 100-150 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000  
 
 
 

ภารกิจหลัก  การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ การบริหารจัดการ 

กระบวนการ 

บุคลากร                                                        องคกรแหงการเรียนรู                                                   

คนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน นําไปใช เกิดความรูใหม
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ตารางท่ี 31 แสดงการจัดทําแผนพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ 2563 ตาม feedback report   

RIORITY  แผนพัฒนาองคกร เหตุผลท่ีตองดําเนินการ ระยะเวลา 
1 กระบวนการสนับสนนุ

และสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนท่ีสําคัญ 

1.การกําหนดชุมชนท่ีสําคญัในการท่ีจะพัฒนาใหเขมแข็ง โดยชุมชนดังกลาว
อยูในเขตพ้ืนท่ีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
2.ขอมูลความตองการของชุมชน 
3.กําหนดผูรบัผิดชอบโครงการอยางชัดเจน 
4.วางแผนการดําเนินงานตามความตองการของชุมชน 
5.กําหนดการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการวาง
แผนการพัฒนาชุมชนในปตอไป 

(พ.ย.62-ก.ย.
63) 

2 กระบวนการทบทวน 
วิเคราะห และวางแผน
เชิงกลุยทธ  
 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน จําเปนตองมีวิธีการท่ีเปนระบบในการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือมาใชในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกร และนําไปสูการปฏิบัตไิดจริง 

5 เดือน  
(พ.ย.62-มี.ค.
63) 

3 กระบวนการบริหาร
อัตรากําลังและขีด
ความสามารถของ
บุคลากร 

1.การบริหารทรัพยากรบุคคล  5 เดือน  
(พ.ย.62-มี.ค.
63) 

4 กระบวนการทบทวน
วิเคราะหกระบวนการ
งานหลัก  

ความสําคัญคือ เพ่ือใหไดผลวิเคราะหอยางแทจริงสําหรับนําไปใชในการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของคณะ 
1) การกําหนดระบบงานท่ีชัดเจน สามารถกําหนดตัวช้ีวัดวามีอะไรบางท่ี
สะทอนผลการดําเนินการของคณะฯ  
2) กระบวนการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการท่ีเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ เชน  
-มีข้ันตอนท่ีชัดเจนในการทบทวนผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีกําหนด 
พรอมระยะเวลาดําเนินงาน ความถ่ี และผูท่ีรับผิดชอบชัดเจน 
-มีการทบทวนผลการดําเนินงานของคณะฯ โดยเครื่องมือท่ีใชในการ
วิเคราะหสาเหตุ เทียบกับความสามารถของคณะฯ 
-กําหนดสารสนเทศตองจัดเก็บ ผูรบัผิดชอบนําเขาขอมลู การทวนสอบและ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการจดัเก็บ และทวนสอบใหเปนปจจุบัน   

5 เดือน  
(พ.ย.62-มี.ค.
63) 

5 กระบวนการรับฟงเสียง
ลูกคา  

การบรรลวิุสยัทัศน ตองมีระบบสารสนเทศและชองทางการประเมินความ
พึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันท่ีมีประสิทธิผลของผูเรียนใน
ปจจุบันและผูเรียนในอนาคต ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร 
และนําไปสูการปฏิบัติได 

พฤศจิกายน 
2562 – 
กุมภาพันธ 
2563 

6 กระบวนการจัดการ
ความรู 

1. การพัฒนาคน ไดแก ผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ใหมีสมรรถนะ ซึง่
ประกอบดวย ความรู ทักษะ คุณลกัษณะ สูงข้ึน ปฏิบัติงานไดดีข้ึน  
2. การพัฒนางานทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ เชน ผิดพลาดนอยลง 
รวดเร็วข้ึน มีประสิทธิผล เชน ลดตนทุน ผลผลติสูงข้ึน เกิดนวัตกรรม  
3. การพัฒนาองคกร ทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน/
ยุทธศาสตร มีศักยภาพใน การแขงขันสูง สามารถเติบโตกาวหนาอยาง
ยั่งยืน  

พฤศจิกายน 
2562 – 
กุมภาพันธ 
2563 

7 กระบวนการพัฒนา
ระบบขอมลูสารสนเทศ
ใหพรอมใชงาน 

เพ่ือใหไดผลวิเคราะหอยางแทจริงสําหรับนําไปใชในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของคณะ 

พฤศจิกายน 
2562 – 
กุมภาพันธ 
2563 
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5) การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและ
บุคลากร 

