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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 ในปีงบประมาณ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้รวมทั้งสิ้น 18,064,600 บาท และ 14,096,500 บาท ตามลําดับ ได้ดําเนินงานตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศ 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 1,212 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,126 คน  ระดับมหาบัณฑิต จํานวน      
69 คน และปริญญาเอกจํานวน 17 คน ในปีการศึกษา 2558  ได้รับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ จํานวน 33 ทุน   
 2.  การวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณในการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 27 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  11,278,782.00 บาท และสามารถผลิตผลงานทั้งที่เป็นใน
รูปของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  รวม
จํานวน 32 เรื่อง  และมีผลงานที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาในปี 2558 จํานวน 4 รายการ 
 3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากโครงการปกติด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร
ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 10 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,015,000 บาท  คณะฯ ยังได้ส่งเสริมการด้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม   ต่าง ๆ ของไทยอย่างต่อเนื่อง  เช่น การไหว้ครู เข้าพรรรษา ใส่ผ้าไทย  การแสดง
มุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 4. การบริการวิชาการแก่ชุมชน ในปีงบประมาณ 2558  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก  จํานวน 18 โครงการ  เป็นเงินรวมจํานวนทั้งสิ้น 4,526,236 บาท  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
มากกว่า 130,000 คน   
 
 

 

 

 

 



สารจากคณบดี 
  รายงานประจําปี 2558  ฉบับนี้ เป็นการสรุปรายงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่ออายุจะครบ 25 ปี ได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมไปแล้ว 22  รุ่น จํานวนรวม  2,752  คน  ส่วนผลงานด้าน
การสร้างสรรค์ วิชาการ นวัตกรรมการให้บริการแก่สังคมและการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้สรุปผลงานใน
รายงานฉบับนี้แล้ว  ความโดดเด่นของผลงานด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และความร่วมมือกับมิตรประเทศ
ที่เกิดจากการการสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่คณะภูมิใจเสนอในรายงานฉบับนี้นั้นขอ
เรียนว่าล้วนเป็นผลงานที่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายได้รวมมือร่วมใจทุ่มเทกําลังความรู้ปฏิบัติงานอย่างไม่รู้เหน็ด
เหนื่อยสมกับเป็นสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่พ่ึงของประชาชนทั้งในท้องถิ่นและมิตรประเทศ 
  ขอเรียนให้ผู้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ทราบ
ว่าตราบใดที่พวกเรายังได้รับความเมตตาส่งเสริมและพลังใจจากทุกฝ่ายอย่างงดงามถึงปัจจุบัน ชาวเกษตรศาสตร์ทุก
คนจะขอมุ่งมั่นทํางานตามอุดมการณ์และปณิธานร่วมกันต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง 
  

                                                           
(รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสิทธ์ิ ) 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ข้อมูลทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิความเป็นมา 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อต้ังขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เมื่อปี พ.ศ . 2530 โดยมีฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้สังกัดของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาใน พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยลําดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 พร้อมกันนั้นภาควิชาเกษตรศาสตร์ก็
ได้รับการยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ 

ด้านการเรียนการสอน คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาปีแรกเมื่อ พ.ศ. 2531  ในสาขาวิชาเกษตร        
(ในฐานะภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี) จํานวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะเป็นคณะ
เกษตรศาสตร์แล้ว คณะฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวนและ
ภาควิชาสัตวศาสตร์  โดยรับนักศึกษาทั้งสิ้นปีละ 80 คน ต่อมาได้เพิ่มโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ
โครงการจัดต้ังภาควิชาประมงใน 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 พืช
สวน สัตวศาสตร์ และประมง)  
           ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558   คณะเกษตรศาสตร์ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,212 คน ระดับปริญญา
ตรี จํานวน  1,126 คน  ปริญญาโท 69 คนและปริญญาเอก 17 คน มีบุคลากรรวม ทั้งสิ้น 137 คน ได้แก่ สาย
วิชาการ 66 คน สายสนับสนุนวิชาการ 71 คน 
  
ปรัชญา  “มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และเป็นแหล่งปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสู่การพฒันาคุณภาพทางวิชาการ 

   คณุภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน” 

วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร ์“เป็นสถาบันชั้นนําในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นใน 
อีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

พันธกิจคณะเกษตรศาสตร ์

1. พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรู้ คิดเป็น ทําเป็น รู้รักสามัคคี 
มีจิตสาธารณะและดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร  ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

    ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
3. บริการวิชาการ ละเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและนานาชาติ 
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4. 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 ศรีสําอาง      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 2558 รับนักศึกษาใหม่จํานวนทั้งสิ้น 366 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 
จํานวน 354 คน ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 12 คน รวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 จํานวน   
1,212 คน   
  ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จําแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 192 คน 
ระดับปริญญาโทจํานวน 12 คน ระดับปริญญาเอกจํานวน 2 คน  และได้ทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปี 2557 พบว่า บัณฑิตได้งานทําจํานวน ... คน คิดเป็นร้อยละ (จากผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน .. คน) หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2557 รับปริญญาในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ได้ผลประมวลภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยประมาณเดือนมิถุนายน  2559 )  

 
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 27 
โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,278,782.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน  8  โครงการ เป็นเงิน 
2,377,600 บาท  งบประมาณรายได้จํานวน 8 โครงการ เป็นเงิน  273,000 บาท  และงบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งอื่นๆ จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 11 โครงการ  เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,628,182.00 บาท 
 
ด้านการบริการวิชาการ 

ในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 
18 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,256,236.00 บาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
จํานวน 14 โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 2,589,400.00 บาท และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 4 
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 1,936,836.00บาท  และมีผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการจํานวน 134,367 คน    

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวนทั้งสิ้น 1,015,000 บาท 
และเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 1,874 คน  

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  ในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 
การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ การ
สนับสนุนทุนการศึกษา และการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตรให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี 2558 
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ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ในปีงบประมาณ 2558 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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 1.3 ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2557  มีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 206 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี จํานวน 192 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 12 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน 
  ผลการติดตามภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ … กําลัง
ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ .... และยังไม่ได้งานทํา คิดเป็นร้อยละ .....   
  จากผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจัดกิจกรรมและจัดบริการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามคณะเกษตรศาสตร์  .......คน  มีความพึงพอใจระดับ
มาก ......   จําแนกประเด็นการให้การบริการดังนี้   1) การจัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  มีความพึงพอใจระดับมาก .......    2)การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนกเวลาแก่นักศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก .........  
3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก ...... (รอ
ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
   ในปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จํานวน
ทั้งสิ้น 8 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร ปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตรและ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF  
จํานวน 8 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดใหม่ จํานวน 1 หลักสูตร   ดังนี้ 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 3 3 2 8 
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ 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 2557-58 ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
จํานวนทั้งสิ้น 18 รายวิชา 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ปีการศึกษา 2558/1 

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  1201485  Cooperative Education 
11 1203485 Cooperative Education 
12  1205495  Internship in Food Technology 
13 1205494  Training Experience in Food Industrial Plant (นศ.รหัส51-54) 
14 1205494  Training Experience in 

ปีการศึกษา 2557/2 
15  1200102  Agriculture Field Work 2 
16  1200102  Field Work (Agriculture) II 
17  1202304  Field Work in (Horticulture) IV 
18 1203201  Field Work I 
19 1203201  Field Work I 
20 1203202  Field Work II 
21 1203202  Field Work II 
22  1204201  Field Work I 
23  1204302  Field Work II (นศ.รหัส 50) 
24  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 บ. อาหารเบทเทอร์ จก. 
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 2557 กับหน่วยงานภายนอก 
โดยมีหน่วยงานที่รับปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ดังนี้   

1. บริษัทเบทราโกรอุตสาหกรรมจํากัด 
2. บริษัทแมคคีย์ฟู๊ดส์ 
3. บริษัทคิวพัฒน์ฟู๊ดส์ 
4. บริษัท Mead Johnson Nutrition (Thailand) Ltd. 
5. บริษัทน้ําตาลมิตรผล 
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4. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
   และแหล่งเรียนรู้ 
     การจัดบริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลในคณะ

เกษตรศาสตร์  ห้องปฏิบัติการต่างๆ การจัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายไร้สายภายในหน่วยงาน  
รายละเอียดดังนี้  

ประเภท จํานวน 

 1. การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  ห้อง 
2. ไมโครคอมพิวเตอร์ 80 เครื่อง 
3. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Notebook) 2 เครื่อง 
4. เครื่องพิมพ์ (Laser Printer) 12  เครื่อง 
5. CD writer 60   เครื่อง 
6. เครื่อง Scanner 1  เครื่อง 
7. Mail server/DNS 1  เครื่อง 
8. Web server/ Database server/FTP server 4 เครื่อง 
9. DHCP Server 2  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 2557 

