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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 

11,683,000 บาท (งบดําเนินงาน 3,696,800.00 บาท งบอุดหนุนทั่วไป 4,616,200.00 บาทและงบลงทุนโครงการ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3,370,000.00 บาท) งบประมาณรายได้ 18,934,900 บาท รวมทั้งสิ้น 30,617,900  
บาท ได้ดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โทและเอก  
จํานวน 8  หลักสูตร(8 สาขาวิชาเอก)  ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร  มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,273 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน  1,176 คน  ระดับมหาบัณฑิต จํานวน 74 
คน และปริญญาเอกจํานวน 23  คน  ในปีการศึกษา 2558  ได้รับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ จํานวน 52 ทุน  เป็นเงินรวม 849,000 บาท  
 2.  การวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณในการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
ปีงบประมาณ 2559  จํานวน 24  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  10,895,615 บาท และสามารถผลิตผลงานทั้งที่เป็นใน
รูปของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  รวม
จํานวน 19 เรื่อง  และมีผลงานที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2559 จํานวน 9 รายการ และงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 3 เรื่อง 
 3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากโครงการปกติด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 8 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 775,000 บาท  คณะฯ ยังได้ส่งเสริมการด้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม   ต่าง ๆ ของไทยอย่างต่อเนื่อง  เช่น การไหว้ครู เข้าพรรรษา ใส่ผ้าไทย  การแสดง  
มุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 4. การบริการวิชาการแก่ชุมชน ในปีงบประมาณ 2559  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก  จํานวน 18 โครงการ  เป็นเงินรวมจํานวนทั้งสิ้น 9,731,945 บาท  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
จํานวน 171,497 คน   
 
 

 

 

 

 



คํานํา 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีอายุเป็นทางการครบรอบ 26  ปีแล้ว เราได้เปลี่ยนผ่าน
จากวัยรุ่นสู่วัยแห่งความรับผิดชอบที่ต้องรับใช้สังคมอย่างเต็มที่แล้ว ผลงานที่ได้มีความพยามยามสร้างขึ้นในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ต้ังอยู่ในท้องถิ่นชายขอบของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดต่อใกล้ชิดกับอีก 3 ประเทศ ใน
อินโดจีน จึงปรากฏรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปีฉบับนี้ 
 ภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างบัณฑิตทางการเกษตร การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการ
วิชาการ และการอนุรักษ์ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ปัจจุบันคณะฯต้องรับงานที่มีเป้าหมายสู่ไทยแลนต์ 4.0 จึง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องระดมสรรพกําลังทั้งมวลและทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม 
จําเป็นต้องใชพลังปัญญาของคณาจารย์และบุคลากรขององค์กรให้ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายให้เดินไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคง แม้ว่าเราทํางานหนักมาแล้วเป็นเวลา 26 ปี แต่ก็ยินดีจะเสียสละต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์
พระมหากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจของชาวไทยตลอดกาล 
 

           
                          

(รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสิทธ์ิ ) 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

    หน้า 
 

ส่วนนํา  
            บทสรุปผู้บริหาร  
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคณะเกษตรศาสตร์ 1 
 ประวัติความเป็นมาคณะเกษตรศาสตร์ 1 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  1 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะเกษตรศาสตร์ 3 
 โครงสร้างการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 4 
 คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 5 
 คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร์ 7 
 คณะอนุกรรมการวิชาการประจําคณะเกษตรศาสตร์ 7 
   
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานในภาพรวมและกลยุทธ์ 9 
 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 10 
 ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 12 
 ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 35 
 ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 3 37 
 ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 4 49 
 ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 5 55 
 ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 6 60 
 ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 7 66 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 68 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 69 
 ด้านงบประมาณ 74 
 ด้านบุคลากร  75 
   
   

 
  



สารบัญตาราง 
 

  ตารางที ่ หน้า 
  

1 แสดงสัดส่วนการรับนักศึกษา ประเภทต่างๆ ในปีการศึกษา 2559 13 
2 สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ 

วารสารต่างๆ 
19 

3 โครงการ/กิจกรรม เสรมิหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสตูรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน  

20 

4 ทุนการศึกษาทีน่ักศึกษาได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 22 
5 แสดงอาคารสถานที่ ทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอน 34 
6 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 37 
7 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 39 
8 โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผน่ดิน 51 
9 โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 53 
10 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 57 
   
   

 
  



สารบัญแผนภูมิทม ิ
 

แผนภูมิที่  หน้า 
1  แสดงร้อยละของการรับนักศึกษาในปีการศกึษา 2559  13 
2    แสดงการเปรียบเทียบจํานวนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2558-2559 14 
3 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 จําแนกระดับการศึกษา 69 
4 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558-2559 70 
5 แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2559 71 
6 แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557-2558 72 
7 เปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตมีงานทําปีการศึกษา 2556-57 73 
8 แสดงจํานวนงบประมาณแผน่ดินจัดสรรและเบิกจ่ายประจําปี 2558-2559 74 
9 แสดงจํานวนงบประมาณรายได้จัดสรรและเบิกจ่ายประจําปี 2558-2559 74 
10 แสดงจํานวนบุคลากรประจําปี 2559 จําแนกตามประเภทข้าราชการ  พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว 
75 

11 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําปี 2558-2559 จาํแนกตามประเภท
ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว 

76 

12 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนประจําปี 2558-2559 จําแนกตามประเภท
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว 

77 

13 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําปี 2559  จําแนกตามระดับการศึกษา 77 
14 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนประจําปี 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา 78 
15 แสดงร้อยละบุคลากรสายวิชาการประจําปี 2559 จําแนกตามประเภทตําแหน่ง

วิชาการ 
79 

 
 

 

 

 
 



1 
 

Annual Report 2016 Faculty of Agriculture     Ubon Ratchathani University 

1

ข้อมูลทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิความเป็นมา 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อต้ังขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เมื่ อปี  พ .ศ .  2530 โดยมี ฐานะ เป็นภาค วิชา เกษตรศาสตร์  วิทยาลั ย อุบลราชธานี  ภายใ ต้สั งกั ดของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาใน พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยลําดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 พร้อมกันนั้นภาควิชาเกษตรศาสตร์ก็ได้รับ
การยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ 

ด้านการเรียนการสอน คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาปีแรกเมื่อ พ.ศ. 2531  ในสาขาวิชาเกษตร        (ใน
ฐานะภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี) จํานวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะเป็นคณะเกษตรศาสตร์
แล้ว คณะฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวนและภาควิชาสัตว
ศาสตร์  โดยรับนักศึกษาทั้งสิ้นปีละ 80 คน ต่อมาได้เพิ่มโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการ
จัดต้ังภาควิชาประมงใน พ.ศ. 2533 และ 2534 ตามลําดับ  
          ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและเอก จํานวน 8 
หลักสูตร (8 สาขาวิชาเอก)  ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) สาขาวิชา
ประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนา
ชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรผสมผสาน และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่    
พืชสวน สัตวศาสตร์ และประมง)  
           ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559   คณะเกษตรศาสตร์ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,273คน ระดับปริญญาตรี 
จํานวน  1,176 คน  ปริญญาโท 74 คนและปริญญาเอก 23 คน มีบุคลากรรวม ทั้งสิ้น 132 คน ได้แก่ สายวิชาการ 
61 คน สายสนับสนุนวิชาการ 71 คน 
  
ปรัชญา  “มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และเป็นแหล่งปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสู่การพฒันาคุณภาพทางวิชาการ 

   คณุภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน” 

วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร ์“เป็นสถาบันชั้นนําในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นใน 
อีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

พันธกิจคณะเกษตรศาสตร ์

1. พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรู้ คิดเป็น ทําเป็น รู้รักสามัคคี 
มีจิตสาธารณะและดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

1. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร  ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

    ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
2. บริการวิชาการ ละเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและนานาชาติ 
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3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรกับชุมชน
ท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มี 10 ประเทศไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา  พม่า บูรไน  มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย (ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง คือ 
ไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา  พม่า  จีนตอนใต้) 
 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร ์
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มคีวามสามัคค ีมีจิตสาธารณะ ใฝ่รูแ้ละม ี
    สมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. องค์ความรู้ นวัตกรรมที่พัฒนาด้านการเกษตรและชุมชนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาชุมชน 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมเกษตรและวิถี 
   ชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคี และความ    

รับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพและมีความสุขในการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพระดับสากล 

2.  สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ  
ต้องการของสังคม 

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยบูรณาการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ย่ังยืน โดยเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการศึกษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ โดยบูรณาการเข้ากับการ 
เรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา เพื่อธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บุคลากร
มีคุณภาพและมีความสุข   
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คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร ์

 
   รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ  
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 

 
 ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 
ดร.สราญ  ปริสุทธิกุล 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

  
ผศ.ดร. วิริยา พรมกอง 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

 
  

                                                           

                              ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล                      ดร.เมธินี  มาเวียง                   
                                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
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คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

 

 

รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ  
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 

               
รศ.ดร.สุวัฒน์  ธีรพงษ์ธนากร                      

 หัวหน้าภาควิชาพืชไร่                 
            

 

 
รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 

                       หัวหน้าภาควิชาพืชสวน 
 

 

 
 นสพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ 
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ 

 

 
ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ อ่อนสอาด 

หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

 
                      ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม 

หัวหน้าสาขาวิชาประมง 

 

 
นาย เทวัญ ตติยรัตน์ 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
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คณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ์
1. รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ          คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                  ประธานกรรมการ      
2. ดร.นรินทร  บุญพราหมณ ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. ผศ.ดร.นิตยา  วานิกร              ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
4. ดร.สราญ   ปริสุทธิกุล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิริยา  พรมกอง                รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ 
6. ดร.สุกัญญา       คลังสินศริิกุล    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
7. ดร.เมธินี           มาเวียง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
8. รศ.ดร.สุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร   หัวหน้าภาควิชาพืชไร่   กรรมการ 
9. รศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์   หัวหน้าภาควิชาพืชสวน   กรรมการ 
10. น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ    หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์  กรรมการ 
11. ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  อ่อนสอาด    หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม   หัวหน้าสาขาวิชาประมง   กรรมการ 
13. ดร.ภาคภูมิ  สืบนุการณ์                รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการและเลขานุการ 
14. นาย เทวัญ        ตติยรัตน์               หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางกัลยา   ธีระพงษ์ธนากร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                     ผู้ช่วยเลขานุการ  

คณะอนุกรรมการวิชาการประจําคณะเกษตรศาสตร ์
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์       ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
3. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   กรรมการ 
4. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง   กรรมการ 
5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  กรรมการ 
6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  กรรมการ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  กรรมการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     กรรมการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท  
9. หัวหน้าภาควิชาพืชไร่       กรรมการ 
10. หัวหน้าภาควิชาพืชสวน       กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์      กรรมการ 
12. หัวหน้าสาขาวิชาประมง       กรรมการ 
13. หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ 
14. นางเบญจมาศ  บุญเจรญิ       เลขานุการ 
15. นางอารี จันทร์มี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการอนุกรรมการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ด้านการวิจัย 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม     กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง     กรรมการ 
6. นางสาวบุบผา ใจเที่ยง      กรรมการ 
7. นางสาวอารีรัตน์ ลุนผา      กรรมการ 
8. นางอุไรวรรณ บัวสอน      เลขานุการ 

ด้านบริการวิชาการและทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย      ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุหะ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีประไพ ธรรมแสง    กรรมการ 
5. นางสาวสุภาวดี  ชัยวิวัฒน์ตระกูล     กรรมการ 
6. นางปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ    กรรมการ 
7. นางอุไรวรรณ บัวสอน      เลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
7. หัวหน้าสํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฎิบัติการ   กรรมการ 
8. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 
9. นางขนิษฐา พระสุพรรณ ์      กรรมการ 
10. นางลักขณา จาํเริญ      กรรมการ 
11. นางเบญจมาศ บุญเจรญิ      กรรมการ 
12. นางกินรี  เจรญิผล      กรรมการ 
13. นางอุไรวรรณ บัวสอน      กรรมการ 
14. นางสาวอุไร ศรีสําอางค์      กรรมการ 
15. นางสุจิตร อุตรมาตย์      กรรมการและเลขานุการ 
16. นางนงนิตย์ ครองก่ํา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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สรุปผลการดําเนนิงาน 
ของคณะเกษตรศาสตร์ 
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ด้านการผลิตบัณฑิต  
  คณะเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก  โดยมีหลักสูตรที่ 
เปิดสอนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาเอก  
2 หลักสูตร  
  ในปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาใหม่จํานวนทั้งสิ้น 312 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 
จํานวน 301 คน ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 11 คน รวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 จํานวน   
1,273 คน   
  ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 194 คน 
ระดับปริญญาโทจํานวน 12 คน ระดับปริญญาเอกจํานวน 2  คน  และได้ทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตระดับปริญญาที่สําเร็จการศึกษาปี 2557 พบว่า บัณฑิตได้งานทําจํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 91.76% 
(จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 178 คน) หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตรับปริญญาในวันที่ 21 มีนาคม 2559  
    