 
                        คณะเกษตรศาสตรไดตระหนักถึงการใหบริการดานสถานท่ีแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไปท่ีมาติดตอ

ประสานงาน จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการดานสาธารณูปโภค เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ความสะอาดและสวยงามของอาคารเรียน ได

ปรับแตงหองโถงช้ัน 1 ของอาคารเทคโนโลยีทางการเกษตร ใหมีลักษณะเหมือนหองรับแขกเพ่ือสรางบรรยากาศของการตอนรับผูมา

เยือนรวมท้ังนักศึกษาสามารถใชเปนสถานท่ีน่ังพัก อานหนังสือได มีการนําท่ีมีโซฟา เกาอ้ีอานหนังสือ และนําตนไมท่ีสามารถปลูกในรม

ไดมาประดับตกแตง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับหนวยงาน มีการปรับแตงภูมิทัศนดานหนาของตึกเพ่ือใหมีความรวมรื่นสวยงาม มีไม

ดอกไมประดับตกแตงทางเดินข้ึนตึกดานหนา คณะกรรมการจะคอยตรวจสอบการทํางานของแมบานใหรักษาความสะอาดในหองเรียน 

หองนํ้าและพ้ืนท่ีบนตึกเพ่ือใหอาคารมีความนาอยู คณะกรรมการจะคอยตรวจสอบความพรอมของอุปกรณในหองเรียนท้ังชุดเครื่องเสียง

และคอมพิวเตอรเพ่ือใหมีสภาพพรอมใชงงาน ตลอดจนระบบเครื่องปรับอากาศและผามานใหมีความสะอาด พรอมใชงานตลอดเวลา 

และมีการรณรงคการประหยัดนํ้า ประหยัดไฟโดยการใชบทกลอนท่ีเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ใหชวยกันรักษาความสะอาดและ

ประหยัดพลังงาน โดยติดไวในหองนํ้าทุกหอง 

                         คณะเกษตรศาสตร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาในยุคปจจุบันท่ีตองการใชหองสมุดใหเปนหองทํางาน 

หองปรึกษาหารือเรื่องการเรยีนและกิจกรรมอ่ืนๆ จึงไดปรับปรุงหองสมุดช้ัน 3 ใหมีนักศึกษาไดใชเปนหองอานหนังสือ หองทํางาน และ

อํานวยความสะดวกใหนักศึกษาในชวงสอบกลางภาคและปลายภาคสามารถใชไดถึงเท่ียงคืนทุกวัน โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

ชวยตรวจความเรียบรอย 

 

6) การสงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงาน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
และลดภาวะโลกรอน 
 
คณะเกษตรศาสตรออกมาตรการกํากับการใชเครื่องพิมพ ของคณะเพ่ือรณรงคใหคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมใน

การชวยกันประหยัด ลดคใชจาย เชน คากระดาษ และหมึกพิมพ นอกจากน้ียังมีการรณรงคเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาโดยให

บุคลากรและคณาจารยปฏิบัติงานในหองพักอยางนอย 2 ทานตอหอง และมีการปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีของคณะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

และลดสภาวะโลกรอน และจัดกิจกรรม 5 ส. ขอความรวมมือบุคลากรรวมกันจัดเก็บเอกสาร สะสางทําใหเปนระเบียบ  สะดวกตอการ

หยิบใชและสะอาดอยูเสมอ  

 
 
 
 
 

                
 
  บรรยากาศสถานท่ีรับรองแขกภายในอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยกีารเกษตร 
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2.3.6 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 6 

ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหสอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  บุคลากร  

มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะท่ีดี ปฏิบัติงานอยางมีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร 

               เปาประสงค   มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคณุธรรม จริยธรรม และมสีุขภาวะท่ีด ีสามารถขับเคลื่อนคณะใหบรรลุวิสัยทัศนได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร 

1)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

ตารางท่ี 32. การพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลลากร สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ความกาวหนา แตงต้ังเมื่อ 

1 ผูชวยศาสตราจารยทินน พรหมโชติ ชํานาญการพิเศษ 
 (ดํารงตําแหนง  

27 พฤษภาคม 2561) 

คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 1972/2562 

 สั่ง ณ วันท่ี 14  สิงหาคม 2562 

2 ผูชวยศาสตราจารยเรวัติ  ชัยราช ผูชวยศาสตราจารย 
(ดํารงตําแหนง 

28 กันยายน 2561) 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 2450/2562   

สั่ง ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2562 

 
ตารางท่ี 33. แสดงกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

ลําดับ ช่ือ-สกุล ประเภทการ
พัฒนา 

ช่ือกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

๑ นายชัยวุฒิ  กรุดพันธ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการในฐานะ
ผูเช่ียวชาญดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

16-19 ต.ค.2561 

๒ นายชัยวุฒิ  กรุดพันธ ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเทศญี่ปุน 23-27 ต.ค.2561 
3 รศ.ดร.บุญสง เอกพงษ ประชุม ประชุมชุดวิชา การจัดการการผลติผัก

เชิงธุรกิจ 
กรุงเทพฯ 19 ต.ค.2561 

๔ ผศ.ดร.วีรเวทย  อุทโธ ประชุม ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ดานการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ 2562 

จ.ศรีสะเกษ 6-7 พ.ย.2561 

๕ นางสาวนิมานรดี   
พรหมทอง 

ประชุม ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 
17 

เชียงใหม 18-22 พ.ย.2561 

6 นางบุษบา  บัวคํา ประชุม ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 
17 

เชียงใหม 18-22 พ.ย.2561 

7 ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง ประชุม ประชุมเพ่ือพัฒนาโจทยวิจยัภายใต
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยแีปร
รูปอาหารปลอดภยัครบวงจร 

อุบลราชธานี 18 ธ.ค.2561 

8 ศ.ดร.ทวนทอง  จุฑาเกต ุ ประชุม ประชุมดานการวางแผนรวมระดับ
ภูมิภาคเพ่ือทบทวนและปรบัปรุง
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการไฟฟา
พลังนํ้าอยางยั่งยืนของ
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ฉบับป 
พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 2 

นครเวียงจันทร 
สปป.ลาว 

18-19 ธ.ค.2561 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ประเภทการ
พัฒนา 

ช่ือกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

9 ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบรหิาร
โครงการอยางมีประสทธิภาพเกิด
ผลสัมฤทธ์ิ และสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรุงเทพฯ 30-31 ม.ค.2562 

10 นางสาวสุภาวดี  ชัย
วิวัฒนตระกูล 

ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางทีมวิทยากร
โครงการสงเสริมการแปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมลูคา 

อุบลราชธานี 8 ก.พ.2562 

11 รศ.ดร.ธนาทิพย  
แหลมคม 

ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรและการจดัการเรียน
การสอน 

กรุงเทพฯ 25 ก.พ.2562 

12 ผศ.ดร.วีรเวทย  อุทโธ อบรม เขารวมอบรมการใชงานระบบ Self 
Declare 

กรุงเทพฯ 28 ก.พ.-1 มี.ค.
2562 

13 
 
 

นายภาคภมูิ  สืบนุ
การณ 

ฝกอบรม เขารวมฝกอบรมหลักสตูรนักบินโดรน
เพ่ือการเกษตรรุนท่ี 2 

เชียงใหม 14-17 มิ.ย.2562 

14 นางลักขณา  จําเริญ ประชุม การจัดซื้อจดัจางอยางมืออาชีพ บุรีรัมย 11-13 ก.ค.2562 

15 นายชัยวุฒิ  กรุดพัน ประชุม ประชุม SECOND MEETING เวียดนาม 14-19 ก.ค.2562 

16 นางจรุงจิตร  กรดุพันธ ประชุม ประชุม SECOND MEETING เวียดนาม 14-19 ก.ค.2562 

17 ผศ.ดร.วีรเวทย  อุทโธ ประชุม ประชุมและนําเสนอผลงานภาค
บรรยายประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเก่ียวแหงชาติ ครั้งท่ี 17 

เพชรบุร ี 10-12 ก.ค.2562 

18 นางสาวสภาวดี   
ชัยวิวัฒนตระกูล 

อบรม อบรมหลักสูตรนักบินโดรนเพ่ือ
การเกษตรรุนท่ี 4 

เชียงใหม 30 ส.ค.-2 ก.ย.
2562 

19 ผศ.ดร.วีรเวทย  อุทโธ ประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 สุรินทร 19-20 ก.ย.2562 
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2) การพัฒนาทักษะของผูบริหาร  
 
ตารางท่ี 34. แสดงการพัฒนาทักษะของผูบริหาร  

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง ประเภท
การ

พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ดร.นรินทร บุญพราหมณ คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร 

อบรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หมวด 
1 การนําองคกร 
และหมวด 2 กล
ยุทธ ระดับ
มหาวิทยาลยัและ
คณะ/สํานัก 