รวม 
ปี 2558 

รวม 
ร้อยละ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง จํานวน หน่วยนับ จํานวน หน่วยนับ 

1. หนังสือ ตําราภาษาอังกฤษ 3,626 เล่ม 3,626 3,626 เล่ม 3,626 - 
2. หนังสือ ตําราภาษาไทย 8,421 เล่ม 8,421 8,431 เล่ม 8,431 0.01 
3. วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ 220 เล่ม 220 245 เล่ม 245 1.02 
4. หนังสืออื่นๆ   Senior Projects 983 เล่ม 983 1,436 เล่ม 1,436 3.15 
5. วารสาร        
 1) วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ 

ภาษาไทย 
4,741 ฉบับ 4,741 5,183 ฉบับ 5,183 0.85 

 2) วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ 
ภาษาอังกฤษ 

974 ฉบับ 974 1,099 ฉบับ 1,099 1.14 

6. สื่อโสตทัศน์ 
-  วีดีทัศน์ 
-  ซีดีรอม และวีซีดี 
-  เทป 

 
118 
744 
213 

 
ชุด 
แผ่น 
ม้วน 

 
118 
744 
213 

 
118 
749 
213 

 
ชุด 
แผ่น 
ม้วน 

 
118 
749 
213 

 
- 
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5. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     

 
ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา  
               ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน  

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

จํานวน
ผู้เขา้ร่วม 

1. กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์   
 1.โครงการสามเสียม 21 กุมภาพันธ์ 2558 50,000 400 
 2.โครงการเกษตรแฟร ์(งบสโมสรนักศึกษา) 6-15 กุมภาพันธ์ 2558 10,000 

 
80 

 3.โครงการประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ 22-28 ธันวาคม 2557 50,000 85 
 4.โครงการพี่สอนน้อง ก่อนสอบกลาง-ปลายภาค 1 

สัปดาห์ 
15,000 124 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสุขภาพ   
 1.โครงการกีฬาสีน้องใหม ่ 6-15 ตุลาคม 2557 5,000 182 
 2.โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง 8-11 มกราคม 2558 20,000 87 
3.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนห์รือรักษาสิ่งแวดล้อม   
 1.โครงการพัฒนาฟาร์มของทุกภาควิชา 7,8 กันยายน 2557 5,000 670 
 2.โครงการค่ายผู้นํา 4 จอบ อาสาพัฒนา 25-31 กรกฎาคม 2558 399,600 283 
 3.โครงการเกษตรอาสา(งบส่วนกลาง) 14-17 มีนาคม 2558 70,000 

 
60 

4.กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   
 1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 1 สิงหาคม 2557 20,000 318 
 2.โครงการเสริมสร้างความเป็น

ประชาธิปไตย(งบสโมสรนักศึกษา) 
28 พฤศจิกายน 2557 500 

 
463 

 3.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้
รู้จักตนเองและมีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

9 ตุลาคม 2557 20,000 140 

5.กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม   
 1.โครงการไหว้ครู 11 สิงหาคม 2558 2,000 342 
 2.โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง 9 ส.ค. และ 20 พ.ย. 2557 10,000 260 
 3.โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2558 50,000 65 
รวมทั้งสิน้ 727,100  
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6. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 ทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 จากแหล่งทุน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ให้ทุนสนับสนุน จํานวน33 
ทุน จํานวน 892,700.00 บาท 
 
ตารางที่ 4   ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

ลําดับ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภททุน จํานวน

ทุน 
จํานวนเงนิทุน

(บาท) 
รายป ี ต่อเนื่อง   

1 ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 

 1 100,000.00 

2 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สําหรับนิสิต  นักศึกษาพิการ ในระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 

 2 19,900.00 

3 มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์  4 160,800.00 
4 มูลนิธิเอสซีจ ี  1 20,000.00 
5 สมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินอยส์ 

สหรัฐอเมริกา 
 1 20,000.00 

6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ทุนละ 
10,000.00 บาท 

 1 10,000.00 

7 บริษัท ไทยบรดิจสโตน จํากัด  2 60,000.00 
8 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  1 15,000.00 
9 บริษัท หลักทรพัย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)  6 207,000.00 
10 วิจิตรพงศ์พันธ์ุ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา

และสังคม 
 3 60,000.00 

11 โครงการสนับสนุนทุนการศกึษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 11 220,000.00 

รวมจํานวนทัง้สิ้น 33 892,700.00 
 
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
            นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่กู้ยืมเงิน กยศ.ประจําปีการศึกษา 2557-58 รายใหม่ จํานวน 560 คน  
การแนะแนวและการจัดหางาน 

งบประมาณโครงการสนับสนุนดําเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน ประจําปี
การศึกษา2558 นักศึกษาทํางานระหว่างเรียนปฏิบัติงาน 3.5 ช่ัวโมง ค่าตอบแทน 150 บาท และปฏิบัติงาน 7 
ช่ัวโมง/เต็มวัน ค่าตอบแทน 300 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน 40,000 บาท  
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ผลงานนักศึกษาะรดับปริญญาตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) 
 

ลํา 
ดับที่ 

ชื่อรางวัลหรือผลงานที่
ได้รับ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

สถาบัน/หน่วยงาน
ที่มอบ 

รายละเอีย
ดรางวัล 

ชื่อ-สกุลนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลหรือมีผลงาน 

ชั้นปี 

1 การผลิตแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ส่งเสริมการเกษตร 

25  
ธันวาคม 
2557 

คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์กําแพงแสน " 

งานประเพณี 4  
จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 

32" 