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 21 
โครงการ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,901,655 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 3  โครงการ เป็นเงิน 
893,960.00 บาท  งบประมาณรายได้ จํานวน 9 โครงการ เป็นเงิน 280,000.00 บาท และงบประมาณสนับสนุน
จากแหล่งอื่นๆ จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 10 โครงการ เป็นเงินจํานวน 9,721,655 บาท 
ด้านการบริการวิชาการ 

ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 
18 โครงการ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 16 โครงการ จํานวนเงิน     
3,091,200.00 บาท  และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน  3,356,836.00 บาท  
และเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการจํานวน 171,497 คน     

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวนทั้งสิ้น 775,000.00 บาท 
และเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 1,570 คน   
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 
การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ มี
นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม จํานวน 9 คน   การสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการประมง ให้แก่วิทยาลัยกสริกรรมและป่าไม้ แขวงจําปาสัก  จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จํานวน 
2 ทุน และการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตรให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
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ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี 2559 
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ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ในปีงบประมาณ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ จํานวน 7 กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ จําแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามัคคี ความพอเพียง จิตสาธารณะ และมีความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
เป้าประสงค์ : .   บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามัคคี   มีจิตสาธารณะ ใฝ่รู้และมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
มาตรการ 

          1.1*พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มมีาตรฐานระดับสากล          
                สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ  

1.2 *จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
แห่งชาติ (TQF) 

          1.3*ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ครบถ้วนทุก  
               หลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
          1.4*ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
              ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาใหม้ีทักษะในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน  
              ความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกสามัคคี มีจิตสาธารณะ รักท้องถิ่นและความรับผดิชอบต่อ 
              สังคม  
          1.5 *ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
                มีความปลอดภัย 

          1.6 *พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน สนับสนนุให้นักศึกษาม ี 
                ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการ (สหกิจ) 
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1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
         ปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการรับนักศึกษา    ผ่านระบบรับตรง  และระบบ 
Admission โดยมีแผนรับนักศึกษาตามที่ได้ขออนุมัติกับสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 หลักสูตร คือ  วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จํานวนรับ ปีการศึกษาละ 270 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ประมง จํานวนรับ ปีการศึกษาละ 65 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ 
ปีการศึกษาละ 65 คน โดยมีเกณฑ์การรับเข้านักศึกษา และจํานวนนักศึกษา ในการรับเข้าในแต่ละประเภท   โดย
มีสัดส่วนการรับนักศึกษาประเภทรับตรง 80 เปอร์เซ็นต์ และรับผ่านระบบกลาง (Admission) 20 เปอร์เซ็นต์ 

 

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนการรับนักศึกษา ประเภทต่างๆ ในปีการศึกษา 2559 
 

สาขาวิชา จํานวน 

โควตา (80 % แผนรับ) 
Admission 

20%  
ของแผน 

รวม
ทั้งสิ้น รับตรงโดยใช้ 

GPAX 75% 

รับตรงโดยใช้ 
GAT-PAT 

15% 

โควต้า
พิเศษ 10% รวม 

เกษตรศาสตร์ 270 162 32 22 216 54 270 
ประมง 65 39 8 5 52 13 65 
เทคโนโลยีการอาหาร 65 39 8 5 52 13 65 
รวม 400 240 48 32 320 80 400 

Admission
20%รับตรง

80%

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 
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 1.2 จํานวนนักศึกษา 
       ในปีการศึกษา 2559 หน่วยงานรับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 312 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 301 คน ระดับปริญญาโท 6 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน 
       มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,273 คน           เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,176 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 74 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 23 คน  

หลักสูตร 
 
 

ปี 2558   ปี 2559*   

รวม
ทั้งสิ้น 

การ
เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

(ร้อยละ) 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเกษตรศาสตร์ 

838 ‐  ‐  838 843 ‐  ‐  843 1,681 0.60 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาประมง 

125 ‐  ‐  125 133 ‐  ‐  133 258 6.40 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

163 ‐  ‐  163 200 ‐  ‐  200 363 22.70 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ 

‐  29 ‐  29 ‐  31 ‐  31 60 6.90 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเกษตรเพื่อ
พัฒนาชนบท 

‐  35 ‐  35 ‐  37 ‐  37 72 5.71 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร 

‐  5 ‐  5 ‐  6 ‐  6 11 20.00 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาเกษตรศาสตร์ 

‐  ‐  8 8 ‐  ‐  13 13 21 62.50 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

‐  ‐  9 9 ‐  ‐  10 10 19 11.11 

รวม 1,126 69 17 1,212 1,176 74 23 1,273 2,485 5.03 
 
*ข้อมูลตัวเลข ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา2559 

 
 

แผนภูมิที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบจํานวนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2558-2559 
  

 1,176 คน1,273 คน

ปี 2558 ปี 2559
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 1.3 ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2558  มีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 259 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี จํานวน 238 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 19 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน 
  ผลการติดตามภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 (รหัสนศ.54) ภายในระยะเวลา 
1 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.35 กําลังศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 2.24 และยังไม่ได้งานทํา คิดเป็นร้อยละ8.98   
  ในปีการศึกษา 2558 จากผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจัด
กิจกรรมและจัดบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามคณะเกษตรศาสตร์  298 คน  
มีความพึงพอใจระดับมาก จําแนกประเด็นการให้การบริการดังนี้   1) การจัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้าน
การใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  มีความพึงพอใจระดับมาก 4.13     2)การให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนกเวลาแก่นักศึกษา มีความพึงพอใจระดับ
มาก 4.02   3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีความพึงพอใจระดับ
มาก 4.01  และเฉลี่ยรวมทั้ง 3  ด้าน มีความพึงพอใจระดับมาก 4.05   
 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
          ในปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ 
จํานวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร ปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ 
TQF  จํานวน 8 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดใหม่ จํานวน 1 หลักสูตร   ดังนี้ 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 3 3 2 8 
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตาม
กรอบ TQF. 

3 3 2 8 

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม ่ - 1 - 1 
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร - - - - 

 
สามารถจําแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาต่างๆ  คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดังนี้ 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
สาขาพืชไร่ 1 1 1 3 
สาขาพืชสวน  1 1 1 3 
สาขาสัตวศาสตร์ 1 1 1 3 
สาขาประมง 1 1 1 3 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 3 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร - 1 - 1 
สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว - 1 - 1 
สาขาเกษตรผสมผสาน - 1 - 1 

รวม 5 8 5 18 
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3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม 
ประสบการณ์จากการทําจริงหรือสหกิจศึกษา 

   คณะเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการทํางาน การทํางานเป็นทีม โดยใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558-59ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
จํานวนทั้งสิ้น 22 รายวิชา 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ปีการศึกษา 2559/1 

1  1200101  Agriculture Field Work I 
2  1201201  Field Work I 
3 1201202 Field Work II 
4  1201202  Field Work (Agronomy) II 
5 1202301  Field Work I 
6  1202303  Field Work (Horticulture) III 
7 1203303  Field Work (Animal Science) III 
8 1203304  Field Work (Animal Science) IV 
9  1200480  Preparation of Cooperative Education 
10 1205494  Training Experience in Food Industrial Plant (นศ.รหัส51-54) 
11 1203485 Cooperative Education 
12  1205495  Internship in Food Technology 

ปีการศึกษา 2558/2 
13  1200102  Agriculture Field Work 2 
14  1200102  Field Work (Agriculture) II 
15  1202304  Field Work in (Horticulture) IV 
16 1203201 Field Work I 
17 1203201 Field Work I 
18 1203202 Field Work II 
19 1203202 Field Work II 
20  1204201  Field Work I 
21  1204302  Field Work II (นศ.รหัส 50) 
22  1204302  Field Work II 
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 จัดให้มีการฝึกงานนอกสถานที่กับสถานประกอบการเอกชน และรัฐบาลสําหรับนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี มีรายละเอียดสถานประกอบการของรัฐ และเอกชนดังนี้ 
 

ลําดับ หน่วยงาน 
1 ศูนย์วิจัยข้าว  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2 ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง 
3 ศูนย์วิจัยข้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
4 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร จังหวัดสกลนคร 
5 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย 
6 บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด 
7 ศูนย์วิจัยพืชไร่  จังหวัดนครสวรรค์ 
8 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา  
9 ศูนย์วิจัยพืชไร่  จังหวัดเชียงใหม่ 
10 ศูนย์วิจัยพืชไร่  จังหวัดอุบลราชธานี 
11 ศูนย์วิจัยยางพารา จังหวัดหนองคาย 
12 ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี 
13 ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดอุบลราชธานี 
14 ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 12 (ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา แม่จัน) 
15 ศูนย์วิจัยพืชไร่  จังหวัดเชียงใหม่ 
16 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
17 บริษัท สหเรือง จํากัด 
18 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก 
19 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร จังหวัดหนองคาย 
20 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
21 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
22 บริษัท ไร่นายจุล คุ้มวงศ ์จํากัด 
23 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
24 บริษัท ไทยน้ําทิพย์ จํากัด (โรงงานปทุมธานี) 
25 บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด 
26 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา 
27 บริษัท กรีนสปอต จํากัด (โรงงานรังสิต) 
28 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด 
29 บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด 
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ลําดับ หน่วยงาน 
30 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
31 บริษัท ควอลิต้ี คอฟฟี่ โปรดักส์ จํากัด 
32 บริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย) จํากัด 
33 บริษัท จิ้วฮวด จํากัด  
34 บริษัท วินแชนซ ์ฟู้ดส์ จํากัด 
35 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด 
36 บริษัท  ก่ิวไป้ (ประเทศไทย) จํากัด 
37 บริษัท จันทบุรีโฟรเซนฟู้ด จํากัด 
38 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
39 ศูนย์ผลิตภัณฑน์ม ม.เกษตรศาสตร์ 
40 บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด  โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3   
41 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานปากช่อง 
42 บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 
43 บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จาํกัด 
44 บริษัท สุรพลฟูด้ส์ จํากัด (มหาชน) 
45 บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัด 
46 ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่ง จังหวัดระยอง 
47 ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
48 ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
49 ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 
50 ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ําจืด จังหวัดสกลนคร 
51 ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ําจืด จังหวัดสุพรรณบุรี 
52 บ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จาํกัด มหาชน (ฟาร์มพัทยา) 

 
  ดําเนินการให้นักศึกษาปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2559 กับหน่วยงานภายนอก 
โดยมีหน่วยงานที่รับปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ดังนี้   

1. บริษัทเบทราโกรอุตสาหกรรมจํากัด 
2. บริษัทแมคคีย์ฟู๊ดส์ 
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4. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
   และแหล่งเรียนรู้ 
     การจัดบริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลในคณะ

เกษตรศาสตร์  ห้องปฏิบัติการต่างๆ การจัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายไร้สายภายในหน่วยงาน  
รายละเอียดดังนี้  

ประเภท จํานวน 

 1. การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ห้อง 
2. ไมโครคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 
3. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Notebook) 1 เครื่อง 
4. เครื่องพิมพ์ (Laser Printer) 12  เครื่อง 
5. CD writer 50   เครื่อง 
6. เครื่อง Scanner 3  เครื่อง 
7. Mail server/DNS 1  เครื่อง 
8. Web server/ Database server/FTP server 2 เครื่อง 
9. DHCP Server 1  เครื่อง 
10. กล้องดิจิตอล 3 เครื่อง 
11. LCD Projector 16 เครื่อง 
12. Map Scan  1  เครื่อง 

 ตารางที่ 2  สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ วารสารต่างๆ  

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปี 2558 

รวม 
ปี 2559 

รวม 
ร้อยละ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง จํานวน หน่วย

นับ จํานวน หน่วย
นับ 

1. หนังสือ ตําราภาษาอังกฤษ 3,626 เล่ม 3,626 3,628 เล่ม 3,628 0.06 
2. หนังสือ ตําราภาษาไทย 8,431 เล่ม 8,431 8,473 เล่ม 8,473 0.50 
3. วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ 245 เล่ม 245 253 เล่ม 253 3.27 
4. หนังสืออื่นๆ   Senior Projects 1,436 เล่ม 1,436 1,686 เล่ม 1,686 17.41 
5. วารสาร               
   5.1วารสารวิชาการ  
       สิ่งพิมพ์ ภาษาไทย 5,183 ฉบับ 5,183 6,042 ฉบับ 6,042 16.57 

   5.2 วารสารวิชาการ  
        สิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษ 1,099 ฉบับ 1,099 1,289 ฉบับ 1,289 17.29 