สถานปฏิบัติการ
ทองเท่ียวและ
การโรงแรม 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วันท่ี 27-28 
ก.พ 2562 

2 ดร.กาญจนา  พยุหะ รองคณบดฝีายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ 

  

3 ดร.เมทินี มาเวียง รองคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

  

4 ดร.อารรีัตน ลุนผา ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ   

  

5 ดร.นรินทร บุญพราหมณ  คณบด ี อบรม อบรมสรางความ
เขาใจคําอธิบาย
และตัวบงช้ีตาม
มาตรฐาน
อุดมศึกษา พ.ศ 
2561  

หองพิบูลมังสา
หาร
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วันท่ี 27-28 
มีนาคม 
2562  6 รศ.ดร.ธนาทิพย 

แหลมคม 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ   

  

7 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดฝีายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ  

  

8 ดร.เมทินี มาเวียง รองคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

  

9 ดร.อารรีัตน ลุนผา ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ   

  

10 ดร.เมทินี มาเวียง รองคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

อบรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หมวด 
3 และหมวด 6 
ระดับ
มหาวิทยาลยัและ
คณะ/สํานัก 

หองประชุม
พิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วันท่ี 10 
พฤษภาคม 

2562 

11 ดร.นรินทร บุญพราหมณ  คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร 

อบรม ฟงการบรรยาย
เกณฑ EdPEx ไป
ใชในการ
ขับเคลื่อน 
 
 
 
 
 

หองประชุมศรี
เมืองใหม  

วันท่ี 4 
กรกฎาคม 

2562 12 รศ.ดร.ธนาทิพย แหลมคม รองคณบดฝีาย
วิชาการ   

13 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดฝีายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ  

14 ดร.เมทินี มาเวียง รองคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agmetima
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agareelu
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agnaribo
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agthanle
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agthanle
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agkanjpa
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agmetima
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agareelu
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agmetima
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง ประเภท
การ

พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ป 

15 ดร.เมทินี มาเวียง รองคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

อบรม อบรมผูประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ 
EdPEx  ครั้งท่ี 2 

สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการ
ทองเท่ียว 

วันท่ี 1 – 3 
พฤศจิกายน 

2562 

16 ดร.นรินทร บุญพราหมณ  คณบด ี อบรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียม
ความพรอม 
EdPEx 200 ครั้งท่ี 
7 

หองพิบูลมังสา
หาร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วันท่ี 13 
พฤศจิกายน 

2562 

17 รศ.ดร.ธนาทิพย  แหลมคม  รองคณบดฝีาย
วิชาการ   

18 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดฝีายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ  

19 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

20 ดร.อารรีัตน ลุนผา ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกา
สมัพันธ   

21 ดร.นรินทร บุญพราหมณ  คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร 

บรรยาย บรรยายการสราง
ความเขาใจเกณฑ 
EdPEx/TQA 
สําหรับคณาจารย
และบุคลากร  

หองพิบูลมังสา
หาร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วันท่ี 23 ธ.ค 
2562 

22 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

23 ดร.นรินทร บุญพราหมณ  คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร 

อบรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หมวด 
6 วิเคราะหงาน
และกระบวนการ
ตามเกณฑ EdPEx 

หองประชุม
พิบูลมังสาหาร
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

วันท่ี 24-25 
ธ.ค 2562 

24 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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3)บุคลากรท่ีไดรับรางวัลประจําป 2562 
 

ตารางท่ี 35.  แสดงบุคลากรท่ีไดรบัรางวัลประจําป 2562  
ลําดับ ช่ือผูไดรับรางวัล ตําแหนง/สังกัด รางวัลยกยองเชิดชู หนวยงานผูมอบ 

1 นางยุวดี ชูประภาวรรณ ผูชวยศาสตราจารย/ 
ภาควิชาพืชสวน 

บุคลากรดีเดนระดับคณะ 
ประภทวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2 นางสาวอารีรตัน ลุนผา อาจารย/ภาควิชาสตัวศาสตร บุคลากรดีเดนระดับคณะ 
ประภทวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

3 นางขนิษฐา พระสุพรรณ บุคลากรชํานาญการพิเศษ/
สํานักงานเลขานุการ 

บุคลากรดีเดนระดับคณะ 
ประภทวิชาชีพเฉพาะ 
ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ประเภทท่ัวไป 

คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

4 นางสาวอุไร ศรีสําอาง ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน/
สํานักงานเลขานุการ 