รางวัล
เหรียญทอง 

1. นายธนากร ดําริห์ 2 

2. นางสาวธิดาพร ปวงสุข 2 
2 การขยายพันธุ์พืช รางวัล

เหรียญทอง 
1. นายธนาวุฒิ วงค์บุญยัง 4 
2. นางสาวพิสมัย 
ไชยวรรณ 

4 

3 การพูดส่งเสริมการเกษตร รางวัล
เหรียญเงิน 

นายศักด์ิดา อุระ 4 

4 การแซตแมลง รางวัล
เหรียญเงิน 

นายประพฤทธิ์   
 สิงหาแผด 

3 

5 การเจาะเลือดสุกร รางวัล
เหรียญเงิน 

1. นายณัฐพล ไชยสัตย์ 4 
2.นส.จตุพร บุญโสม 4 

6 การเข้าด้ามจอบเตรียม
แปลง 

รางวัล
เหรียญ
ทองแดง 

1. นส.วิชุดา นามพล 2 
2. นายชนัญญู โคตรสมบัติ 2 

7 ตัดแต่งซากสัตว์ปีก รางวัล
เหรียญ
ทองแดง 

1. นายกิตติ พิกุลศรี 3 
2. นางสาวภัสสร ดวงศิลป์ 3 

8 จัดสวนถาด รางวัล
เหรียญ
ทองแดง 

นางสาวจีราพร อุตทาพงค์ 2 

 
การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2557 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)   
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ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จักกาลเทศะ เน้นการแต่งกาย   การแต่งกายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
บุคลิกลักษณะ ความเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะ อันนํามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีและทําให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้พบเห็น 
แต่ปัจจุบันนักศึกษาไม่ได้แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้สร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ที่เข้ามา
พบเห็น เป็นการไม่ให้เกียรติต่ออาจารย์และสถาบัน เพราะปัจจุบันแฟชั่นชุดนักศึกษาทําให้นักศึกษาต่างกายไม่
ถูกระเบียบ และไม่เหมาะสม แสดงถึงการไม่เคารพสถานที่ อันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม คณะฯ จึงจัด
โครงการรณรงค์เรื่องการต่างกายขึ้น เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลิกภาพด้านการต่างกายที่ถูก
ระเบียบเรียบร้อย นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพด้านการต่างกายที่เหมาะสมและถูก
กาลเทศะ 
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สวัสดิการสําหรับนักศึกษา     
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทําโครงการประกันชีวิต (อุบัติเหตุ) สําหรับ
นักศึกษา ประกันชีวิตด้านอุบัติเหตุ กับบริษัทประกันชีวิตสยามซิต้ี วงเงินกรมธรรม์รวม 270,000 บาท(สองแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  จํานวนนักศึกษาทุกช้ันปี รวมทั้งสิ้น 1,049  คน  
7. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพิ่มประสบการณ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า เพื่อให้อาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะฯและศิษย์เก่าได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน และศิษย์เก่าได้พบปะรุ่นน้อง 
โดยผ่านตัวโครงการและมีเฟสบุ๊คศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.ทราย เพื่อใช้เป็นวิธีการติดต่อสื่อสาร และได้ทํา
โครงการศิษย์เก่ามอบของให้กับสโมสรนักศึกษา เพื่อให้รุ่นน้องทํากิจกรรมต่อไป 
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8. คณะเกษตรศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
        1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ 
   1.1 สืบเนื่องจากในปี 2557 คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ไทย-
กัมพูชา ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้มีเลขานุการทูต คณะผู้บริหารและนักศึกษาเดินทางมา
ศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และร่วมประชุม/หารือการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Royal University of Agriculture (RUA) ราชอาณาจักรกัมพูชา และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในวันที่ 1 กันยายน 2557 แล้ว นั้น คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ โดยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ 
Royal University of Agriculture (RUA) ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้ได้มีการลงนามและมีผล
ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558  
 2. โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรให้กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ 
  2.1 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 1 โครงการ 
   2.1.1 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา สําหรับปีงบประมาณ 2558 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 
ระยะเวลารวม 3 ปี (2557-2559) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้มีผู้เข้าอบรมในหัวข้อ GAP Program for Cambodian Government Officials ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 13 ราย จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ในระหว่างวันที่ 2 – 10 มิถุนายน 2558 
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   2.2 โครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 
2558 
   2.2.1 โครงการอบรมด้านการเกษตรเรื่อง “Aquaponic” ให้กับนักศึกษาจาก University 
of Management and Economics (UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2558 ผู้
เข้ารับการอบรมจํานวน 30 คน  
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 3. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ราย 
  3.1 นักศึกษาทุนภายใต้โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงให้แก่สาธารณรัฐโมซัมบิก จํานวน 1 ราย 
ได้แก่ Mr. Ricardo Manuel Pico Jorge เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาเกษตรศาสตร์วิชาเอกวิทยาศาสตร์
การประมง ปีการศึกษา 2558-2560 
 4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 
  4.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 14 ราย แบ่งเป็น ณ The 
University of the Philippines Los Baños (UPLB) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 
16 กรกฎาคม 2558 จํานวน 4 ราย ณ Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2558 จํานวน 3 ราย และ ณ College of Aquaculture 
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and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 4 
กรกฎาคม 2558 จํานวน 7 ราย 
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  4.2 โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 1 ราย 
ได้แก่ Ms. Nadine B. Coronado นักศึกษาจาก University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ มาแลกเปลี่ยนระยะสั้นในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558  
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 5. การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
  5.1 การเข้าเยี่ยมชมกิจการภายในของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
อาเซียนที่มาเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
นักศึกษามาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้า
ร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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  5.2 เจ้าหน้าที่จากแผนกกสิกรรมแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จํานวน 20 ราย เข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
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  5.3 การเข้าเยี่ยมชมกิจการภายในและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ของนักศึกษา
จากโครงการค่ายพัฒนาผู้นําเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(UBU ASEAN Youth Leadership Development Camp 2015) โดยได้มีนักศึกษาจาก The University of 
Danang, Kontom Campus และ The University of Danang, College of Foreign Languages 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. 
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  5.4 การเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาประมง เพื่อเป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการดําเนินการเปิดการสอนในหลักสูตรนี้
ต่อไป 

          

      

9. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
 คณะเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอาคาร
สถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงาน ในปี 2558 เช่น สภาพอาคารเรียน จํานวนห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้องโสตฯ ห้องปฏิบัติการต่างๆ พ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม พ้ืนที่พักผ่อนของนักศึกษา  
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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 

 
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  
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การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเกษตรศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าร่วมอบรมระยะสั้น ณ ต่าง ประเทศ จํานวน 2 ราย ดังนี้  
 

ลําดับ
ที่  

ชื่อ-สกุล เรื่อง สถานที/่ระยเวลา แหล่งทุน 

1 รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ภายใต้โครงการ 
Framerork of Erasmus 

Mundus Action 2 
TECHNO 1 Project 

University Paul 
Sabatier, Toulouse 

ประเทศฝรั่งเศส 
ระหว่าง 1 มิถนุายน – 
30 มิถุนายน 2558 

Framerork of 
Erasmus Mundus 

Action 2 TECHNO1 
Project 

2 ดร.วชิราพรรณ 

บุญญาพุทธิพงศ์ 

The inclusion 
complex  formation 
with lipid of starches 

University of 
Groningen  ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 

ระหว่าง 1 มิถนุายน – 
30 มิถุนายน 2558 

Erasmus Mundus in 
Lotus Unlimited 

Project 

 

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 
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งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 
 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงบประมาณและเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 
16  โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  2,650,600 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) จําแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดินจํานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 2,377,600 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท
ถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัยจํานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 273,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) 
ตารางที่ 6  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 

 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี 2557 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

1 การศึกษาคุณสมบัติของข้าวพ้ืนเมืองเพื่อ
การผลิตแปรรูป และเพิ่มมูลค่าข้าวอย่าง
ยั่งยืน(ปีที่ 2) 

ดร.วชิราพรรณ 
บุญญาพุทธิพงศ์ 

299,200.00   

2 การประเมินสารพฤกษเคมีและกิจกรรม
การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้
พ้ืนเมืองบางชนิดของไทย (การประเมิน
สารสําคัญในไม้ผลพ้ืนเมืองของจังหวัด
อุบลราชธานี) 

ดร.ทินน์  พรหมโชติ 299,200.00   

3 การศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาหารฟังก์ชั่น
และผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าว
กล้องงอกของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง : กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม 

ดร.จินดามณี 
แสงกาญจนวนิช 

297,000.00   

4 การผลิตปลาสวายเค็มโซเดียมตํ่า ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 
พรหมโชติ 

299,200.00   

5 การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา UBU 
เพื่อขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

ผศ.ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ 289,300.00   

6 ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจ๊ับอุบลก่ึงสําเร็จรูปเพื่อ
สุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง 297,500.00   

7 การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว 
(Pangasius hypophthalmus) โดย
ควบคุมการทํางานของ scavenger 
receptor class B, type 1 (SCARB1) 
ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่
แตกต่างกัน : ระยะที่ 1 การศึกษา
องค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ 
SCARB1 

ผศ.ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม 297,000.00   

8 การขยายอายุการเก็บรักษาปลาร้าบอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด (ปีที่ 2) 

ดร.เมทินี  มาเวียง 299,200.00   

9 ส่ิงประดิษฐ์ "เคร่ืองมือเก็บเกี่ยวมะม่วง
แบบมีใบมีดตัดและถุงพัก" 

ดร.เรวัติ  ชัยราช  20,000.00  

10 ส่ิงประดิษฐ์ "ไม้ค้ําก่ิงไม้" 
 
 

รศ.ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ  20,000.00  
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ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 

 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี 2557 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

11 ลักษณะคุณภาพ กายวิภาค และ
ระยะเวลาการสุกของผลมะม่วงพันธุ์
น้ําดอกไม้ น้ําดอกไม้สีทอง และพันธุ์
น้ําดอกไม้ทะวายเบอร์ส่ี 

ดร.อุบล  ชินวัง  40,000.00  

12 อิทธิพลของการพรางแสงต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบก 

ดร.บุษบา  บัวคํา  40,000.00  

13 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอิสระของแก่นตะวันที่มีอายุการ
เก็บเกี่ยวต่างกัน 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง  40,000.00  

14 การยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มต้มสุก
พร้อมรับประทานด้วยบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ 

ผศ.ดร.วีรเวทย์  อุทโธ  33,000.00  

15 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสายเลือดกับ
ลักษณะซากของโคลูกผสมโลน์ไลน์แองกัส
ที่ขุนด้วยกากแป้งมันสําปะหลังหมัก 

ดร.เรืองยศ  พิลาจันทร์  40,000.00  

16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ pre-emulsified 
vegetable oil เพื่อทดแทนไขมันหมูใน
ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูอิมัลชั่น 

ดร.ประยงค์  อุดมวรภัณฑ์  40,000.00   

  
 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 หน่วยงานอื่นๆ จํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ  จํานวน
งบประมาณ   8,628,182 บาท  (แปดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) 
 
ตารางที่ 7  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา 
(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ

เดิมสิ้นสุดปี 
2557 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

1 การฟอร์มแผ่นฟิล์มของแป้งข้าวเก่า ดร.วชิราพรรณ 
บุญญาพุทธิพงศ์ 

250,000.00  

2 การพัฒนาสายพันธุ์พริกท่ีมีความคงตัว
ทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็น
หมัน (ปีท่ี 1) 

ดร.บุบผา  ใจเที่ยง 1,724,000.00  

3 การวิจัยและส่งเสริมการควบคุมโรค
และแมลงศัตรูผักโดยชีววิธีเพื่อผลิต
พืชผักปลอดภัยในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ผศ.ดร.ยุวดี 
 ชูประภาวรรณ 