6. สื่อโสตทัศน์               
-  วีดีทัศน์ 118 ชุด 118 118 ชุด 118 0.00 
-  ซีดีรอม และวีซีดี 749 แผ่น 749 752 แผ่น 752 0.40 

-  เทป 213 ม้วน 213 213 ม้วน 213 0 
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5. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     

   การดําเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา 
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จากบุคลากรทุกภาควิชา 
และสํานักงานไร่ฝึกทดลอง จํานวน 18 คน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีการแต่งต้ังใหม่ทุกปี ในแต่ละปีการศึกษา 
มีการดําเนินงานที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง 2 ปีงบประมาณ ดังนั้นการรายงานผลการดําเนินงาน จึงต้องมีแบบเสนอ
โครงการปี 2557 และ 2558 ซึ่งการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 เริ่มใช้งบ ประมาณ เดือนตุลาคม 2558 
กิจกรรมนักศึกษามีทั้งหมด 25 โครงการ มีการดําเนินการแล้ว 25 โครงการ คิดเป็น    100 % ตามที่คณะฯ ได้
กําหนดให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาทําหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมกิจกรรมตามชั้นปีของผู้เรียนเป็นหลัก (year based activity) เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และนําไปสู่การสร้างลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบันในระยะ
ยาวต่อไป สัดส่วนของกิจกรรมแบ่งเป็นการพัฒนาช้ันปีที่ 1 คิดเป็นสัดส่วน 64% ช้ันปีที่ 2 คิดเป็น 56% ช้ันปีที่ 
3 คิดเป็น 64% และชั้นปีที่ 4 คิดเป็น 68% จากสัดส่วนดังกล่าว เมื่อรวมแล้วมากกว่า 100% เพราะว่าหนึ่ง
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาหลายชั้นปี 

ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา  
               ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน  

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีสถานที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
ผู้เขา้ร่วม 

(คน) 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พงึประสงค ์       

  1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 22-ก.ค.-58 20,000.- 318 อาคารเรียนรวม 5 

  2. โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมต้น 19-พ.ย.-58 5,000.- 18 คณะเกษตรศาสตร์ 

  3. โครงการพี่สอนน้อง 16 – 20 พ.ค. 59 15,000.- 145 คณะเกษตรศาสตร์ 

  4. โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง 7-9 ม.ค. 59 30,000.- 94 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  5. งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ 21-28 ธ.ค. 58 70,000.- 114 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  6. โครงการสัมมนากิจกรรมนกัศึกษาเทอม
ปลาย 

5-14 ก.พ. 58 2,000.- 38 คณะเกษตรศาสตร์ 

  
7. โครงการเกษตรแฟร ์
 
 

15-16 ส.ค. 2558 
- 178 คณะเกษตรศาสตร์ 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีสถานที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
ผู้เขา้ร่วม 

(คน) 

  8. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต/
ปัจฉิมนิเทศ 

30-เม.ย.-59 40,000.- 85 อาคารเรียนรวม 5 

  9. กิจกรรมควบคุมดูแลโครงการและ
กิจกรรมนักศึกษา 

13-11 มี.ค. 2559 
30,000.- 78 อุทยานแห่งชาติ 

ภูจองนายอย 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

  1. โครงการกีฬาสีน้องใหม่ 27-ก.พ.-59 5,000.- 331 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  2. โครงการกีฬา 3 เสียม 20-ก.พ.-59 20,000.- 72 คณะเกษตรศาสตร์ 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

  1.โครงการค่ายผู้นํา 4 จอบอาสาพัฒนา 
25-31 ก.ค. 59 

60,000.- 6 มหาวิทยาลันศลิปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  2. โครงการพัฒนาฟาร์มของทุกภาควิชา 1-พ.ย.-58 5,000.- 415 ฟาร์มฯคณะเกษตรศาสตร์ 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

  1. โครงการไหว้ครู 20-ส.ค.-58 2,000.- 414 คณะเกษตรศาสตร์ 

  2. โครงการพี่พบน้อง 3-15 ส.ค. 58 5,000.- 434 คณะเกษตรศาสตร์ 

  3. โครงการแสดงความยินดี และเลี้ยงน้ําชา
บัณฑิต 

18-มี.ค.-59 
20,000.- 189 คณะเกษตรศาสตร์ 

  4. โครงการส่งเสริมการรู้จักกาลเทศ  
เน้นการแต่งกาย มิ.ย.-ก.ค. 58 3,000.- 750 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  1. โครงการมือเรียวเกี่ยวรวง 

9 ส.ค. 2558,  

10,000.- 369 20-พ.ย.-58 
สนง.ไร่ฝึกทดลองฯคณะ

เกษตรศาสตร์ 

  

2. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้
รู้จักตนเอง และมีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 
 

20-พ.ค.-59 

20,000.- 73 วัดป่าอรัญญวาสี 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีสถานที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
ผู้เขา้ร่วม 

(คน) 

  3. โครงการลอยกระทง 25-พ.ย.-58 - 478 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  4. โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 19-มี.ค.-59 
คณะเกษตรศาสตร์ 20,000.- 189 

  5. โครงการเกษตรอําลา 14-พ.ค.-59 - 447 คณะเกษตรศาสตร์ 

  6. โครงการ Aggie Day 15-16 ส.ค. 58 - 297 คณะเกษตรศาสตร์ 

  7. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน ม.ค. – มี.ค. 59 30,000.- 46 คณะเกษตรศาสตร์ 
รวมทั้งสิ้น   412,000.- 5,594 

 
6. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 ทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 จากแหล่งทุน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ให้ทุนสนับสนุน จํานวน52 
ทุน จํานวน 849,000.00บาท 
ตารางที่ 4   ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

ลําดับ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภททุน จํานวน

ทุน 
จํานวนเงนิทุน

(บาท) 
รายป ี ต่อเนื่อง   

1 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สําหรับนิสิต  นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตร ี

 2 18,000.00 

2 มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์  5 201,000.00 
3 มัสกาตีมูลนิธิ  1 5,000.00 
4 มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์  1 20,000.00 
5 บริษัท ไทยบรดิจสโตน จํากัด  2 60,000.00 
6 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  4 120,000.00 
7 วิจิตรพงศ์พันธ์ุ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและ

สังคม 
 4 80,000.00 

8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน  1 10,000.00 
9 โครงการสนับสนุนทุนการศกึษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
 22 285,000.00 
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ลําดับ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภททุน จํานวน

ทุน 
จํานวนเงนิทุน

(บาท) 
รายป ี ต่อเนื่อง   

10 ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี 
 

 2 10,000.00 

11 สนับสนุนจากสมาคมศิษย์เกา่  8 40,000.00 
รวมจํานวนทัง้สิ้น 52 849,000.00 

 
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
            นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่กู้ยืมเงิน กยศ.ประจําปีการศึกษา 2558-59 รายใหม่ จํานวน 547 คน  
 
การแนะแนวและการจัดหางาน 

งบประมาณโครงการสนับสนุนดําเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน ประจําปี
การศึกษา2559 มีนักศึกษาทํางานระหว่างเรียนจํานวน 8  คน  อัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงาน 3.5 ช่ัวโมง 
ค่าตอบแทน 150 บาท และปฏิบัติงาน 7 ช่ัวโมง/เต็มวัน ค่าตอบแทน 300 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้
คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน 60,000 บาท  

างสาวพัชนิดา บุญมาก, นางสาวสุพรรณี ทะยามาตร, นางสาวนวรัตน์ สุวรรณกูฎ, นางสาวสมฤทัย ชื่นหฤทัยวัฒนา, นางสาว
จติลดา หงส์สมด ีและ นายพงษ์สิทธ์ิ ศิริวิชา 
ผลงานนักศึกษาะรดับปริญญาตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
 

ลํา 
ดับที่ 

ชื่อรางวัลหรือผลงานที่
ได้รับ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

สถาบัน/
หน่วยงานที่

มอบ 

รายละเอียด
รางวัล 

ชื่อ-สกุลนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 

ชั้นปี 

1 การเข้าด้ามจอมเตรียม
แปลง 

22-28 
ธันวาคม 
2558 

คณะ
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
งานประเพณี  
4  จอบ
แห่งชาติ  
ครั้งที่ 33 

 

รางวัลเหรียญ
ทอง 

1.นายจกัรพนัธ์ 

กาพย์แก้ว 

2.นางสาวเบญจภรณ์ 
สีดี 

 
 
 
4 

2 
 

การขยายพันธุ์พืช ติด
ตา ต่อกิ่ง ทาบก่ิง 

รางวัลเหรียญ
เงิน 

1.นางสาวพิสมัย สิง
หนสาย 
2.นายณัฐกมล โกน
กระโทก 
 

 
 
3 

3 การพูดส่งเสริมทางการ
เกษตร 

รางวัลเหรียญ
เงิน 

นางสาวธิดาพร ปวง
สุข 
 

3 

4 การผลิตแผ่นป้าย
โฆษณาเพื่อการส่งเสริม
ทางการเกษตร 

รางวัลเหรียญ
เงิน 

1.นายสันติ สุขเสริม 
2.นางสาวสุทธิดา ทีดี 

2 
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ลํา 
ดับที่ 

ชื่อรางวัลหรือผลงานที่
ได้รับ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

สถาบัน/
หน่วยงานที่

มอบ 

รายละเอียด
รางวัล 

ชื่อ-สกุลนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 

ชั้นปี 

5 คํานวณการใช้และการ
ฉีดพ่นสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

รางวัลเหรียญ
เงิน 

1.นายวีระพล 
โพธิปัตนฺ 
2.นางสาวปัณวรรธน์ 
พงศาสตร์ 

3 

6 การประเมินเนื้อดิน
ภาคสนามและการคิด
ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดิน 

รางวัลเหรียญ
เงิน 

นางสาวชลิดา ตาน้อย 3 

7 โครงงานางการเกษตร รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

1.นางสาวสุกัญญา 
บุญอุดม 
2.นายจิรวัฒน์ มณีวงศ ์
3.นางสาวสุพัฒนภา 
หัวคํา 
 

3 

8 บรรจุพันธุ์ปลา รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

นางสาวสุจินรัตน ์สุข
ประโคน 

3 

9 การจัดสวนถาด   รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

1.นางสาวจีราภรณ์ 
อุตทาพงศ์ 
2.นางสาวกมลชนก ศิ
ริรัตนานนท์ 

3 

10 ตอนสุกร   รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

1.นางสาวกมลทิพย์ 
กระจกศรี 
2.นายจุลพงศ์ จําเริญ
ลาภ 

2 
 
3 

11 การประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ประจําปี 2559 
 

 16-17
มิถุนายน  
2559 

งาน Food 
Innovation 
Contest 
2016 โดย
สมาคม

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่ง
ประเทศไทย 
(FoSTAT) 

 

รางวัลชมเชย 1.นางสาวพัชนิดา  
  บุญมาก,  
2. นางสาวสุพรรณี 
ทะยามาตร,  
3.นางสาวนวรัตน์ 
สุวรรณกูฎ,  
4.นางสาวสมฤทัย  
ชื่นหฤทัยวัฒนา,  
5.นางสาวจิตลดา  
หงส์สมดี  
6.นายพงษ์สิทธ์ิ  
ศิริวิชา 
 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
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การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้น

ปีที่ 3-4 ที่จะจบการศึกษา ได้ทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน ทราบถึงเทคนิคการกรอกใบ
สมัครงาน การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์งาน และการวางตัว การใช้ชีวิตในการทํางานและการ
เข้าสังคมเพื่อเข้าสู่อาเซียน  ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 85 คน และจากการประเมินผล นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้และเข้าใจในการเตรียมความพร้อม ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.51(มากที่สุด)  และ
นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสมัครงาน ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.51 (มากที่สุด)  

   
ด้านวินัยและสวัสดภิาพนักศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จักกาลเทศะ เน้นการแต่งกาย   การแต่งกายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
บุคลิกลักษณะ ความเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะ อันนํามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีและทําให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้พบเห็น 
แต่ปัจจุบันนักศึกษาไม่ได้แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้สร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ที่เข้ามา
พบเห็น เป็นการไม่ให้เกียรติต่ออาจารย์และสถาบัน เพราะปัจจุบันแฟชั่นชุดนักศึกษาทําให้นักศึกษาต่างกายไม่
ถูกระเบียบ และไม่เหมาะสม แสดงถึงการไม่เคารพสถานที่ อันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม คณะฯ จึงจัด
โครงการรณรงค์เรื่องการต่างกายขึ้น เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลิกภาพด้านการต่างกายที่ถูก
ระเบียบเรียบร้อย นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพด้านการต่างกายที่เหมาะสมและถูก
กาลเทศะ 
       