บุคลากรดีเดนระดับคณะ 
ประภทวิชาชีพเฉพาะ 
ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ประเภทท่ัวไป 

คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

5 นางขนิษฐา สถิตธนภูม ิ พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ 3/
สํานักงานไรฝกทดลองและ
หองปฏิบัติการกลาง 
 

บุคลากรดีเดนระดับคณะ 
ประเภทลูกจางประจํา 

คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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2.3.5 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 7 

 
             ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย มั่นคง  ปลอดภัย และ

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือสนับสนุน การเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และ

ยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช ICT เพ่ือพัฒนาสูการเปนหนวยงานดิจิตอล 

  เปาประสงค  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหมีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการ  

เรียนรูการบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน 

               ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะเกษตรศาตรไดมีการจัดประชุมโดยคณะกรรมการสารสนเทศในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ใชจายงบประมาณประจําปและวางแผนการการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ  เชน การ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนครุภัณฑท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป   เครื่องปรี้นเตอร และเครื่องโปรเจคเตอร   เครื่อง

คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ท้ังน้ีโดยการจัดหา

เปนรายการครุภัณฑใหมเพ่ือทดแทน และซอมแซม บํารุงรักษาใหมีสภาพพรอมการใชงานไดตามปกติ  และไดดําเนินการจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร (สําหรับงานประมวล แบบท่ี 1)  จํานวน 10  เครื่อง  ๆ ละ 22,000  บาท  เปนเงินท้ังสิ้น 220,000.- บาท และเครื่อง

โปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,500.- บาท    
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สวนท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศ 
3.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม 

หลักสตูร/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 
 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หลักสตูรเกษตรศาสตร     
   -สาขาวิชาพืชไร 

195 
5 2 

 
 

220 
   -สาขาวิชาพืชสวน 
   -สาขาวิชาสัตวศาสตร 
หลักสตูรประมง  
   -สาขาวิชาประมง 18 
หลักสตูรเทคโนโลยีการอาหาร     
   -สาขาวิฃาอุตสาหกรรมเกษตร 48 - - 48 
รวมท้ังหมด 261 5 2 268 

3.1.2 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

หลักสตูร/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

หลักสตูรเกษตรศาสตร     
   -สาขาวิชาพืชไร 

849 7 
(เกษตร 4 + IT 3) 

6 933 
   -สาขาวิชาพืชสวน 
   -สาขาวิชาสัตวศาสตร 
หลักสตูรประมง  
   -สาขาวิชาประมง 71    
หลักสตูรเทคโนโลยีการอาหาร     
   -สาขาวิฃาอุตสาหกรรมเกษตร 126 2 2 130 
รวมท้ังหมด 1,046 9 8 1,063 

(หมายเหต:ุ  ขอมูลแยกตามหลักสตูรระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา) 

3.1.3 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

หลักสตูร/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 
 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หลักสตูรเกษตรศาสตร     
   -สาขาวิชาพืชไร 

173 
3 2 198 

   -สาขาวิชาพืชสวน 
   -สาขาวิชาสัตวศาสตร 
หลักสตูรประมง  
    -สาขาวิชาประมง 20 
หลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศฯ     
   -สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ - 5 - 5 
หลักสตูรเทคโนโลยีการอาหาร     
   -สาขาวิฃาอุตสาหกรรมเกษตร 33 - 1 34 
รวมท้ังหมด 225 8 3 237 

(หมายเหต:ุ  ขอมูลแยกตามหลักสตูรระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา) 
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3.2 ดานงบประมาณ 

ในปงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ จํานวนท้ังสิ้น 
46,982,200 บาท (ไมรวมงบบุคลากร) จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิน้ 10,477,700บาท (งบดําเนินงาน 3,287,500) บาท 
งบอุดหนุนท่ัวไป 3,410,300.00 บาท งบรายจายอ่ืน 3,779,900.00)  ซึ่งมีการเบิกจายรอยละ 99.99 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    
และไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจํานวน 36,504,500.00บาท ไดรับเงินจริงจํานวน 33,594,789.97บาท จายจริง จํานวน 
20,494,515.63 บาท มีผลตางรับและจายจริง จํานวน 13,100,274.34 บาท  ซึ่งมีการเบิกจายรอยละ 56.142 ของงบท่ีไดรับการจัดสรร 

 