1,510,400.00  
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

อาจารย์และนักวิจัยประจํา 
(ตําแหน่งทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ

เดิมสิ้นสุดปี 
2557 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2558 

4 การศึกษาชนิดพืชอาหารสัตว์และสาย
พันธุ์ข้าวโพดท่ีเหมาะสมสําหรับปลูก
เพื่อเลี้ยงโคนมในเขตภาคอีสานตอนใต้

ผศ.ดร.กังวาน  ธรรมแสง 688,850.00  

5 การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคท่ีมี
ความสามารถในการผลิตโฟเลตและ
วิตามินบี 12 สูงจากอาหรหมัก 

ดร.ฉัตรชยา  อ่อนอําไพ 250,000.00  

6 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้
ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปม
เพื่อใช้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์
มะเขือเทศลูกผสม ระยะที่ 2 

ผศ.ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ 1,530,878.00  

7 โครงการพัฒนาต้นแบบงานวิจัยเพื่อ
การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  
 อ่อนสอาด 

100,000.00  

8 การศึกษาเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลา
พอน (Cirrhinus microlepos) ในแขวง
จําปาสัก 

ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ 500,000.00  

9 โครงการ Conservation and Sustainable 
Use of Biodiversity in the Mekong-Chao 
Phraya Region 

นายชัยวุฒิ  กรุดพันธ์ 1,177,454.58  

10 ผลผลิตและคุณคา่ทางโภชนะของ
หญ้าพราเคียเรีย 4 สายพันธุ์ ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.อารีรัตน์  ลุนผา 487,600.00  

11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมจีนเหลว
สําเร็จพร้อมโรย 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง 409,000.00  

     สรุป ในปีงบประมาณ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์และนักวิจัยประจําในคณะ
เกษตรศาสตร์  จํานวนทั้งสิ้น 62 คน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวน 27 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 11,278,782 บาท  (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) เฉลี่ยทุน
สนับสนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2558 ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา เท่ากับ  417,732 บาท  
(สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
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ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ  
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  

อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่ง
ทางวิชาการ) 

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

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

     -     

      

รวม    
การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  

อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่ง
ทางวิชาการ) 

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

ประเทศใด) บทความวิจยั บทความ
วิชาการ 

1 ผศ.ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม Impact of deteriorated environment 
on the occurrence of external 
parasites in cultured Tilapia, Northeast 
of Thailand 

  Biodiversity & Health Symposium ณ กรงุพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจกิายน 2557 

2 ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ Impact of deteriorated environment 
on the occurrence of external 
parasites in cultured Tilapia, Northeast 
of Thailand 

 

  Biodiversity & Health Symposium ณ กรงุพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจกิายน 2557 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่ง

ทางวิชาการ) 

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

ประเทศใด) บทความวิจยั บทความ
วิชาการ 

3 ดร.วรงศ์  นัยวนิิจ Acceptance letter for presentation   International symposium of agricultural 
technology 2015 พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 1-3 กรกฎาคม 
2558 

4 ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง Effect of Jerusalem artichoke 
(Helianthus tuberosus) Flour on 
Quality of Bread 

  The 12th Asian Congress of Nutrition ระหว่างวันที่ 
14-18 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

5 รศ.ดร.ทวนทอง  จุฑาเกต ุ Lessons from Damming in the Mekong 
Tributaries : Effects on Riverine Fish 
Community and Biology 

  The 145th Annual Meeting of the American 
Fisheries Society ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 
ประเทศสหรฐัอเมริกา 
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งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  

อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่ง
ทางวิชาการ) 

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

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 วรงศ์  นัยวินิจ วันเพ็ญ  สุวรรณา,สถิต  
เสนา และดวงมณี  นารีนุช 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ใช้
น้ําให้สามารถบริหารจัดการน้ําชลประทาน
ระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตําบลบุ่งมะ
แลง อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธาน ี

  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มีนาคม 2558 

2 Pianpan Supakot Wiriya 
Phomkong Ekasit Onsaard and 
Lamul Wiset 

Effects of Two-stage Drying on Physical 
Properties of Chilli (Capsaicum 
annuumcv.HuarouYon) 

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 

 

3 Wiriya Phomkong Montira Wachum 
and Rungtiwa Inree 

Quality Jackfruit Syrup using Different 
Jackfruit Varieties 

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 

4. อภิญญา  เอกพงษ์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วมในการพัฒนาแนวคิด
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ 

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558 

5 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์, และธัญญรัตน์  
วงษ์นู 

การขยายพันธุ์และการออกดอกม่วงเทพรัตน์
ในสภาพปลอดเชื้อ 

  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 3(พิเศษ) สิงหาคม-
ธันวาคม 2557 

6 Thanathip Lamkom and 
Dechnarong Phosri 

Breeding Performance and Embryonic 
Development of Bithynia siamensis 
goniomphalos, the First Intermediate 
Host of Opisthorchis viverrini  

  KASETSART UNIVERSITY  ปีที่ 39(1) JANUARY-APRIL 
2015 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่ง

ทางวิชาการ) 

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

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

7 อุบล  ชินวัง ทินน์ พรหมโชติ สาธิต พสุ
วิทยกุล และวนัสสันต์ นันทะบรรณ์ 

ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของมะม่วงพันธุ์
มหาชนในการผลิตนอกฤดู 

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน 2558 

8 อุบล  ชินวัง   อิทธิพลของอายุผลต่อคุณภาพผลสัมพันธุ์สาย
น้ําผึ้งในระยะเก็บเกี่ยว 

  วารสารการเกษตรราชภัฎ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2556 

9 ประพนธ์ บุญเจริญ,นพมาศ  นามแดง
,นรินทร  บุญพราหมณ์ 

อิทธิพลของการปลูกถั่วแบบสลับเป็นแถบยก
ร่องที่มีต่อผลผลิตของหญ้าพืชอาหารสัตว์ใน
สภาพพื้นที่ลุ่ม 

  วารสาร ปขมท. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558 

10 บุญส่ง เอกพงษ์ การประเมินผลผลิตมะเขือเทศสีดา UB   การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 

11 ยุวดี  ชูประภาวรรณ   ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการ
ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 

  การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 

12 Pianpan Supakot Wiriya Phomkong 
Ekasit Onsaard and Lamul Wiset 

Effects of Two-stage Drying on Physical 
Properties of Chilli (Capsaicum 
annuumcv.HuarouYon) 

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ปีที่ 17 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 

13 มานัส ลอศิริกุล, นันทิยา หุตานุวัตร, นพ
มาศ นามแดง, สุกัญญา คลังสินศิริกุล 

ศักยภาพในการให้ผลผลิตข้าวเหนียวพื้นเมือง
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพในพื้นที่
นาดินทรายปนร่วนของเกษตรกร ฤดูนาปรังปี 
2555 

 

  วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 43 

14 นันทิยา หุตานุวัตร, ประวัติ ไชยกาล, 
ผ่องฉวี จันทร์เทศ, ชลิตา ศรีแก้ว 

กระบวนการพัฒนาชาวนา : ข้าวพื้นบ้านคือ
ถิ่นด้วยมือชาวนา 

  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 มกราคม-มีนาคม 
2558 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา (ตําแหน่ง

ทางวิชาการ) 

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

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

 

15 Wanlop Jundabao, Suwat 
Terapongtanakorn and Pumisuk 
Inthanon 

Sufficiency Economy as Practiced in 
the Boon Niyom Way of the Din Nong 
Dan Nua Community 

  Kasetsart Journal (Social Sciences) 

 ปีที่ 35 กันยายน-ธันวาคม 2557 

16 เวียงโขง วันสะหว่าง , วีรเวทย์ อุทโธ , 
เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และ วชิรพรรณ 
บุญญาพุทธิพงศ์ 

ผลของกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมต่อปริมาณ γ-amino-butyric acid 
ของข้าวฮางงอก 

  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 45 กันยายน-ธันวาคม 2557 

รวม 16   
 
งานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิ 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  

อาจารย์และนักวิจัยประจํา 
(ตําแหน่งทางวชิาการ) 

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

หน่วยงานใดจดั 
ประเทศใด) 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 R.Rungruchkanont and 
S.Apisitwanich 

 

Colchicine Treatment : a Method for Genetic 
Diversity induction of Doritis pulcherrima 
Lindl.Orchid of Thailand 

 Acta Horticulturae March 2015 

 

2 Bissaua Phattra and Metinee 
Maweang 

Effects of natural fermentation on the rice 
slurry properties related to rice paper 

 Journal of Food Science and Agricultural 
Technology  November 20-21,2014 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวชิาการ) 