สวัสดิการสําหรับนักศึกษา     
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทําโครงการประกันชีวิต (อุบัติเหตุ) สําหรับ
นักศึกษา ประกันชีวิตด้านอุบัติเหตุ กับบริษัทประกันชีวิตสยามซิต้ี วงเงินกรมธรรม์รวม 270,000 บาท(สองแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  จํานวนนักศึกษาทุกช้ันปี รวมทั้งสิ้น 1,142  คน  
 
7. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพิ่มประสบการณ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า เพื่อให้อาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะฯและศิษย์เก่าได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน และศิษย์เก่าได้พบปะรุ่นน้อง 
โดยผ่านตัวโครงการและมีเฟสบุ๊คศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.ทราย เพื่อใช้เป็นวิธีการติดต่อสื่อสาร และได้ทํา
โครงการศิษย์เก่ามอบของให้กับสโมสรนักศึกษา เพื่อให้รุ่นน้องทํากิจกรรมต่อไป 
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8. คณะเกษตรศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
        
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน การสนับสนุนทุนการศึกษา และการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตรให้กับอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรจากทั่งหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
  
 1. โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรให้กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ 
  1.1 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 3 โครงการ 
   1.1.1 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา สําหรับปีงบประมาณ 2559 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557-2558 
ระยะเวลารวม 3 ปี (2557-2559) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ  
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   1.1.2 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเบื้องต้น โครงการ
พัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจําปาสัก ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 
10 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรจากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจําปาสัก จํานวน 5 คน  
 

       
 

       
 
   1.1.3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารสัตว์และโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปลา เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2555 - 2559 โดยมีหน่วยงานฝ่ายไทยคือ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานฝ่ายลาวคือ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้    
 
   1.1.4 โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP (One Gewog 
One Product) ของราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลภูฏาน ระยะเวลา
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ดําเนินการโครงการ 3 ปี (2559 - 2561) โดยได้มีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์เดินทางไปร่วมประชุมและ
ปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
    

       
  
 
 2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 คน 
  2.1 นักศึกษาทุนภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและ
ป่าไม้ แขวงจําปาสัก จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จํานวน 2 ราย ได้แก่ นาย
พอนสะหวัน ไซยะบุบผา และนายวิไลกอน ไซยะเสน เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาเกษตรศาสตร์วิชาเอก
วิทยาศาสตร์การประมง ระหว่างภาคการศึกษาที่ 2/2559 – 1/2562 
  
 3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 
  3.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 7 คน แบ่งเป็น ณ The 
University of the Philippines Los Baños (UPLB) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 30 
กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 คน จากสาขาวิชาพืชไร่และสาขาวิชาพืชสวน ณ Hue University of Agriculture 
and Forestry (HUAF) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 คน 
จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ Universiti Sians Malaysia ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 20 
กรกฎาคม 2559 จํานวน 1 คน จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ ณ Universiti Malaysia Terengganu 
ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 11 – 30 กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 คน จากสาขาวิชาประมง  
 

         
        นักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ The University of the Philippines Los Baños (UPLB) 
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นักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

            
 

          
นักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Universiti Sians Malaysia 

    



 30 
 

Annual Report 2016 Faculty of Agriculture     Ubon Ratchathani University 

30

       3.2 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น ได้มีอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์จํานวน ๓ คน 
เดินทางไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ The University of the 
Philippines Los Baños (UPLB) ส า ธ า รณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  Hue University of Agriculture and Forestry 
(HUAF) National University of Vietnam และ Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

      

      
คณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF) 

National University of Vietnam 
            
 
 
       
 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ศึกษาดูงาน  ณ  University of the Philippines Los Baños (UPLB) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
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  3.3 โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 2 คน 
ไ ด้ แ ก่  Miss Vo Thi Thu Hang และ  Miss Doan Thi Kim Huong นั ก ศึ ก ษ า จ า ก  Hue University of 
Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาแลกเปลี่ยนระยะสั้นในระหว่างวันที่ 21 – 31 
สิงหาคม 2559  
 

          
 
 

         
 
 

        
 4. การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
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  4.1 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ท่านปะจิต นอระแสง รองผู้อํานวยการแผนก        
กสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก อาจารย์คําสว่าง สมบูนขัน ผู้อํานวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก และ
คณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ยังได้ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยวิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้จําปาสักจะเปิดสอนในระดับอนุปริญญา สาขาพืชศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ และประมง  

                          

                         

              

  4.2 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Farmer Livelihood Development 
NGO in Phnom Penh (FLD TUNKAKSEKOR Company Limited) ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 11 คน 
เพื่อเข้าศึกษาดูงานกิจการภายในของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ใน
ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน ซึ่งได้จัดให้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 
กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวงพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สิรินทิพย์ บุญมี ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าวด้วย 
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9. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
 คณะเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอาคาร
สถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงาน ในปี 2559 เช่น สภาพอาคารเรียน จํานวนห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้องโสตฯ ห้องปฏิบัติการต่างๆ พ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม พ้ืนที่พักผ่อนของนักศึกษา  
 
ตารางที่   5  แสดงอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ชื่ออาคารเรียน จํานวนห้อง พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใชเ้ม่ือ พ.ศ 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยกีารเกษตร 
1. ห้องเรียน  AG_205 70 ที่นั่ง 1 ห้อง 113 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 
2. ห้องเรียน AG_310 60 ที่นั่ง 1 ห้อง 112 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 
3. ห้องเรียน AG_B211 30 ที่นั่ง 1 ห้อง 48 ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 
4. ห้องเรียน AG_B215 40 ที่นั่ง 1 ห้อง 48 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
5. ห้องเรียน AG_C201 150 ที่นั่ง 1 หอ้ง 262 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 
6. ห้องเรียน AG_C202 90 ที่นั่ง 1 ห้อง 125 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 
7. ห้องเรียน AG_C301 90 ที่นั่ง 1 ห้อง 183 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 
8. ห้องเรียน AG_208 30 ที่นั่ง 1 ห้อง 115 ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน 
9. ห้องเรียน AG_209 70 ที่นั่ง 1  หอ้ง 57 ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยอีาหาร    
1. ห้องเรียน FT 104 60 ที่นั่ง 1 ห้อง 106 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
2. ห้องเรียน FT_107 40 ที่นั่ง 1 ห้อง 52 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
3. ห้องเรียน FT_201 100 ที่นั่ง 1 หอ้ง 157 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
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กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

เป้าประสงค์ : อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม 

มาตรการ 
            2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

            2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิต 
                 สื่อการศึกษา  ตํารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  
            2.3 ส่งเสริมและกํากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และ  
                 สามารถเป็นทีป่รึกษาให้แก่นกัศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
            2.4 จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ 
                 ตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  
            2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  

 
การส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ทําวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
   คณะเกษตรศาสตร์มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมการจัดแสดงงานวิจัยและนวัตกรรม โดย
ในปีงบประมาณ 2559  มีคณาจารย์นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงานต่างๆ ดังนี้  

1. ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
ทางด้านวัตกรรม ในการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  

2. ผศ .ดร .จิตรา สิงห์ทอง ที่ ไ ด้รับรางวัลบทความดีเด่น (The Best Paper Award) ในสาขา 
Rheological Properties จากการนําเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Rheological Properties of Yanang Gum" ใน
การประชุ มนานาชาติ  2nd International Conference on Food Properties (ICFP 2016) ณ  โ ร งแรม 
Anantara Riverside Resort กรุงเทพฯ, 31 พฤษภาคม– 2 มิถุนายน 2559 

 3. ดร.เรืองยศ  พิลาจันทร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนําเสนอบทความ
วิชาการ ระดับดีเด่น  จากการนําเสนอบทความวิจัย เรื่อง "องค์ประกอบทางเคมี จลนพลศาสตร์การผลิตแก๊ส 
และการย่อยได้ในหลอดทดลองของชานอ้อยหมัก” ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่าง
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

4. ผศ.ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมนําผลงานวิจัย เรื่อง 
“มะเขือเทอุตสาหกรรมลูกผสมเปิดพันธ์ุใหม่ UBU 406” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand 
Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 

5. ดร.ประยงค์  อุดมวรภัณฑ์ และคณะ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วม
นําผลงานวิจัย เรื่อง “ผลเตรียมน้ํามันพืชสําหรับหมูยอคอเลสเตอรอลต่ํา” และ “หมูยอห่อไส้ข้าว” ในงาน 
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“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ 
กรุงเทพมหานคร 

6. ดร.อารีรัตน์  ลุนผา ดร.เรืองยศ  พิลาจันทร์ ดร.สราญ  ปริสุทธิกุล และดร.ชวลิต  ศิริบูรณ์ คณะ
เกษตรศาสตร์ร่วมจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 และจัดประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม จํานวน 4 ท่าน คือ  (AG_P_2.1-2-21) 

7. ผศ.ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม  สาขาวิชาประมง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน
ประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ํา” ระหว่างวันที่ 
29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 1. คณะเกษตรศาสตร์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Research Café เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์จริง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  สิงห์ทองลา 
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
 2. เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” คือ 
ผศ.ณัชพล  สามารถ ผศ.สุภาวดี  แก้วระหัน ผศ.สุรลภย์  ภูภักด์ิ ดร.จินดามณี  แสงกาญจนวนิช นายประสิทธ์ิ  
กาญจนา และ ผศ.อภิญญา  เอกงพงษ์  ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 
 3. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมีบุคลากร นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ การอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในอาคาร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ตลอดจนจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และ
จัดทําเส้นทาง และป้ายบอกเส้นทางออกฉุกเฉิน จุดระดมพลเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย  
 4. คณะเกษตรศาสตร์ ได้ส่งผู้แทนคณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะและ
ของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee, IBC) เพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณา คัดกรอง ดูแล 
ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
 5. คณะเกษตรศาสตร์ได้ส่งนักวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อศึกษาเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ
การจัดการขยะของเสียอันตราย ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี และบริษัท Better 
World Green จํากัด จังหวัดสระบุรี โดยมีนักวิชาการของคณะฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน จํานวน 2 ท่าน (นายวิชาญ  
แก้วเลื่อน และนางสาวจํานงค์ จันทะสี)  (AG_P_2.1-2-11) และการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
การดับเพลิง แนวทางการหนีไฟ และการซ้อมอพยพหนีไฟ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
วันที่ 1 กันยายน 2559 โดยมีนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วม คือ นางสาวเยาวมาลย์ อ่อนแก้ว  
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กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน   โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการเกษตรและพัฒนาชุมชน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
มาตรการ 

         3.1. ระดมความคิดด้านกรอบการวิจัย 

         3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้สังคม 

         3.3 สนับสนุนและตดิตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกระดับและระบบฐานข้อมูลงานวิจัย    
         3.4. สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอนและวิจัย 
         3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ และเพิ่มขีด   
              ความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
        3.6 พัฒนาระบบสนับสนุนของสํานักงานเลขานุการและสํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ เพื่อสนับสนุนการวิจัย   
             การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 

 
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 
 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงบประมาณและเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 
11 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  1,173,960 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินจํานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 893,960 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหก
สิบบาทถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัยจํานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่น      
บาทถ้วน) 
ตารางที่ 6  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 
 

ลําดับ
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 

 
 

จํานวนเงิน (บาท) ประเภทโครงการ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

โครงการ
เดิม
สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

1 การยืนยันประสิทธิภาพการใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกในการ
พัฒนาข้าวเหนียวหอมต้านทานโรคไหม้
และทนน้ําท่วมฉับพลัน 

รศ.ดร.สุรีพร  
เกตุงาม 

300,000     

2 การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา 
UBU เพื่อขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่ (Part II) 

ผศ.ดร.บุญส่ง  
เอกพงษ์ 

294,210     
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ลําดับ
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 

 
 

จํานวนเงิน (บาท) ประเภทโครงการ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

โครงการ
เดิม
สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

3 การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว 
(Pangasius hypophthalmus) โดย
ควบคุมการทํางานของ scavenger 
receptor class B, type 1 (SCARB1) 
ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่
แตกต่างกัน 

ผศ.ดร.ธนาทิพย์  
แหลมคม 

299,750     

4 อุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธุ์สําหรับพื้นที่ลาด
ชัน 

รศ.ดร.กิตติ  
วงส์พิเชษฐ 

  20,000   

5 ตู้บ่มสุกผลไม้ด้วยถ่านแก๊สแบบประยุกต์ ดร.เรวัติ  
 ชัยราช 

  20,000   

6 การศึกษาชนิดและสมบัติของไข่ท่ีมีผล
การขึ้นรูปเป็นเส้น 

ดร.ชุติมา  
 ทองแก้ว 

  40,000   

7 อิทธิพลของวิธีการเพาะและอิทธิพลร่วม
ระหว่างการพรางแสงในฤดูกาล ท่ีมีต่อ
การผลิตต้นอ่อนทานตะวัน 