  ประเภทงบประมาณ  ปงบประมาณ 2561   ปงบประมาณ 2562 
 รอยละ 

การเพ่ิม-ลดลง   

  รับจัดสรร เบิกจาย* รับจัดสรร เบิกจาย* รับจัดสรร เบิกจาย 

1) งบประมาณแผนดิน  14,935,700.00 14,541,801.08 10,477,700.00 10,477,696.27 -29.85 -27.95 

  1.1)งบดําเนินงาน 3,274,900.00 3,274,899.92 3,287,500.00 3,287,496.27 0.38 0.38 

  1.2)งบอุดหนุนท่ัวไป 7,615,800.00 7,615,800.00 3,410,300.00 3,410,300.00 -55.22 -55.22 

  1.3)งบรายจายอ่ืน              

       -ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,285,000.00 1,248,029.58 736,000.00 736,000.00 -42.72 -41.03 

      -บริการวิชาการแกสังคม 2,760,000.00 2,403,071.58 3,043,900.00 3,043,900.00 10.29 26.67 

  1.4)งบลงทุน 
                      
-  

                       
-  

                        
-  

                      
-  

    

2)งบประมาณรายได 29,969,908.00 18,306,080.49 36,504,500.00 20,494,515.63 21.80 11.95 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 44,905,608.00 32,847,881.57 46,982,200.00 30,972,211.90 4.62 -5.71 

 
*ขัอมูลการเบิกจายจริงจากกงานการเงินคณะฯ ผานความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 13/2562 วันท่ี 27 พ.ย.2562 
 

3.3 ดานงบบุคลากร 
    3.3.1 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 

ภาควิชา/สาํนัก 

สายวิชาการ 

รวม 

สายสนับสนุน 

รวม 

รว
มทั้

งห
มด

 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิ

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

พน
ักง

าน
เงิ

นร
าย

ได
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิ

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

พน
ักง

าน
เงิ

นร
าย

ได
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
วเ

งิน
งบ

ปร
ะม

าณ
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
วเ

งิน
รา

ยไ
ด 

ลูก
จา

งป
ระ

จาํ
 

ภาควิชาพืชไร 6 - - - 6 - - - - - - - 6 
ภาควิชาพืชสวน 9 5 - - 14 - - - - - - - 14 
ภาควิชาสัตวศาสตร 4 7 1 - 12 - - - - - - - 12 
สาขาวิชาประมง 3 4 - - 7 - - - - - - - 7 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4 10 - - 14 - - - - - - - 14 
สํานักงานเลขานุการ - - - - - 8 1 1 - 2 7 19 19 
สํานักงานไรฝกทดลองฯ - - - - - 12 3 2 - 1 32 50 50 
รวมท้ังหมด 26 26 1 0 53 20 4 3 0 3 39 69 122 
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 3.3.2 จําแนกตามตําแหนงสายวิชการ 

ภาควิชา/สาขาวิชา ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
อาจารย รวมท้ังหมด 

ภาควิชาพืชไร - 3 3 - 6 

ภาควิชาพืชสวน - 2 5 7 14 

ภาควิชาสัตวศาสตร - - 3 9 12 

สาขาวิชาประมง 1 1 2 3 7 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร - - 6 8 14 

รวมท้ังสิ้น 1 6 19 27 53 

 

3.3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี
ต่ํากวา
ปริญญา

ตร ี
รวมท้ังหมด 

ภาควิชาพืชไร 4 2 - - 6 

ภาควิชาพืชสวน 12 2 - - 14 

ภาควิชาสัตวศาสตร 9 3 - - 12 

สาขาวิชาประมง 6 1 - - 7 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 13 1 - - 14 

สํานักงานไรฝกทดลองฯ 1 5 15 29 50 

สํานักงานเลขานุการ - 1 11 7 19 

รวมท้ังสิ้น 45 15 26 36 122 

 

3.3.4 บุคลากรลาศึกษาตอ 

ระดับการศึกษา 
 สายวิชาการ   สายสนับสนุน  

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
ปริญญาเอก -  นางสาวอริศรา โสภาวงศ 

 สาวิชา Biodiversity 
 Universiti Putra 
 ทุน SEARCA 

1 คน - - - 

 

 3.3.5 บุคลากรเกษียณอายุราชการ 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด 

1 นายสุวัฒน  ธีระพงษธนากร รองศาสตราจารย ภาควิชาพืชไร 

2 นายดํารง คงศิลา พนักงานการเกษตร สํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง 

3 นายวิเชียร  แกนศร ี ลูกจางจางเหมา สํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง 
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