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

หน่วยงานใดจดั 
ประเทศใด) 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

production  

3 Kategam, S., U. Kotchasatit, J. 
Jairin, S. Kongsila, L. Tuntee, 
and P. Lakote 

Molecular breeding for the development of 
blast and brown planthopper resistance in 
Jasmine IR57514 rice line 

 In The 4th International Rice Congress 27 
October – 1 November, 2014 

 

4 Katengam, S., S. Khanthong, K. 
Piabroy, T. Toojinda 

Maker-assited backcross breeding of aromatic 
glutinous rice variety for adaptation to climate 
change in Mekong region 

 In The 4th International Rice Congress 

27 October – 1 November, 2014  

 

5 Sangkhom Singharaj and Ekasit 
Onsaard 

 Production and characteristic of sesame 
proteins 
(http://jfat.ac.th/index.php/jfat/article/view/51) 

 Journal of Food Science and Agricultural 
Technology 

ปีที่ 1 16-30 มกราคม 2558 

6 Wanlop Jundabao, Suwat 
Terapongtanakorn and 
Pumisuk Inthanon 

Sufficiency Economy as Practiced in the Boon 
Niyom Way of the Din Nong Dan Nua 
Community 

 Kasetsart Journal (Social Sciences) 

 ปีที่ 35 กันยายน-ธันวาคม 2557 

7 E. Onsaard, J. Putthanimon, J 
Singthong and P. 
Thamarutwasik 

Influence of maltoddextrin and evironmental 
stresses on stability of whey protein 
concentrate/ K-carrageenan stabilized sesame 

 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL ปีที่ 20  
December 2014 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

(ตําแหน่งทางวชิาการ) 

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

หน่วยงานใดจดั 
ประเทศใด) 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

oil-in-water emulsions  

8 Ruangyote Pilajun, Metha 
Wanapat 

Effect of Roughagr to Concentrate Ratio and 
Plant Oil Supplementation on In Vitro 
Fermentation End-Products 

 Pakistan Journal of Nutrition ปีที่ 13 

9 Nigel W. Tomkins, Stuart E. 
Denman, Ruangyote Pilajun, 
Metha Wanapat, Chris 
S.McSweeney, Robert Elliott 

Manipulating rumen fermentation and 
methanogenesis using an essential oil and 
monensin in beef cattle fed a tropical grass 
hay 

 Animal Feed Science and Technology 2015 

10 Jutagate. T, Kwangkhang. W. Culture-based fishery of giant freshwater 
prawn: experiences from Thailand 

 Perspectives on Culture-based fisheries 
Developments in Asia พฤษภาคม 2558 

11 Sukanya JAROENPORN, 
Nontakorn URASOPON, Gen 
WATANABE, Suchinda 
MALAIVIJITNOND 

Improvements of Vaginal Atrophy without 
Systemic Side Effects after Topical Application 
of Pueraria mirifica, a Phytoestrogen-rich Herb, 
in Postmenopausal Cynomolgus Macaques 

 Journal of Reproduction and Development 
ปีที่ 60 

รวม 11   
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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 

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

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

รวม       
 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์ 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุลของอาจารย์และ

นักวิจัยประจํา 
ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน( ) สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือข้อเสนอแนะการใช้

ประโยชน์ที่ 
ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน์ 

วิจัย สร้างสรรค์ 
1 ดร.นรินทร์ บุญพราหมณ์  จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนการ

บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ จังหวัดศรีษะเกษ 

 เชิงสาธารณะ เชิงสาธารณะ ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ
ว่าจ้าง 

2 ดร.นรินทร์ บุญพราหมณ์  จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 เชิงสาธารณะ เชิงสาธารณะ ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ
ว่าจ้าง 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุลของอาจารย์และ
นักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน( ) สรุปวัตถุประสงค์และ/หรือข้อเสนอแนะการใช้
ประโยชน์ที่ 

ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

หน่วยงานนําไปใช้
ประโยชน์ 

วิจัย สร้างสรรค์ 
3 ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งแก่นตะวัน

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อ
สุขภาพ 
 

 การพาณิชย์ การพาณิชย์ ร้านอารีย์ เบเกอร์รี่
เฮ้าส์ / เชิงพาณิชย์ 

4 ผศ.ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ เชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ UBU 070 /
พันธุกรรมมะเขือเทศ UBU 406 และ
พันธุกรรมมะเขือเทศสีดา UBU 10  
 

 การพาณิชย์ การพาณิชย์ หจก.ลัคกี้ ซีดส์ 
อโกร 

5 ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม จ้างที่ปรึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาปลา
พื้นเมืองเป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจ
และช่วยลดการเลี้ยงปลาซัคเกอร์ : 
กรณีศึกษาปลาขา้งลาย 
 

 เชิงสาธารณะ เชิงสาธารณะ ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ
ว่าจ้าง 
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โครงการวิจัยที่ทําร่วมกับองค์กร หรือหนว่ยงานอืน่ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน 
ที่วิจัยร่วม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม

ต่อเนื่องถึงปี 2557 
โครงการใหม่ 

ปี 2558 
  1. การออกแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหย เอทานอลด้วย
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งใช้ในบรรจุภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยวเชิงแอค
ทีฟของหอมแดงสดปอกเปลือก 
 

ดร.วีรเวทย์  อุทโธ สํานักงานกองทนุสนับสนุน 
การวิจัย(สกว.) 

480,000.-  

   2. สมรรถนะการให้ผลผลิต ลักษณะและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสม
พื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัสเมื่อขุนด้วยกากแป้งมันสําปะหลังหมัก  
 

ดร.เรืองยศ 
พิลาจันทร์ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน 
การวิจัย(สกว.) 

480,000.-  

  3.  การปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการประมง : แนวทางในการบริหารจัดการและผลกระทบที่อาจเกิด
กับสิ่งแวดล้อม  
 

รศ.ดร.ทวนทอง 
จุฑาเกตุ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน 
การวิจัย(สกว.) 

1,146,000.-  

4. การศึกษาชนิดพืชอาหารสัตว์และสายพันธุ์ข้าวโพดที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกเพื่อเลี้ยงโคนมในเขตภาคอีสานตอนใต้ (ดัชมิลล์ จํากัด) 

ผศ.ดร.กังวาน 
ธรรมแสง 

อุทยานวิทยาศาสตร์/บ.ดัชมิลล์ 
จํากัด 

688,850.-   

5.โครงการพัฒนาต้นแบบงานวิจยัเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ 
อ่อนสอาด 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มอบ. 100,000.00   

6.การศึกษาเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาพอน (Cirrhinus microlepos) ใน
แขวงจําปาสัก 
 

ผศ.ดร.กาญจนา  
พยุหะ 

สกว.& ม.อบ. 500,000.00   

7.ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าพราเคียเรีย 4 สายพันธุ์ ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ดร.อารีรัตน์  ลุนผา สกว.& ม.อบ. 487,600.00   
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รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปี 2558 
 ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ประจําภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม "ก๋วยจั๊บก่ึง
สําเร็จรูปผสมไฮโดรคอลอยด์" ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง   รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สาขาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม "กวยจั๊บก่ึงสําเร็จรูปผสมไฮโดรคอลอยด์" ในงานนวัตกรรมเพื่อธุรกิจเปิดบ้านอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science Park Innovation Expo 2015), 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้าง
เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น 
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          และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นวัตกรรม MOST Innovation Award 2015 ประเภทนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ สาขาผลิตภัณฑ์ "กวยจ๊ับก่ึงสําเร็จรูปผสมไฮโดรคอลอยด์" ในงาน Regional Science Park 
Innovation Day 2015, 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ต กรุงเทพฯ จัดโดย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว.)   