ดร.บุษบา  
 บัวคํา 

  40,000   

8 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บ
รักษาของมะม่วงตัดแต่งพันธุ์แก้วขมิ้น 

ดร.อุบล 
  ชินวัง 

  40,000   

9 การใช้แป้งข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์
ขนมหม้อแกง 

ดร.อภิญญา  
เอกพงษ์ 

  40,000   

10 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมแห้ง
พร้อมบริโภค 

ดร.กฤษณา 
  ศิริพล 

  40,000   

11 การวัดอัตราการงอกของเมล็ดพืชด้วย
วิธีการทางแมชชนีวิชัน 

ดร.สุภาวดี  
ชัยวิวัฒน์ตระกูล

  40,000   

  
 งานวิจัยที่ได้รบัทุนสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก  
  คณะเกษตรศาสตร์ได้รับทุนสนับนสนุนจากหน่วยงานภายนอก/แหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อดําเนิน
โครงการวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่น  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  อุทยานวิทยาศาสตร์/บ.ดัชมิลล์ จํากัด  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) สกว.& ม.อบ.   หน่วยงานรัฐบาล หน่วยเอกชน หน่วยงานอ่ืนๆ จํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ  จํานวน
งบประมาณ  9,721,655 บาท  (เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
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ตารางที่ 7  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 

จํานวนเงิน ประเภทโครงการ 

(บาท) 

โครงการ
เดิม

สิ้นสุดปี 
2558 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

1 

การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine 
IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลโดยใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ปีท่ี 3 

รศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม 2,988,900.00    

2 
การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

นายนพพร 
ตันติศิรินทร์ 360,000.00    

3 

การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อ
การวิจัยและส่งเสริมการควบคุมศัตรู
พริกโดยชีววิธีในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ผศ.ดร.ยุวดี   
ชูประภาวรรณ 1,600,000.00    

4 
การพัฒนาแคปซูลแบคทีเรียเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสู่
เชิงพาณิชย์ 

ดร.ฉัตรชยา   
อ่อนอําไพ 165,000.00    

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลเม็ดน้ําปลา
หวานในน้ําปลาหวานเพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ดร.กฤษณา  ศิริพล 76,000.00    

6 การขยายขนาดกําลังการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพการผลิตข้าวเม่าแห้ง ผศ.ดร.วิริยา  พรมกอง 2,585,280.00    

7 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรค
รากปมพริกโดยชีววิธีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ผศ.ดร.ยุวดี   
ชูประภาวรรณ 937,000.00    

8 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุท่ี
เตรียมจากงาไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเตรียมจากกากงา 

ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ   
อ่อนสอาด 653,400.00    

9 
โครงการวิจัย Building a Mekong 
River Genetic Biodiversity 
Research Network 

ดร.ชัยวุฒิ  กรุดพันธ์ 236,075.84    

10 
โครงการวิจัยการยืดอายุการเก็บรักษา
ไก่ยอทอดในผลิตภัณฑ์กวยจั๊บ
สําเร็จรูป 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง 120,000.00    

               สรุป ในปีงบประมาณ 2559 คณะเกษตรศาสตร์  มีคณาจารย์และนักวิจัยประจําในคณะ
เกษตรศาสตร์  จํานวนทั้งสิ้น 62 คน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวน  10  โครงการ ได้รับงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 9,721,655 บาท  เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจํา เท่ากับ  175,833.16 บาท    
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ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่ง

ทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน( ) การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที/่เดอืน/ปี โดยหนว่ยงานใดจัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ การควบคุมแมลงศัตรูกะหล่ําปลีโดยชีว
วิธีในสาธารณประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 

2 ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศด้าน
ทานโรครากปมในสภาพโรงเรือน 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10  

3 ดร.บุบผา ใจเที่ยง การจําแนกลักษณะทางคาริโอไทป์ของ
พริก Capsicum annuum L. และ 
C.frutescens L. 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10 

4 ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ จลนพลศาสตรข์องการเปลี่ยนแปลงของ
คลอโรฟิลล์เอในใบผักชีฝรั่งทีส่ัมพันธ์กับ
อุณหภูมิการเก็บรักษาและสภาวะ
บรรยากาศดัดแปรในบรรจุภัณฑ์ 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10 

5 ดร.บุบผา ใจเที่ยง การประเมเมินคุณสมบัติดินบางประการ
ในพื้นที่ปลูกผกัเศรษฐกิจของเกษตรกร
ในพื้นที่อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการดินและปุ๋ย 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่ง

ทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน( ) การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที/่เดอืน/ปี โดยหนว่ยงานใดจัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

6 ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศด้าน
ทานโรครากปมในสภาพโรงเรือน 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10 

7 ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน การควบคุมแมลงศัตรูกะหล่ําปลีโดยชีว
วิธีในสาธารณประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10 

8 ดร.บุปผา ใจเที่ยง การประเมเมินคุณสมบัติดินบางประการ
ในพื้นที่ปลูกผกัเศรษฐกิจของเกษตรกร
ในพื้นที่อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการดินและปุ๋ย 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10 

9 ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ การประเมเมินคุณสมบัติดินบางประการ
ในพื้นที่ปลูกผกัเศรษฐกิจของเกษตรกร
ในพื้นที่อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการดินและปุ๋ย 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10 

10 ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของ
กล้วยไม้สกุลมา้วิ่ง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่ง

ทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน( ) การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที/่เดอืน/ปี โดยหนว่ยงานใดจัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

11 ผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของ
กล้วยไม้สกุลมา้วิ่ง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที ่10 

12 ผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ วานิลลา: ศักยภาพการขยายพันธุ์โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 
วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 43 

รวม 12   
 
งานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิ(หมายถงึ บทความจากผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopusหรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ.) 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน( ) การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที/่เดอืน/ปี โดย

หน่วยงานใดจดั 
ประเทศใด) 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 พิสิฐ  ภูมิคง Michio Fukushima บุญส่ง ศรี
เจริญธรรม Seichi Nohara ทวนทอง  จุฑา
เกตุ 

Diversity and community structure of 
fishes in the regulated versus 
unregulated tributaries of the 
Mekong River 

 

 River Research and Applications  
ธันวาคม 2558 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน( ) การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที/่เดอืน/ปี โดย

หน่วยงานใดจดั 
ประเทศใด) 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

2 Ruangyote Pilajun, Metha Wanapat Growth performance and carcass 
characteristics of feedlot Thai native 
x Lowline Angus crossbred steer fed 
with fermented cassava starch 
residue 

 Tropical Animal Health and 
Production  

April 2016 

 

3 Sangkhom Singharaj, Ekasit Onsaard 

 

Production and characteristic of 
sesame proteins 

 

 Journal of Food Science and 
Agricultural Technology  

November 20-21,2014 

4 P.Pilajun,K.Thummasaeng,M.Wanapat

 

Nutrient digestibility and rumen 
fermentation of Thai native purebred 
compared with Thai native x Lowline 
Angus crossbred beef cattle 

 Journal of Applied Animal Research 

January-March 2016 

5 Jittra Singthong, Steve W. Cui, 
Suwayd Ningsanond 

 

Structural characterization of 
polysaccharide gum from Yanang 
(Tiliacora triandra) leaves 

 

 2nd International Conference on Food 
Properties (iCFP)  

May 31-Jane 2,2016 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน( ) การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที/่เดอืน/ปี โดย

หน่วยงานใดจดั 
ประเทศใด) 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

6 Jittra Singthong, Steve W. Cui, 
Suwayd Ningsanond 

 

Rheological properties of Yanang 
gum (Tiliacora triandra)  

 

  2nd International Conference on Food 
Properties (iCFP)  

May 31-Jane 2,2016 

7 Ruangyote Pilajun, Metha Wanapat 

 

Voluntary feed intake, rumen 
fermentation and microbial protein 
synthesis of beef cattle fed 
fermented cassava starch residue 

 

  The 17th Asian-Australasian Association 
of Animal Production Societies Animal 
Science Congress 

 22-25 August 2016 

รวม 7   
  
ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจะทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
 

ลําดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา  
(ตําแหน่งทางวชิาการ) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน( ) ประเภทสิทธิบตัร 

เลขที ่ วันที่ออกให ้สร้างสรรค ์ สิ่งประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

1 รศ.ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ ท่อสอยมะขามฝักตรง  / /  9312 30 ตุลาคม 
2557 

2 รศ.ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ ที่ตัดกิ่งไมใ้นแนวนอนที่อยู่ใน
ระดับสูง 

 / /  9174 19 กันยายน 
2557 
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ลําดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา  
(ตําแหน่งทางวชิาการ) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน( ) ประเภทสิทธิบตัร 

เลขที ่ วันที่ออกให ้สร้างสรรค ์ สิ่งประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

3 รศ.ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์และคณะ เครื่องดื่มธัญพืช  / /  10114 14 กรกฎาคม 
2558 

4 รศ.ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ และคณะ ไส้กรอกงา  / /  10116 14 กรกฎาคม 
2558 

5 ดร.กฤษณา  ศิริพล 

 

กระบวนการกําจัดแมลงและไข่
แมลงในข้าวด้วยความเย็น 

 / /  11793 14 กรกฎาคม 
2559 

6 ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง 

 

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตเส้น
กวยจั๊บกึ่งสําเร็จรูปเสริมรําข้าว 

 / /  11795 

 

14 กรกฎาคม 
2559 

7 ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง 

 

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตเส้น
กวยจั๊บกึ่งสําเร็จรูปผสมไฮโดร
คอลลอยด์ 

 / /  11792 14 กรกฎาคม 
2559 

8 ดร.เรวตัิ  ชัยราช เครื่องมือเก็บเกี่ยวมะม่วงแบบมีใบมีด
ตัดและถุงพัก 

 / /  11791 14 กรกฎาคม 
2559 

9 รศ.ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ ค้างไม้พุ่มร่วมกับท่อรับน้ํา  / /  10115 14 กรกฎาคม 
2559 

รวม  9     
 
 
 
 
 



 46 
 

Annual Report 2016 Faculty of Agriculture     Ubon Ratchathani University 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์ 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุลของอาจารย์และ

นักวิจัยประจํา 
ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน( ) สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือข้อเสนอแนะ

การใช้ประโยชน์ที่ 
ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน์ 

วิจัย สร้างสรรค์ 
1 ผศ.ดร.จิตรา สงิห์ทอง การปรับปรุงคุณภาพเส้นกวยจั๊บ

โดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ 

 

 

 

/   เชิงพาณิชย์ นางสาววิชชุดา  
อู่สมบัติชัย 
บ้านเลขที่ 162 
ถนนกันทรลักษ์ 
ต.วารินชําราบ อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 

2 ผศ.ดร.จิตรา สงิห์ทอง การปรับปรุงคุณภาพเส้นกวยจั๊บ
โดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ 

 

 

 

/   เชิงพาณิชย์ นางเญจรัตน์  สา
โถน บ้านเลขที ่
18 ซ.ชยางกูร 19 
ถ.ชยางกูร ต.ใน
เมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี 

3 ผศ.ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ พันธุ์มะเขือเทศสีดา UBU 10  /   เชิงพาณิชย์ หจก.ลัคกี้ ซีดส์ 
อโกร 
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โครงการวิจัยที่ทําร่วมกับองค์กร หรือหนว่ยงานอืน่ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
หน่วยงาน 
ที่วิจัยร่วม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม
ต่อเนื่องถึงปี 

2558 

โครงการใหม่ 
ปี 2559 

ผลผลิตและคุณคา่ทางโภชนะของหญ้าพราเคียเรีย 4 สายพันธุ์ ใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.อารีรัตน์  ลุนผา สกว.& ม.อบ. 487,600.00  

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

นายนพพร  ตันติศิรินทร์ สกว.& ม.อบ.         360,000.00 

 

  

การพัฒนาแคปซูลแบคทีเรียเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สู่เชิงพาณิชย์ 

ดร.ฉัตรชยา  อ่อนอําไพ 

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มอบ. 

 

       165,000.00 

 

  

โครงการวิจัย Building a Mekong River Genetic Biodiversity 
Research Network 

ดร.ชัยวุฒิ  กรุดพันธ์ 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

       236,075.84 

 

  

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ
ภาคเอกชน (IRTC) "กุ้งฝอยทอด" 

ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 
พรหมโขติ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มอบ. 