 

             
 
 
 ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตา และ ดร.ทินน์ พรหมโชติ สาขาวิชาพืชสวน ที่ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะโครงการ "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของ
สารเหล่านั้นใน ขนุนไทย" ดําเนินการวิจัยโดย ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันร่วมวิจัยในกลุ่มชุดโครงการคุณค่าผลไม้ไทย 
(Thai Fruits-Functional Fruits) ที่ประสานงานโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 
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10. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานตา่งๆ 
 
 อาจารย์ชัยวุฒิ  กรุดพันธ์ การออกสํารวจระบบนิเวศวิทยาและประชาคมชุมชน ในโครงการวิจัยมูลนิธิ
นากาโอกะ ณ. หมู่บ้านกําปงผลุก กรุงเสียมราฐ กัมพูชา 5-9 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้รับงบประมาณงานวิจัยภายนอก 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 รศ.ดร .วัชรพงษ์ วัฒนกูล กิจกรรมในโครงการพัฒนาการเกษตรของประเทศกัมพูชาโดยคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี เป็นหัวหน้าโครงการ สนับสนุนโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ถูกนําเสนอในภาพรวมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย ในรายการเดินหน้าประเทศ
ไทย, 6 ตุลาคม 2558 
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                อาจารย์ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมบุคลากร MRC จาก 4 ชาติสมาชิก ในหัวขอ้-training 
workshop on the fish larvae-sampling and identification-พนมเปญ 16-24 กันยายน 2558 

 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
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โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนนุจากงบประมาณแผ่นดนิ 
                   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
2558  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินจํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 2,589,400 บาท  
(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มีผู้เข้าร่วมจํานวน 134,367 คน   

ตารางที่  8  โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผน่ดิน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ แผ่นดิน รายได้ 
1 โครงการประชุมนานาชาติ “18th World 

Congress on Clinical Nutrition” 
ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  
อ่อนสอาด 

800,000  นักวิชาการชาวไทย 
ต่างชาติ นักศึกษา 
ผู้แทนองค์กรต่างๆ ท้ัง
รัฐบาลและเอกชน 
150 คน 

2 จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 
2558 

ดร.นรินทร   
บุญพราหมณ์ 

125,000.00  นักวิจัย นักศึกษา 
บุคลากรในสายงาน 
150 คน 

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเองวิถีเกษตร 

รศ.ดร.สุวัฒน์ 
 ธีระพงษ์ธนากร 

300,000.00  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.
คําพระ อ.หัวตะพาน 
จ.อํานาจเจริญ 50 คน 

4 ประมงหมู่บ้าน : การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ผศ.ดร.ธนาทิพย์  
แหลมคม 

100,000.00  ชาวบ้านที่อยู่รอบ
โรงเรียนบ้านโนนยาง 
ต.สระสมิง  บ้านดง
เจริญ,บ้านวังยาง บ้าน
วังยางตก บ้านท่าขอน
ไม้ยูง บ้านโนนฉวาง 
30 คน 

5 โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการใน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

นางสาวจาํนงค ์ 
จันทะสี 

150,900.00  นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา 
4,000 คน 

6 เสวนาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ ปีท่ี 2 ดร.สุกัญญา  
คลังสินศิริกุล 

169,300.00  กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าว 
100 คน 

7 สวนศิลป์กินได้ปีท่ี 3: พืชสวนเพื่ออาหาร
และยา 

รศ.ดร.กาญจนา  
รุ่งรัชกานนท์ 

250,000.00  นักเรียนโรงเรียน
เป้าหมายและ
เกษตรกร 400 คน 

8 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 16 ผศ.ดร.ยุวดี   
ชูประภาวรรณ 

100,000.00  ผู้ประกอบการเพาะ
เห็ด เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป  
30 คน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ แผ่นดิน รายได้ 
9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิต

พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยง
ปศุสัตว์แบบย่ังยืน ปีท่ี 4” 

ดร.อารีรัตน์  
 ลุนผา 

100,000.00  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปศุสัตว์และปลูกพืช
อาหารสัตว์ อ.ดอนมด
แดงและเหล่าเสื้อโก้ก 
100 คน 

10 การสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการ
ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 5 

ผศ.พิทักษ์   
สิงห์ทองลา 

90,100.00  บุคลากรหน่วยงานรัฐ 
เอกชน ศูนย์ศึกษา
ชุมชนและโรงเรียน 
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป  
40 คน 

11 ค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน นายรักเกียรติ  
แสนประเสริฐ 

200,000.00  นักเรียนมัธยมปลาย 
80 คน 

12 เกษตรอีสานใต้ ดร.นรินทร 
บุญพราหมณ์ 

900,000.00  นักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ ประชาชน
ท่ัวไป 150,000 คน 

13 การจัดการความรู้ด้านการเกษตร เพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน” ปีท่ี 4 

นายรักเกียรติ  
แสนประเสริฐ 

133,000.00  นักเรียนชั้น ป.4-6 
จํานวน 60 คน 

14 โครงการอาสาร่วมพัฒนาชุมชน และสอน
น้องหาปลา 

ผศ.ดร.สุภาวดี  
แก้วระหัน 

200,000.00  นักเรียนและชุมชนใน
เขตพื้นที่โรงเรียน
ตํารวจตระเวณ
ชายแดน 100 คน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18th World 
Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand 
Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, 
Thailand, December 3, 2014 
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 โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 17-18 สิงหาคม 2558  
 
  

                
 
             โครงการค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
29 พฤษภาคม 2558 
 

                 
 
 โครงการอบรมเทคนิคการเพาะเห็ด  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  28 พฤษภาคม 2558 
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            งานเกษตรอีสานใต้ ประจําปี 2558 โดยท่านอํานวย ปะติเส รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ท่านประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน  
เกษตรอีสานใต้ 2558, 6 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 
 
 
 
 



 
 

Annual Report 2015    Faculty of Agriculture     Ubon Ratchathani University    59

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น  
   คณะเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในการดําเนินงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม จํานวน 4  โครงการ จํานวนงบประมาณ  1,936,836 บาท มีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางที่ 9  โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก    

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ แผ่นดิน แหล่งทุน
ภายนอก 

1 การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเข้มข้นด้าน
เทคนิคการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์อาหารสัตว์ 

ดร.เรืองยศ   
พิลาจันทร ์

 77,484 เจ้าหน้าที่จาก สปป.ลาว จํานวน 3 คน 

2 การพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรปลูกผักและ
ผลไม้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรของ
ราชอาณาจักรกมัพูชา ปี
ท่ี 2 

รศ.ดร.วัชรพงษ์  
วัฒนกูล 

      
2,579,352.00  
 

มี 9 กิจกรรม  
กิจกรรมที่ 3 
3.1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่เกษตรในประเทศ
ไทย (1คร้ัง) 
3.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มเกษตรกร 3 
จังหวัดกับเกษตรกรโครงการ (1 คร้ัง) 
กิจกรรมที่ 4 
4.1 การฝึกอบรมด้านผลไม้กลุ่มเกษตรกรใน
สถานีเกษตรกรรม(กัมพูชา) 
4.2 การฝึกอบรมด้านผักกลุ่มเกษตรกรใน
สถานีเกษตรกรรม(กัมพูชา) 
กิจกรรมที่ 5 
5.1 การฝึกอบรมด้านการผลิตผลไม้(กัมพูชา) 
5.2 การฝึกอบรมด้านการผลิตผัก(กัมพูชา) 
กิจกรรมที่ 6 
6.1 การอบรมการจัดการหลังการเก็บเก่ียว
และมาตรฐานผลไม้(กัมพูชา) 
6.2 การฝึกอบรมการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวและมาตรฐานผัก(กัมพูชา) 
กิจกรรมที่ 7 
7.1 การฝึกปฏิบัติการแปรรูปและการตลาด
ผลไม้ของเกษตรกรกัมพูชา 
7.2 การฝึกปฏิบัติจริงการแปรรูปและ
การตลาดผักของเกษตรกรกัมพูชา 
กิจกรรมที่ 8 
8.1 การติดตามและประเมินผล (ฝ่ายไทย) 
8.2 การติดตามและประเมินผล(ฝ่ายกัมพูชา) 
กิจกรรมที่ 9 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการ 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
เพื่อยกระดับการ
ให้บริการแก่ภาคเอกชน 
 
 

ผศ.ดร.วิริยา   
พรมกอง 

        700,000.00 เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการกลาง 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ แผ่นดิน แหล่งทุน
ภายนอก 

4 การพัฒนาศักยภาพ
ต้นแบบสาย
กระบวนการผลิตและ
การบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อม
รับประทาน 

ผศ.ดร.วีรเวทย์  
อุทโธ 

        900,000.00 เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานจัดโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับ 
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่ง
ดําเนินการระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยแผนงานในโครงการกําหนดให้มีการจัดฝึกอบรม GAP 
Program for Cambodian Government Officials ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 
๑๓ คน ในระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices, GAP) ซึ่งได้
มีพิธีเปิดการอบรมโดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 
 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจ 
   คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมกับ Science Park ในการให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น ผลิตภัณฑ์ สปาเกตตีงาเพื่อสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังจากข้าว
กล้องงอก โดยมีภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ต.สระสมิง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมทํางานวิจัย
ร่วมกัน  
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ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน  
 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองวิถีเกษตร 
โดย รศ.ดร.สุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร และคณะ ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ได้จัดอบรมในหัวข้อ เทคนิคการสร้าง
โรงเรือนปลูกผักในระบบเกษตรอินทรีย์ ให้ กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรอีนทรี ย์ ต .คําพระ อ .หัวตะพาน                
จ.อํานาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน   36   คน  

  
 
กลยุทธ์ที่ 5    ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ 
                 วิถีชุมชน 
เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรและ 
                 วิถีชุมชน 
มาตรการ 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา  