 

133,650.00   

  
 



 48 
 

Annual Report 2016 Faculty of Agriculture     Ubon Ratchathani University 

48

รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปี 2559 

                    
    
 
  ดร . เ รื องยศ  พิลา
จันทร์  ได้รับรางวัล
การนําเสนอผลงาน
ทา ง วิ ช า ก า ร  ภาค
โ ปส เ ต อ ร์  " ร ะ ดั บ
ดีเด่น"  
สาขาโภชนศาสตร์
สัตว์เคี้ยวเอื้องและ

วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์  ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ 
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

     
                
ผศ.ดร.จิตรา สงิห์ทอง
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร คณะเกษตรศาสตร์                 
ที่ได้รับรางวัลบทความ
ดีเด่น  (The Best Paper 
Award) ในสาขา 
Rheological Properties 

จากการนําเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Rheological Properties of Yanang Gum" ในการประชุมนานาชาติ 2nd 
International Conference on Food Properties (ICFP 2016) ณ โรงแรม Anantara Riverside Resort 
กรุงเทพฯ, 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2559 
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10. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานตา่งๆ 
 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนด้านวิจัย ณ ห้องประชุม
สัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

 
 
 

 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 4.  พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร ความมั่นคงทาง
อาหารและพัฒนาชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

มาตรการ 
             4.1*พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ  
                  กับการวิจัยและการเรียนการสอน 
             4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาค 
                 ประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ  
                  สังคม 
            4.3 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานด้านเกษตรและพัฒนาชุมชนในระดับท้องถิ่นและสากล 

            4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
            4.5 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นที่ยืดหยุ่นมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ  
                ชุมชนและภาคสว่นต่าง ๆ  
 
กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

              จากแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2551-
2560 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบบูรณาการที่มีทิศทางชัดเจน สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า-บริการ รวมทั้งการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์
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ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น   เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งในระดับท้องถิ่นอีสานใต้
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและระดับนานาชาติ จึงได้กําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์งานบริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ 

      ดังนั้นในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้นั้น คณะเกษตรศาสตร์ได้มีแผนปฎิบัติงานการ
บริการแก่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการจํานวน 16 โครงการ ที่มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ตลอดจนมีความคลอบคลุมตามทักษะและความต้องการของผู้รับบริการ ในด้าน
การเกษตรทั่วไป เทคโนโลยีการอาหาร และสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ  โดยกําหนดวัตถุประสงค์การ
ดําเนินการโครงการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ดังนี้    

1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการโดยการบูรณาการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกลับสู่การ
เรียนการสอน การวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. เพื่อเป็นแนวทางในติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของโครงการบริการวิชาการที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2560 
 

ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
หัวหน้าโครงการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและประเมินความสําเร็จของโครงการเพื่อนํามา

สรุปผลการดําเนินการก่อนสรุปผลการดําเนินการก่อนสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด โดยในระหว่างการดําเนิน
โครงการหัวหน้าโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการของโครงการ โดยหัวหน้าโครงการต้อง
ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินงานอย่างน้อยทุก 3 เดือน และรายงานผลการดําเนินการให้แก่คณะอนุกรรมการ
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเพื่อนําไปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ
เกษตรศาสตร์ ต่อไป  เพื่อกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานทุก 3 เดือน 
ให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และนําสรุปผลการดําเนินการมาสรุปใน
ภาพรวมของคณะเพื่อติดตามผลการดําเนินการที่ผ่านมาและหาแนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติการเดิม 
และนําไปปรับปรุงในโครงการปีต่อไป 

โดยแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ได้กําหนดการติดตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ
โครงการดังนี้คือ 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย
ระดับผลลัพธ์       

เชิงปริมาณ 
จํานวนผู้รับบริการ คน 155,000 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของของชุมชน / สังคม 

โครงการ/
กิจกรรม 16 

เชิงคุณภาพ 
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
 

ร้อยละ  
 

80 
 

เชิงเวลา  ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท 3 
ระดับผลผลิต     
เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ / หนว่ยงาน / องค์กรที่รับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ ร้อยละ 80 

ระดับความรู้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหลังจากรับบริการ 
ระดับ 

1 
(≥  1) 

 

 
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนนุจากงบประมาณแผ่นดนิ 

ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ โดยได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผน่ดิน จํานวน 16 โครงการ ผูเ้ข้าร่วมและผู้รบับริการจํานวน 171,497 คน         
 
ตารางที่  8  โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผน่ดิน    
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับบริการ 

แผ่นดิน รายได้ 
1 ค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน นายชํานาญ 

  แก้วมณี 
200,000  นักเรียนโรงเรียนในเขต

บริการของ มอบ. 
จํานวน 80 คน 

2 การจัดการความรู้ด้านการเกษตร เพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน” ปีท่ี 5 

นายรักเกียรติ  
แสนประเสริฐ 

116,000  ครูและนักเรียน โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
บานป่าไม้ อ.บุญฑริก,อ.
สิรินธร จ.อุบลฯ จํานวน 
60 คน 

3 โครงการศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้
“เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ตําบลคํา
โพน อําเภอปทุมราชวงศา จงัหวัด
อํานาจเจริญ 

ผศ.ณัชพล  
สามารถ 

150,000  ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านภูดานกอย ต.คํา
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับบริการ 
แผ่นดิน รายได้ 

โพน อ.ปทุมราชวงศา 
จํานวน 100 คน 

4 การส่งเสริมการพึ่งตนเองและความเข้มแข็ง
ของชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

รศ.ดร.สุวัฒน์       
ธีระพงษ์ธนากร 

250,000  กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว 
พืชผัก เลี้ยงปลาอินทรีย์ 
จํานวน 50 คน 

5 ประมงหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.ธนาทิพย์  
แหลมคม 

110,000  ชาวบ้านในพื้นที่ความ
ดูแลของกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดน
ท่ี 22 จํานวน 30 คน 

6 การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

รศ.ดร.กาญจนา  
รุ่งรัชกานนท์ 

120,000  ชุมชนผู้ปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ จํานวน 30 คน 

7 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 17 ผศ.ดร.ยุวดี  
 ชูประภาวรรณ 

100,000  เกษตรกร บุคคลท่ัวไป 
จํานวน 30 คน 

8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิต
พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยง
ปศุสัตว์แบบย่ังยืน ปีท่ี 5” 

นายประพนธ์    
บุญเจริญ 

97,800  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช
อาหารสัตว์และเลี้ยงโค
เนื้อ กระบือ 100 คน 

9 การสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการ
ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 6 

ผศ.พิทักษ์       
สิงห์ทองลา 

80,000  บุคลากร หน่วยงานรัฐ 
เอกชน ศูนย์ศึกษาชุมชน
และโรงเรียน ประชาชน
ท่ัวไป จํานวน 40 คน 

10 การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษโดยใช้
พลังงานแสงอาทติย์ 

นายรักเกียรติ  
แสนประเสริฐ 

83,000  ครูและนักเรียน โรงเรียน
ท่ีมีโครงการอาหาร
กลางวันในเขต อ.วารินฯ 
จ.อุบลฯ ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 50 คน 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะเนื้อ ดร.สราญ   
ปริสุทธิกุล 

64,400  เกษตรกรและบุคคล
ท่ัวไป จํานวน 25 คน 

12 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใหม่
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 

ผศ.ดร.วิริยา     
พรมกอง 

210,000  กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน นักศึกษา 
ข้าราชการบุคคลท่ัวไป 
จํานวน 50 คน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) ผู้เข้ารับบริการ 
แผ่นดิน รายได้ 

13 สวนศิลป์กินได้ปีท่ี 4: พืชสวนรักษ์โลก ดร.บุษบา  บัวคํา 200,000  เกษตรกร นักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย มอบ. 
24 แห่ง และประชาชน
ท่ัวไป 400 คน 

14 จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 
2559 

นายทศพร         
สาธรวิศิษฐ์ 

110,000  นักวิจัย นักศึกษา 
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น จํานวน 
150 คน 

15 โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการใน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

นายวิชาญ         
แก้วเลื่อน 

200,000  นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา 
4,000 คน 

16 เกษตรอีสานใต้ ดร.ภาคภูมิ        
สืบนุการณ ์

1,000,000  นักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ ประชาชน
ท่ัวไป 120,000 คน 

  
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น  
                  คณะเกษตรศาสตร์ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  3,356,836.00 บาท   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ แผ่นดิน แหล่งทุน
ภายนอก 

1 หลักสูตรฝึกอบรมการเรียน
การสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เบื้องต้น 

ผศ.ดร.กาญจนา  
พยุหะ 

 / อาจารย์ จากวิทยาลัยกสิกรรมและ
ป่าไม้ แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

2 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูก
ผักและผลไม้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ของราชอาณาจกัรกัมพูชา  
ปีท่ี 3 

รศ.ดร.วัชรพงษ์  
วัฒนกูล 

 /  - อบรมด้านการผลิตผลไม้ (2 ครัง้ 
= 80 คน) 
 - อบรมด้านการผลิตผัก (2 ครั้ง = 
80 คน) 
 - อบรมการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวผลไม้และมาตรฐาน (1 ครั้ง = 
40 คน) 
 - อบรมการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวและมาตรฐานผัก (1 ครั้ง = 
40 คน) 
 - อบรมการแปรรูปและการขยาย
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 
แผ่นดิน แหล่งทุน

ภายนอก 
ตลาดผลไม้ (1 ครั้ง = 40 คน) 
 - อบรมการแปรรูปและการขยาย
ตลาดผัก (1 ครั้ง = 40 คน) 
 - ติดตามและประเมินผลโครงการ 
(ในประเทศกัมพูชา) ฝ่ายไทย 
 - ติดตามและประเมินผลโครงการ 
(ในประเทศกัมพูชา) ฝ่ายกัมพูชา 

 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  
            คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Science Park ในการให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์ สปาเกตตีงาเพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ข้าวตังจาก
ข้าวกล้องงอก การยืดอายุผลิตภัณฑ์หมูหัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้เข้มข้นชงดื่มสูตรสมุนไพร นอกจากนี้
นักวิจัยเป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะ โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) ในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมจีนเหลวสําเร็จ
พร้อมโรย และโครงการวิจัยการยืดอายุการเก็บรักษาไก่ยอทอดในผลิตภัณฑ์กวยจ๊ับก่ึงสําเร็จรูปของบริษัท เบน 
เบน ฟู๊ด จํากัด (กวยจั๊บกึ่งสําเร็จรูปตรา ฮาลอง) 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

                     รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ทําหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้นักวิชาการไทยด้านสุกรได้มีความ
ร่วมมือทาง วิชาการกับนักวิจัยจากประเทศสหราชอาณาจักร โครงการดังกล่าวนอกจากการจัด Workshop ใน
ประเทศไทย ยังมีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการที่ University of Edinburgh, Scotland โดยมีนักวิจัยไทย
จากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและศกึษาดูงาน, 6 พฤษภาคม 2559 
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กลยุทธ์ที่ 5    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ 
                 วิถีชุมชน 
เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรและ 
                 วิถีชุมชน 
มาตรการ 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา  

2.2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภมูิปัญญาด้านศลิปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมและประเพณ ีโดยเน้นในชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 

กรอบและนโยบายการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ําโขงและ
อาเซียน 
            จากแผนยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 
2551-2560 โดยคณะเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ประมง
และอุตสาหกรรมเกษตรกับชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อผสมกลมกลืนและการสืบสานในวิถึชีวิตของประชาชน  จึงได้กําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรและวิถีชุมชน 
เพื่อให้การดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้นั้น คณะเกษตรศาสตร์ได้มีแผนปฏิบัติงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวน 8 โครงการ ที่
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้ังไว้  โดยมีมาตรการในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณา
การกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแผอ่งค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและประเทศในอา เซียน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และภูมปัิญญาท้องถิ่น 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม และมีสนุทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
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ซึ่งคณะเกษตรศาสตรได้กําหนด ตัว้ีวัดผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ระดับผลลัพธ ์    

เชิงปริมาณ จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 8 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 1,000 

เชิงคุณภาพ     ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา         ร้อยละของโครงการที่แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการใหท้ํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
บาท 1,015,000 

ระดับผลผลิต   
เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เขา้รับบรกิารนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ / หนว่ยงาน / 

องค์กรทีร่ับบรกิารวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
บริการ 

ร้อยละ 80 

ระดับความรู้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหลงัจากรับบรกิาร ระดับ ≥  1 
 

โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้คือ หัวหน้าโครงการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจและประเมินความสําเร็จของโครงการเพื่อนํามาสรุปผลการดําเนินการก่อนสรุปผลการดําเนินการ
ก่อนสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด โดยในระหว่างการดําเนินโครงการหัวหน้าโครงการต้องรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการของโครงการ โดยหัวหน้าโครงการต้องประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินงานอย่างน้อยทุก 3 
เดือน และรายงานผลการดําเนินการให้แก่คณะอนุกรรมการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
เพื่อนําไปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของคณะเกษตรศาสตร์ ต่อไป  เพื่อกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน และ
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  และนําสรุปผลการดําเนินการมาสรุปในภาพรวมของคณะเพื่อติดตามผลการดําเนินการที่ผ่านและหา
แนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติการเดิม และนําไปปรับปรุงในโครงการปีต่อไป 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา   

คณะเกษตรศาสตร์ดําเนินงานบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และมี 
การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 8 โครงการ จํานวนงบประมาณ 
775,000   บาท มีผู้เข้าร่วมจํานวน 1,822 คน  มีรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางที่  10  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ว/ด/ป ผู้เข้าร่วม 

 สถานที่ 
1 โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้า

ว่ิง 
ผศ.ดร.
กาญจนา  
รุ่งรัชกานนท์ 

150,000 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 

จัดนิทรรศการ 18-

19 ส.ค.59 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
630 คน 

2 แปลงไม้ผลพื้นเมืองเพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน ์
ปีท่ี 4 

ดร.ทินน์  
พรหมโชติ 

50,000 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 แปลงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ผล
พื้นเมืองของจังหวัด
อุบลราชธาน ี

3 โครงการอนุรักษ์พันธุ์บัว ผศ.ศรีประไพ  

ธรรมแสง 
80,000 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 

อบรม 6 ส.ค.59 
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 80 คน 

4 ความหลากหลายของแมลงใน
สวนสัตว์อุบลราชธานี 

ดร.สุกัญญา  

คลังสินศิริกุล 
100,000 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 ฐานข้อมูลและสามารถ

พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์
แมลง 

5 สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน ผศ.ดร.สุภาวดี  

แก้วระหัน 
55,000  29 ม.ค.59 นักเรียน นักศึกษา 

ชาวบ้าน 300 คน 

6 การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กใน
แม่น้ํามูล 

ผศ.ดร.
กาญจนา  

พยุหะ 

120,000 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์แหล่ง
วางไข่และอนุบาลลูกปลา
เสือตอลายเล็กในฟาร์ม
ประมง คณะเกษตรศาสตร์ 
มอบ. 