5.2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภมูิปัญญาด้านศลิปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมและประเพณ ีโดยเน้นในชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
คณะเกษตรศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรม ดําเนินงานบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 10 โครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น 1,015,000 บาท และเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 1,874 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Annual Report 2015    Faculty of Agriculture     Ubon Ratchathani University    62

ตารางที่  10  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
ลําดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
ว/ด/ป ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ 
1 การแข่งขันการตีกองเส็ง ผศ.ดร.สุภาวดี  

แก้วระหัน 
75,500 8 ก.พ.58 ชุมชนที่มีกลุ่มกลองเส็งใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
200 คน 

2 ต้นไม้ของพ่อ ปีท่ี 6 ดร.ภาคภูมิ  
 สืบนุการณ์ 

100,000 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

อบรม 8-9 ก.ค.
58 

นักเรียนโรงเรียนเขต 
อ.วารินฯ 10 โรงเรียน 
นักศึกษา บุคลากร  
500 คน 

3 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของชาวบ้านใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ธนา
ทิพย์ 
แหลมคม 

100,000 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

ประชาชนทั่วไป 30 คน 

4 การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผล
พื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี
และการใช้ประโยชน์ 

ดร.ทินน์  
พรหมโชติ 

80,000 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

นํานักศึกษาเข้าเรียนรู้จาก
แปลงไม้ผลพื้นเมือง 

5 การเก็บรักษาพันธุกรรมและ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าว่ิง 

รศ.ดร.
กาญจนา 
รุ่งรัชกานนท์ 

100,000 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

นักศึกษา นักเรียน 
620 คน 

6 การอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบลใน
พื้นที่ท่องเที่ยว 

รศ.ดร.
กาญจนา รุ่ง
รัชกานนท์ 

130,000 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

อบรม 7 ส.ค.58 

นักเรียน นักศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีสวนสัตว์ 90 คน 

7 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลกล้วยไม้สกุลม้าว่ิง 

รศ.ดร.
กาญจนา รุ่ง
รัชกานนท์ 

100,000 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

นักศึกษา 20 คน,
ฐานข้อมูลกล้วยไม้สกุลม้า
ว่ิง 

8 สร้างสวนบัวเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ศรีประไพ  
ธรรมแสง 

125,000 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

อบรม 18-19 
ส.ค.58 

ฐานพันธุ์บัว 1 ชุด 
พันธุ์บัวประดับ 3 สกุล 
ผู้เข้าร่วม 30 คน 

9 ปลูกและขยายพันธุ์บัว ผศ.ศรีประไพ  
ธรรมแสง 

125,000 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58 

อบรม 15 ส.ค. 
58 

บ่อบัวประดับ 2 บ่อ 
ต้นพันธุ์บัว 100 กระถาง 

10 สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน ผศ.ดร.สุภาวดี  
แก้วระหัน 

80,000 16-17 ม.ค.58 นักเรียน นักศึกษา 
ชาวบ้าน 300 คน 
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การแข่งขันกองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 

 
        โครงการบุญคูณลาน ปี 2558 ณ วัดบ้านแฮ ตําบลคําขวาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ 16-17 มกราคม 2558 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
            โครงการอนุรักษ์กลว้ยไม้แดงอุบล ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี บูรณาการการเรียนการสอน 

วิชาวิทยาการกล้วยไม้เบ้ืองต้น วันที่ 7 สิงหาคม 2558 
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ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน 
 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งได้การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ของกล้วยไม้
สกุลม้าว่ิง  แปลงไม้ผลพ้ืนเมืองเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุกรรม ปีที่ 3 อนุรักษ์พันธ์ุบัว ให้แก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เห็นคุณค่า
และความสําคัญของทรัพยากรทางชีวภาพในท้องถิ่น  

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 มปีระสิทธิภาพ 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 
          6.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารและการตัดสินใจ  
          6.6 มกีารประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและประเมินความพึงพอใจของ  
               ผูใ้ช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
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          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 ได้
คะแนนเท่ากับ 4.75  (คะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก  และในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2557 มีผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 4.72 (คะแนนเต็ม5) 
อยู่ในระดับ ดีมาก  และในปีการศึกษา 2557 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ระหว่างวันที่ 
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8-9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้คะแนนเท่ากับ 3.81 
(คะแนนเต็ม 5 )  แสดงรายละเอียดได้ดังนี้   

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี้ I P O รวม 
1. การผลิตบัณฑิต 6 3.07 4.50 2.28 3.41 พอใช้ 
2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 3.55 4.00 3.64 3.81 ดี 

 

และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในได้ให้ข้อเสนอแนะโดยรวมของคณะ ดังนี้  

จุดเด่น 

- มีเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและภายในจํานวนมาก และนักวิจัยได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ 
ระดับชาติและมีงานวิจัยในเชิงพื้นที่และงานวิจัยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 

- มีการนําองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของบุคลากรในคณะมาให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและมีการ 
บูรณาการกับรายวิชา (แนวทางเสริม เพื่อให้เกิดผลต่อชุมชนอย่างชัดเจนควรมีการกําหนดชุมชน
เป้าหมายและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง) 

โอกาสในการพัฒนา 

- จํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงอัตราการคงอยู่การสําเร็จการศึกษาตามเวลา คณะ
ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดที่รวมถึงเขตพื้นที่อีสานใต้ลุ่มน้ําโขงและอาเซียนตาม
วิสัยทัศน์ 

- ควรมีการผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจํา 

- ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะทักษะด้านความรู้วิชาการ/วิชาการ 
ทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต้องปรับปรุง นอกจากนั้นควรมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ สามัคคี  สํานึกดีต่อสังคม” ตามท่ีกําหนดไว้ 
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- ในการเขียนแผนควรระบุตัวช้ีวัดของแผนให้ชัดเจน และสามารถชี้ความสําเร็จของแผนตาม
วัตถุประสงค์ได้และในการประเมิน/โครงการ/กิจกรรมควรเป็นการระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จขอแผนให้
ให้ชัดเจนและควรประเมินตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธ์ิ และนําไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น 
เรื่องการบริการวิชาการสังคม การพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

- แม้ว่าแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและมีการให้แรงจูงใจ เช่น การให้ทุน
สนับสนุน แต่คณะควรมีกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา เช่น การพัฒนาบุคลากร
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ควรมีกลไกในการช่วยเหลือให้บุคลากรสามารถดําเนินการเช่น การช่วยให้
สามารถขอและดําเนินการโครงการวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพ 

- ด้านการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7  หลกัสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 1  หลักสูตร มีผลลัพธ์ของบัณฑิตบางด้านยังต้องปรับปรุง ด้านอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา ด้านการจบการศึกษาตามเวลาที่กําหนด โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พีงประสงค์โดยเฉพาะทักษะด้านความรู้/วิชาชีพ ทักษะการ
ปฏิบัติงานและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต้องปรับปรุง นอกจานั้นควรมีกําหนดแนวทางการ
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณะ”สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม” ตามท่ีกําหนดไว้ 

ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  คณะเกษตรศาสตร์มีระบบและกลไก นโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของหน่วยงานโดยมีประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และได้รายงานการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯโดย
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   
 

             
 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
26 มิถุนายน 2558 
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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 
 
กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 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 
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน (สายวิชาการ) 
ลําดับที่  ชื่อ-สกุล ความก้าวหนา้ แต่งตั้งเมื่อ 

 

1 

 

 

อาจารย์ ดร.อุบล ชินวัง 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

19 พฤษภาคม 2558 

 

 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรลาเพิ่มพูนความรู้ (สายวิชาการ) 
ลําดับที่  ชื่อ-สกุล สังกัดภาควิชา ระยะเวลา 

 

1 

 

 

ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง 

 

สัตวศาสตร์ 

 

กําหนด 1  ปี         
(1 สิงหาคม 2558-31 
กรกฏาคม 2559) 

 

2 ผศ.ดร.บุญเทียม  เลิศศุภวิทย์นภา พืชไร่ กําหนด 10 เดือน
(วันที่  15 กุมภาพันธ์ 

2558 - 14 
กุมภาพันธ์  2559) 

 
ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทําโครงการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ และมี
การจัดมอบรางวัลยกย่องเชิดชู/ต้นแบบ ในด้านการปฏิบัติงาน ในช่วงงานวันปีใหม่  
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด รางวัลยกย่องเชิดชู หน่วยงานผู้มอบ 

1 ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร/คณะ
เกษตรศาสตร์ 

บุคลากรดี เด่น  ระดับคณะ 
ประเภทข้าราชการ ด้านการ
เรียนการสอน/วิจัย 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