7 การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิต
อาหารพื้นบ้านในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ดร.ปัญจภรณ ์ 

ทัดพิชญางกูร  

พรหมโชติ 

120,000 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ประชาชนผู้สน
ในทั่วไป 150 คน 

8 ต้นไม้ของพ่อ ปีท่ี 7 ดร.วรงศ์  
นัยวินิจ 

100,000 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 

อบรม 5-6 ก.ค.59 
นักเรียนโรงเรียนเขต อ.วา
รินฯ 10 โรงเรียน นักศึกษา 
บุคลากร  500 คน 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบย่ังยืน ปีท่ี 5” 

วันที่ 25-26 มีนาคม 2559 (รุ่นที่1) และในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559 

  
 

โครงการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี, 6-8 พฤษภาคม 2559 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการฝึกบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเพาะเห็ด เศรษฐกิจ รุ่นที่17”  วันที่ 1  เมษายน 2559 
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งานเกษตรอีสานใต้ ประจําปี 2559 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน"  
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสวนาทางวิชาการ "การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทียอ่ย งานเกษตรอีสานใต้ ประจําปี 2559  
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วิทยาศาสตร์การเกษตร "วิทยาศาสตร์กินได้" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 
 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการโดยการลด
การพึ่งพาภาครัฐและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน 

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

           6.1*พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
                6.1.1 กําหนดวิสัยทัศน์/ กลยุทธ์ในการพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและถา่ยทอดสู่การ  
                       ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
               6.1.2 กระจายอํานาจบริหาร และจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน  
               6.1.3 การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  
               6.1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ  
                       สนับสนุน  
          6.2 ทบทวนและปรบัปรุงโครงสร้าง กรอบอัตรากําลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม  

          6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้   
               โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ใหถู้กต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ 
               ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบุคคลและหนว่ยงานภายใน 
             6.4.1 พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในระดับคณะ  
             6.4.2 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ  
             6.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  
             6.4.4  กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และมาตรการ 
             6.4.5 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ  
                    ราชการ การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
             6.4.6 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตามประเมินผลทีม่ีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 
                    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งการให้บรกิารด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
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          6.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารและการตัดสินใจ  
          6.6 มกีารประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและประเมินความพึงพอใจของ  
               ผูใ้ช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
          6.7 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการ  
               ถา่ยทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ  
               เกษตรศาสตร์ 
         6.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจํา 
        6.9 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
       6.10 ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและพลังงาน เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
      6.11 สนับสนุนการขยายรูปแบบความร่วมมือธุรกิจการเกษตรกับภาคเอกชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ        
             นักศึกษาและลดการพึ่งพาภาครัฐ 

การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
 คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์องค์อย่างมีธรรมมาภิบาล โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯมีการรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบสารสนเทศของคณะฯ (Management 
Information System) ตามประเด็นมาตรการ ดังนี้   
  1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนําจุดแข็งของคณะไปสู่การ
พัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม  
  1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม  
  1.3 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
  1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน   
  1.5 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  
 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้งคณะฯ 
         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการ
ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  ซึ่งได้แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 
เพื่อดําเนินงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมิน  ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์
ได้รับตรวจประเมินการศึกษาภายนอกรอบที่ 1โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    
(สมศ.) ปีการศึกษา 2546  ในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2547 มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเท่ากับ 
3.80 (คะแนนเต็ม 5)  อยู่ในระดับดี   และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา 2549  ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2550  มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเท่ากับ  4.69  (คะแนนเต็ม 5)  อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งในปีการศึกษา 2555 คณะฯ  
ได้รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 มีผลการประเมิน ได้คะแนนเท่ากับ 
4.75  (คะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก  และในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
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การศึกษา  ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2557 มีผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 4.72 (คะแนนเต็ม5) อยู่ใน
ระดับ ดีมาก  และในปีการศึกษา 2557 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ระหว่างวันที่ 8-9 
ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้คะแนนเท่ากับ 3.81 
(คะแนนเต็ม 5 )  และในปีการศึกษา 2558 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ระหว่างวันที่ 
10-11 ตุลาคม 2559 มีผลการประเมิน ได้คะแนนเท่ากับ 4.46  แสดงรายละเอียดได้ดังนี้   

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี้ I P O รวม 
1. การผลิตบัณฑิต 6 4.77 4.50 2.62 4.32 ดี 
2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม   

1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 4.83 4.43 3.81 4.46 ดี 

 

และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในได้ให้ข้อเสนอแนะโดยรวมของคณะ ดังนี้  

ข้อเสนอแนะสาํหรับมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยควรทบทวนอัตรากําลังสายวิชาการของคณะเนื่องจากอาจารย์มีภารกิจอ่ืนนอกเหนือจาก

การเรียนการสอนจึงไม่ควรใช้ค่า FTEs เป็นเกณฑ์ในการวัดเพียงอย่างเดียว 
- มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบที่เอื้อต่อการทํางานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะออก
นอกระบบ 

- มหาวิทยาลยัควรช่วยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสังคม 

- มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยที่สะท้อนต้นทุนและรายรับที่แท้จริง และนํามาเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการหารายได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากรายจ่ายสูงกว่ารายรับในอนาคต 
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ภาพรวม 
จุดเด่น 

- สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกสูงกว่ามาตรฐาน 
- คณะได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคเอกชน รวมไปถึงมีการ

นําไปประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรทบทวนกระบวนการสํารวจความต้องการและการจัดกิจกรรมของคณะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันชั้นนําในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง” 

- ควรนําผลการประเมินเพื่อมาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การ
ให้บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน 

- คณะและหลกัสูตร ควรมีวิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยที่สะท้อนต้นทุนและรายรับที่แท้จริง และนํามาเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการหารายได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากรายจ่ายสูงกว่ารายรับใน
อนาคต 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

- สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกสูงกว่ามาตรฐาน 
- นักศึกษามีผลงานได้รับรางวัลระดับประเทศ (Food Innovation Contest 2016) 

จุดที่ควรพฒันา 

- ควรมีการทบทวนผลการดําเนินงานและทบทวนการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

- ควรสนับสนุนให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสตูรเข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ 

- การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมยังไม่ครบทุกกิจกรรม
- นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 

- คณะได้รับทุนวิจัยการหน่วยงานภายนอกจํานวนมาก 
- มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชนและมีการนําไปประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
- มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้รับรางวัลในระดับประเทศ 
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- มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐาน TCI 1 และในวารสารระดับนานาชาติจํานวนมาก 
จุดที่ควรพฒันา 

- ผลงานวิจัยและเงินทุนสนับสนุนวิจัยยังอยู่ในบางภาควิชา เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและประมง 
 เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและเงินทุนสนับสนุนในทกุภาควิชา 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 

- การบริการวิชาการเน้นการให้ความรู้สู่ชุมชน ผู้เข้าร่วมสามารถนําไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ 
- มีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

จุดที่ควรพฒันา 

- การนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนเพื่อมาปรับปรุงแผนการให้บริการยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ  

- ควรทบทวนกระบวนการสํารวจความต้องการและกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “เป็น
สถาบันชั้นนําในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 

องค์ประกอบที่ 4: การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

- คณะมีความโดดเด่นในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธ์ุไมพ้ื้นถิ่น 
จุดที่ควรพฒันา 

- การนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อมาปรับปรุงแผนใน
ปีถัดไปยังไม่ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพฒันา 

- หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มีคะแนนการประเมินลดลงถึงแม้จะมีกระบวนการ PDCA ครบถ้วน 
ควรวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  คณะเกษตรศาสตร์มีระบบและกลไก นโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของหน่วยงานโดยมีประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และได้รายงานการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯโดย
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   
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            ซึ่งในปีงปบระมาณ 2559  ได้จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถลด
อัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และทําให้บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์เกิดความตระหนักและมีความพร้อม
สามารถระงับเหตุรวมทั้งช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย   
 

        
 

      
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

18 พฤษภาคม 2559  
ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 คณะเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโดยทําความ
สะอาดถังพักน้ําบนอาคาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารสถานที่ ห้องน้ํา ที่จอดรถ โรงอาหาร ต่างๆ เป็นต้น 
   
ส่งเสริมและสร้างจิตสาํนึกการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวและลดภาวะ
โลกร้อน  
  คณะเกษตรศาสตร์ออกมาตรการกํากับการใช้เครื่องพิมพ์ ของคณะเพื่อรณรงค์ให้คณาจารย์และ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัด ลดค่ใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ และหมึกพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์
เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ของคณะเพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและลดสภาวะ
โลกร้อน 
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กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหาร
ทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของ
บุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข 
มาตรการ 

         7.1 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
         7.2 *พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ  
               ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
         7.3 *พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันต่อการ  
               เปลี่ยนแปลง  
        7.4  *ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิและ  
              ประสบการณ์  
        7.5  *สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทํางานในองค์กรอย่างมีความสุข  
        7.6  *ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ  
        7.7 *ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
 คณะเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากรที่ โดยการประชุมช้ีแจง 
จัดทําแผนบริหารบุคลกร การจัดสรรงบประมาณ ทุนสนับสนุนการพัฒนาตนเอง การลาศึกษาต่อ เพิ่มพูนความรู้
ของบุคลากร ในรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน (สายวิชาการ) 
 

ลําดับที่  ชื่อ-สกุล ความก้าวหนา้ แต่งตั้งเมื่อ 

    1    

 

 

อาจารย์ ดร.บุบผา ใจเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ดํารงตําแหน่ง 11 พฤษภาคม 2559) 

คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ท่ี 4214/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 
ธันวาคม 2559 11 พฤษภาคม 
2559 

2 

 

รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ศาสตราจารย์ 
(ดํารงตําแหน่ง 14 สิงหาคม 2557) 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ใน สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ 
ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทําโครงการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร ประจําปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะฯ และมีการจัดมอบรางวัลยกย่องเชิดชู/ต้นแบบ ในด้านการปฏิบัติงาน ในช่วงงานวันปีใหม่เมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2560  
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด รางวัลยกย่องเชิดชู หน่วยงานผู้มอบ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรเวทย์  
อุทโธ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร/
คณะเกษตรศาสตร์ 

บุคลากรดีเด่น  
ระดับคณะ  
ประเภทวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยา  
พรมกอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร/
คณะเกษตรศาสตร์ 

บุคลากรดีเด่น  
ระดับคณะ  
ประเภทวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

3 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตร 
ชํานาญการพิเศษ 

บุคลากรดีเด่น  
ระดับคณะ 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ   

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

4 นายวีระพงษ์  บัวเขียว 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ชํานาญการ 

บุคลากรดีเด่น  
ระดับคณะ 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ   

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

5 
6 
7 

นางสาวคนิตา  หาญศึก 
นายสุนทร  คูณสมบัติ 
นายจักรพันธ์  โม่สันทด 

คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 

บุคลากรดีเด่น  
ระดับคณะ 
ประเภทลูกจ้างจ้างเหมา 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

    

                                      
        