2 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ /
ภาควิชาสัตวศาสตร์/
คณะเกษตรศาสตร์ 

บุคลากรดี เด่น  ระดับคณะ 
ประ เภทข้ า ร าชกา ร  ด้ าน
บริการวิชาการ/ทํานุ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด รางวัลยกย่องเชิดชู หน่วยงานผู้มอบ 

3 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตร 
ชํานาญการพิเศษ 

บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ 
ประเภทข้าราชการวิชาชีพ
เฉพาะและทั่ ว ไป ด้านการ
ให้บริการ 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

4 นางสาวนพมาศ นามแดง นักวิชาการเกษตร 
ชํานาญการพิเศษ 

บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ 
ประเภทข้าราชการวิชาชีพ
เฉพาะและทั่ ว ไป ด้านการ
พัฒนางาน 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

5 นายสุรชัย ราตรี พนักงานทั่วไป บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ 
ประเภทลูกจ้างประจํา ด้าน
การให้บริการ 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

6 นางอารี จันทร์มี ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรดีเด่น ระดับคณะ 
ประเภทลูกจ้างชั่วคราว  

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

  

                                       

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุหะ สังกัดสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์  ได้เข้า
ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการเรือนพลเรือนดีเด่น  ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล ในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ วันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2558 (บุคลากรดีเด่นประจําปี 
พ.ศ. 2557) 
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สารสนเทศ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ด้านกา
1. นักศึก
 
เป็นนักศึ

ตารางที่ 
 

หลั

วิทยาศา
สาขาเกษ
 
วิทยาศา
สาขาปร
 
วิทยาศา
สาขาเทค
อาหาร 
วิทยาศา
มหาบัณฑ
สาขาเกษ
 

ารผลิตบัณ
กษาเขา้ใหม่ ปี

 ในปีการศึก
ึกษาระดับปริ

แผนภูมิ

1 แสดงจําน

ลักสูตร 

สตรบัณฑิต   
ษตรศาสตร์ 

สตรบัณฑิต   
ะมง 

สตรบัณฑิต   
คโนโลยีการ

สตร
ฑิต         
ษตรศาสตร์ 

Ann

ส
ฑิต 
ป ี2558   
กษา  2558 ค
ริญญาตรีจํานว

มิที่ 3   แสดงจ

นวนนักศึกษาใ

ปริญญา
ตรี 

ปริ

200 

39 

48 

‐ 

ระดับปริญญาต

จํานว

ual Report 2

ส่วนที่ 3

คณะเกษตรศา
วน 354 คน ร

จํานวนนักศึก

ใหม่ ปีการศกึ

ปี 2557 

ริญญา
โท 

ปริญญ
เอก

‐  ‐

‐  ‐

‐  ‐

9 ‐

ระดับปริญญาโท
23, 8%

ตรี ร

วนนักศึกษาใหม่

015    Facult

3 ข้อมูลส

าสตร์ รับนักศึ
ระดับปริญญา

กษาใหม่ปีการ
 

กษา 2557-2

ญา รวม ป

200 

39 

48 

9 

ท ระด

ระดับปริญญาโท

ปีการศึกษา 25

ty of Agricul

สารสนเท

ศึกษา เข้าศึกษ
าโท 8 คน และ

รศึกษา 2558

2558 จําแนก

ปี

ปริญญา
ตรี 

ปริญ
โท

264 ‐

31 ‐

59 ‐

‐  5

ดับปริญญาเอก
1, 0%

ระดั

558 จําแนกระดั

lture     Ubo
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ษาในทุกหลักส
ะระดับปริญญ

8 จําแนกระดั
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ปี 2558* 

ญญา
ท 
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สูตรทั้งสิ้นจําน
ญาเอก จํานวน

ดับการศึกษา 

ชา/ระดับการศึ

รว
ท้ังสา รวม 

264 46

31 7

59 10

5 1

ปริญญาตรี
7, 92%

ni University

นวน 366 คน
น 4 คน 

 

ศกึษา 

วม
สิ้น

การเพิ่มขึ้น/
ลดลง  

(ร้อยละ)

64 +24.24

0 -25.81

07 +18.64
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หลั
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มหาบัณฑ
สาขาเทค
สารสนเท
การเกษต
พัฒนาชน
วิทยาศา
มหาบัณฑ
สาขาเทค
อาหาร 
ปรัชญาด
สาขาเกษ
 
ปรัชญาด
สาขาเทค
อาหาร 
รวม 

*ข้อมูลตัว
 

 

ลักสูตร 

สตร
ฑิต        
คโนโลยี
ทศทาง
ตรเพื่อ
นบท 
สตร
ฑิต      
คโนโลยีการ

ดุษฎีบัณฑิต    
ษตรศาสตร์ 

ดุษฎีบัณฑิต    
คโนโลยีการ

วเลข ณ ภาคกา
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ปี 2557 

ริญญา
โท 

ปริญญ
เอก

13 ‐

1 ‐

‐  ‐

  1

23 1

ของปีการศึกษา

งจํานวนนักศึก

ปริญญาตรี

287

366

015    Facult

ญา รวม ป

13 

1 

- 

1 

311 

 

กษาใหม่เปรยี
 
 
 
 
 

ระดับปริญญา

23 8

ty of Agricul

ปี

ปริญญา
ตรี 

ปริญ
โท

‐  1

‐  2

‐  ‐

‐ 

354 8

ยบเทียบกับปี

าโท ระดับปริ
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lture     Ubo

ปี 2558* 

ญญา
ท 

ปริญญา
เอก 
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2 ‐ 

‐  ‐ 
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8 4 

ปการศึกษา 2
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รว
ท้ังสา รวม 
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2 3

- 0

4 5

366 67

557-2558 

ปี 2557 
ปี 2558

ni University

วม
สิ้น

การเพิ่มขึ้น/
ลดลง  

(ร้อยละ)

4 -1200.00

3 +50.00

0 - 

5 +75.00

77 +15.03
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2. จํานว
 
นักศึกษา
 

วิทยาศา
วิทยาศา
วิทยาศา
วิทยาศา
วิทยาศา
สาขาเทค
พัฒนาชน
วิทยาศา
สาขาเทค
ปรัชญาด
ปรัชญาด
รวม 

 
 

 
 
 
 
 

วนนักศึกษาทั้
ในปีการศึกษ

าระดับปริญญ
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คโนโลยีการอาห
ดุษฎีบัณฑิต สาข
ดุษฎีบัณฑิต  สา
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6%
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ศึกษา 2558
ณะเกษตรศาส
1,126 คน ระ

ภ
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การอาหาร
ศาสตร์ 

ษตรเพื่อ
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2. จําแนกตามระดับการศึกษา  
สายวิชาการ   ในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 63 คน  

จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาโท 10 คน และปริญญาเอกจํานวน 53 คน  
 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาโท(คน) ปริญญาเอก(คน) รวม(คน) 
ภาควิชาพืชไร่ 2 8 10 
ภาควิชาพืชสวน 3 14 17 
ภาควิชาสัตวศาสตร์* 4 11 15 
สาขาวิชาประมง 1 7 8 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0 13 13 

รวม 10 53 63 
ร้อยละ 15.87 84.13 100.00 

 หมายเหตุ รวมอัตรา รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ 

 
แผนภูมิที่  12   แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําปี 2558  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
  สายสนบัสนุนวิชาการ  ในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มบุีคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
ทั้งสิ้น 71 คน จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรจีํานวน 64 คน ปริญญาโท 
7 คน 

หน่วยงาน ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
(คน) 

ปริญญาตรี
(คน) 

ปริญญาโท
(คน) รวม(คน)

สํานักงานไร่ฝึกทดลองและหอ้งปฏิบัติการกลาง 30 17 5 52 
สํานักงานเลขานุการ 4 13 2 19 

รวมทั้งสิน้ 34 30 7 71 
ร้อยละ 47.89 42.25 9.86 100.00 
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ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รวม
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 4. บุคลากรลาศึกษาต่อ 
   ในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับนสนนุวิชาการ ลาศึกษาต่อต่างประเทศ จํานวน
1 คน ดังนี ้
 
ลําดับที ่ ชื่อ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนนุ 

1 นายทวีศักด์ิ วิยะชัย ปริญญาเอก พืชสวน University of 
Putra Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

 

SEARCA 

  
 5. บุคลากรเกษียณอายุราชการ 
  ในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการพ้นจากราชการเพราะเกษีณอายุราชการ 
จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
ลําดับที ่ ชื่อ- สกุล ระดับตําแหนง่ สาขา หมายเหต ุ

1 รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ รองศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์  

2 ผศ.กาญจนา บันสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์  

3 รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ รองศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์ ลาออกจากราชการ 
วันที่ 1กุมภาพนัธ์ 
2558 
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