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2558  และเข้าร่วมพิธี
มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติมตรี ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 1  เมษายน 
2559 
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สารสนเทศ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
1. นักศึกษาเขา้ใหม่ ปี 2559  
  ในปีการศึกษา  2559 คณะเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 312 คน 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 301 คน ระดับปริญญาโท 6 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน 

 
 
 

แผนภูมิที่ 3   แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 จําแนกระดับการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558-2559 จําแนกตามสาขาวิชา/ระดับการศึกษา 

หลักสูตร 

ป ี2558* ป ี2559* รวม
ท้ังสิ้น 

การ
เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

(ร้อยละ) 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต          
สาขา
เกษตรศาสตร์ 

264 ‐  ‐  264 201 ‐  ‐  201 465 -23.86 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต          
สาขาประมง 

31 ‐  ‐  31 26 ‐  ‐  26 57 -16.13 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต          
สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

59 ‐  ‐  59 74 ‐  ‐  74 133 25.42 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต         
สาขา
เกษตรศาสตร์ 

‐  5 ‐  5 ‐  2 ‐  2 7 -60.00 

ระดับปริญญาตรี
96%

ระดับปริญญาโท
2%

ระดับปริญญาเอก
2%

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
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หลักสูตร 

ป ี2558* ป ี2559* รวม
ท้ังสิ้น 

การ
เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

(ร้อยละ) 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต        
สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การเกษตรเพื่อ
พัฒนาชนบท 

‐  1 ‐  1 ‐  3 ‐  3 4 200.00 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต      
สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

‐  2 ‐  2 ‐  1 ‐  1 3 -50.00 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต         
สาขา
เกษตรศาสตร์ 

‐  ‐  ‐  - ‐  ‐  4 4 4 100.00 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต          
สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

‐    4 4 ‐    1 1 5 -75.00 

รวม 354 8 4 366 301 6 5 312 678 -14.75 

 
*ข้อมูล ณ ภาคการศึกษา2559/1 วันที่ 11 สิงหาคม 2559   

 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงจํานวนนักศึกษาใหม่เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558-2559 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

366

8

4

301

6

5

ปี 2559 ปี 2558
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2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 1,273 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 1,176 คน ระดับปริญญาโท 74 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 23 คน 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก รวม ภาค

ปกติ 
โครงการ
พิเศษ รวม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 843 ‐  843 ‐  ‐  843 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 133 ‐  133 ‐  ‐  133 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 200 ‐  200 ‐  ‐  200 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ‐  ‐  ‐  31 ‐  31 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท ‐  ‐  ‐  37 ‐  37 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ‐  ‐  ‐  6 ‐  6 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ‐  ‐  ‐  ‐  13  13 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ‐  ‐  ‐  ‐  10 10 

รวม 1,176 0 1,176 74 23 1,273 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5  แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 

ระดับปริญญาตรี, 1,176, 
92%

ระดับปริญญาโท, 74, 6%

ระดับปริญญาเอก, 23, 2%

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
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3. จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 1,212 เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 1,126 คน ระดับปริญญาโท  69 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 17 คน  ซึ่ง
มีผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษารวมทั้งสิ้น  259  คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรีจํานวน 238 คน ระดับ
ปริญญาโท 19 คนและระดับปริญญาเอก 2 คน 

หลักสูตร 
 
 

ปีการศึกษา 2557  ปีการศึกษา 2558  
รวม
ทั้งสิ้น 

 

การ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาเกษตรศาสตร์ 

142 ‐  ‐  142 176 ‐  ‐  176 318 19.32 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาประมง 

17 ‐  ‐  17 19 ‐  ‐  19 36 10.53 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

33 ‐  ‐  33 43 ‐  ‐  43 76 23.26 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเกษตรศาสตร์ 

‐  3 ‐  3 ‐  6 ‐  6 9 50.00 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อพัฒนาชนบท 

‐  7 ‐  7 ‐  12 ‐  12 19 41.67 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

‐  2 ‐  2 ‐  1 ‐  1 3 -100.00 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาเกษตรศาสตร์ 

‐   2 2 ‐   1 1 3 -100.00 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 1 1 100.00 

รวม 192 12 2 206 238 19 2 259 465 44.77 

 

 
แผนภูมิที่ 6  แสดงจํานวนผู้สาํเร็จการศกึษาปีการศึกษา 2557-58 
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4. ภาวะการมีงานทํา    
                     ในปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยอุบลราชานี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่
จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21  มีนาคม 2559   โดยคณะเกษตรศาสตร์   มีสําเร็จการศึกษาในทุก
หลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 194  คน เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 194 คน ระดับปริญญาโท 12 คน 
และระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน จากการสํารวจข้อมูลภาวะการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
จากผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557จํานวนทั้งสิ้น 194 คน  มีผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวนทั้งสิ้น 178 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.75 ผลการสํารวจพบว่า บัณฑิตได้งานทําจํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 88.76 และ บัณฑิตที่ยัง
ไม่ได้งานทํา จํานวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.99  
  ตารางภาวการณ์มีงานทาํ ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตท่ีได้งานทํา* บัณฑิตท่ียังไม่ได้งานทํา 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 144 134 93.06 120 67.42 10 5.62 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 17 15 88.24 13 7.30 2 1.12 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

33 29 87.88 25 14.04 4 2.25 

รวม 194 178 91.75 158 88.76 16 8.99 

* หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

  
 ตารางภาวการณ์มีงานทํา ปีการศึกษา 2556 

หลักสูตร 
ผู้สําเร็จ

การศึกษา
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตท่ีได้งานทํา* บัณฑิตท่ียังไม่ได้งานทํา 
จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 125 116 92.80 79 68.10 36 31.034 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 21 18 85.71 12 66.67 6 33.333 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

24 23 95.83 16 69.57 4 17.391 

รวม 170 157 92.35 107 68.15 46 29.29 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7  เปรียบเทียบจาํนวนบณัฑิตมีงานทาํปีการศกึษา 2556-57 

ผู้สําเร็จการศึกษา

บัณฑิตมีงานทํา
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ด้านงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

ต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น  30,617,900.00บาท จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวนทั้งสิ้น 11,683,000.00บาท  
(งบดําเนินงาน 3,696,800.00 บาท งบอุดหนุนทั่วไป 4,616,200.00 บาทและงบลงทุนโครงการมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ 3,370,000.00 บาท)  งบประมาณเงินรายได้จํานวน 18,934,900.00 บาท 
 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณปี 2558 ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย

งบประมาณปี 2559 ร้อยละ
การ

เบิกจ่ายรับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน 28,552,700.00 28,362,292.00 99.33 11,683,000.00 10,840,635.96 92.79 
งบประมาณรายได้ 17,412,300.00 13,072,501.96 75.07 18,934,900.00 14,414,604.23 76.13 

รวม 45,965,000.00 41,434,793.96 90.14 30,617,900.00 25,255,240.19 82.49 

 

 
 

แผนภูมิที่  8  แสดงจํานวนงบประมาณแผน่ดินได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายประจาํปี 2558-2559 
 

 
 

แผนภูมิที่  9  แสดงจํานวนงบประมาณรายได้รับจัดสรรและเบิกจา่ยประจําปี 2558-2559 

งบจัดสรร

งบเบิกจ่าย
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ด้านบุคลากร 
1. จําแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 

  สายวิชาการ 
  ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 60 คน จําแนกเป็นข้าราชการ
จํานวน 37 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 24 คน 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
เพิ่มขึ้น/
ลดลง ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว รวม ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว รวม 

ภาควิชาพืชไร่ 10 - - 10 10 - - 10 0 

ภาควิชาพืชสวน 13 3 - 16 12 5 - 17 1 

ภาควิชาสัตวศาสตร์* 10 5 1 16 7 6 - 13 -3 

สาขาวิชาประมง 4 4 - 8 4 4 - 8 0 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 4 10 2 16 4 9 - 13 -3 

รวมทั้งหมด 41 22 3 66 37 24 - 61 -5 

ร้อยละ 62.12 59.46 12.5  60.66 39.34 -   

 
*ไม่นับรวมตําแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เนื่องจากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

 
 

แผนภูมิที่  10  แสดงจํานวนบุคลากรทั้งสิ้นประจาํปี 2559 จําแนกตามประเภทข้าราชการ   
                 พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว 
 

ข้า ราชการ
45%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

23%

ลูกจ้างชั่วคราว
2%

ลูกจ้างประจํา
30%

ข้า ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจํา
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แผนภูมิที่  11   แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําปี 2558-2559 จําแนกตามประเภทข้าราชการ   
                     พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว 

 
 สายสนบัสนุนวิชาการ 
 
   ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 71 คน จําแนกเป็น
ข้าราชการ 22 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน และ ลูกจ้างประจํา 39 คนและลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  
 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
เพิ่มขึ้น/
ลดลง ข้า ราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจํา รวม ข้า 

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจํา รวม 

สํานักงานไร่ฝึก
ทดลองและ
ห้องปฏิบัติการ
กลาง 

12 5 1 33 51 12 5 1 32 50 -1 

สํานักงาน
เลขานุการ 11 1 2 6 20 10 2 2 7 21 1 

รวมทั้งหมด 23 6 3 39 71 22 7 3 39 71 0 

ร้อยละ 32 8 4 55 100 31.0 9.9 4.2 54.9 100 0 

 
 
 

41
37

22 24

3
0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559

จํานวน (คน)

ข้า ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว



 77 
 

Annual Report 2016 Faculty of Agriculture     Ubon Ratchathani University 

77

 
แผนภูมิที่  12  แสดงจํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนประจําปี 2558-2559 จําแนกตามประเภทขา้ราชการ   
                    พนักงานมหาวิทยาลัย ลกูจ้างประจาํและลูกจ้างชั่วคราว 
 

2. จําแนกตามระดับการศึกษา  
สายวิชาการ   ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 61 คน  

จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาโท 8 คน และปริญญาเอกจํานวน 53 คน  
 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาโท(คน) ปริญญาเอก(คน) รวม(คน) 
ภาควิชาพืชไร่ 2 8 10 
ภาควิชาพืชสวน 3 14 17 
ภาควิชาสัตวศาสตร์* 2 11 13 
สาขาวิชาประมง 1 7 8 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร - 13 13 

รวม 8 53 61 
ร้อยละ 13.11 86.89 100.00 

 
แผนภูมิที่  13   แสดงร้อยละบุคลากรสายวิชาการประจาํปี 2559  จําแนกตามระดบัการศึกษา 
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  สายสนบัสนุนวิชาการ  ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มบุีคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
ทั้งสิ้น 71 คน จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรจีํานวน 65 คน ปริญญาโท 
5 คน ปริญญาเอก 1 คน 
 

หน่วยงาน ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
(คน) 

ปริญญาตรี
(คน) 

ปริญญาโท
(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) รวม(คน)

สํานักงานไร่ฝึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง 29 17 3 1 50 
สํานักงานเลขานุการ 6 13 2 - 21 

รวมทั้งสิน้ 35 30 5 - 71 
ร้อยละ 49.30 42.25 7.04 1.41 100.00 

 

 
แผนภูมิที่  14    แสดงร้อยละบคุลากรสายสนบัสนุนประจําปี 2559  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 3. จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ 
   ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 61 คน จําแนกตามตําแหน่ง
ทางวิชาการ อาจารย์ จํานวน 29 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 23 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 8 คน และ
ศาสตราจารย์ จํานวน 1  คน 

 

ภาควิชา/สาขา 
ปี 2558 ปี 2559  

อาจารย์ ผศ. รศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
ภาควิชาพืชไร่ - 6 4 10 - 6 4 - 10 
ภาควิชาพืชสวน 10 5 2 17 8 7 2 - 17 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 4 3 15 9 3 1 - 13 
สาขาวิชาประมง 4 2 2 8 4 2 1 1 8 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 9 4 - 13 8 5 - - 13 

รวม 31 21 11 63 29 23 8 1 61 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
49%

ปริญญาตรี
42%

ปริญญาโท
7%

ปริญญาเอก
2%
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แผนภูมิที่  15 แสดงร้อยละบุคลากรสายวชิาการประจาํปี 2559 จําแนกตามประเภทตําแหน่งวชิาการ 

 
 4. บุคลากรเกษียณอายุราชการ 
  ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการพ้นจากราชการเพราะเกษีณอายุราชการ 
จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
ลําดับที ่ ชื่อ- สกุล ระดับตําแหนง่ สาขา 

1 ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชไร่ 

2 ผศ.ศรีประไพ  ธรรมแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชสวน 

3 ผศ.ดร.วีณา เมฆวัฒนกาญจน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชสวน 

4 รศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร รองศาสตราจารย์ พืชสวน 

 
  

 

อาจารย์, 29, 47%
ผศ., 23, 38%

รศ., 8, 13%
ศาสตราจารย์, 1, 2%
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