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สารจากคณบดี

 ปงบประมาณ 2554 เปนปที ่22 ทีค่ณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีไดเปดดาํเนินการผลิตบัณฑิตทางการ

เกษตร ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ บริการทางวิชาการแกชุมชนทุกระดับและดําเนินการอนุรักษสิ่ง

แวดลอม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันเปนภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนเอกลักษณของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยใช

ทรัพยากรตาง ๆ ที่คณะไดรับการสนับสนุนท้ังจากภาครัฐและเอกชน

 ผลแหงการระดมสรรหากําลังจากบุคลากรทุกสาขาวิชาที่รวมกันทุมเทแรงกายแรงใจชวยกันทํางานมิเห็นแก

เหน็ดเหนื่อยทําใหเราสามารถสรางผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับแกองคกรทั่วไปและสามารถฝาฟนปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มาได

ดังปรากฏในรายงานประจําปฉบับนี้ บัดนี้เราไดกาวไปสูบรรยากาศความรวมมือทางวิชาการกับประเทศในอินโดจีนอยางจริงจัง 

ซึ่งจะเปนบุกเบิกที่ดีและเปนการเตรียมความพรอมสูเวทีอาเซียนในอีกไมนานขางหนา

 คณะขอขอบคุณทกุทานท่ีมสีวนรวมในกาวอันสําคัญนีแ้ละคณะมีความภาคภูมใิจท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน

ทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาและองคกรนานาชาติ

       
                                                                                           (รองศาสตราจารย ดร.วัชรพงษ  วัฒนกูล)

                                                                                                     คณบดีคณะเกษตรศาสตร
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)

 ในปงบประมาณ 2553 และปงบประมาณ 2554  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณ

แผนดินและงบประมาณรายไดรวมท้ังสิ้น 56,967,600 บาท และ 56,021,750 บาท ตามลําดับ ไดดําเนินงานตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ในดานตาง ๆ ดังนี้

 1. การจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2553 คณะเกษตรศาสตร จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และ

เอก จํานวน 8  หลักสูตร (14 สาขาวิชาเอก)  มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,026 คน  ปรญิญาตรี 908 คน ปริญญาโท 104 คน 

และปรญิญาเอก 14 คน และมบีณัฑติทีจ่บและเขารบัพระราชทานปรญิญาบตัรในปการศกึษา 2554 จาํนวนทัง้สิน้ 138 คน แบง

เปนระดับปริญญาตรีจํานวน 125  คน และระดับปริญญาโท จํานวน 13  คน ตามลําดับ และปการศึกษา 2554 ไดจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรี โทและเอก จํานวน 8  หลักสูตร(16 สาขาวิชาเอก)  ระดับปริญญาตรี ไดแก สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนา

ชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยี

การอาหาร  มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,087 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน  976 คน และมหาบัณฑิต จํานวน 111 คน   ในป

การศึกษา 2553 และ 2554 ไดรับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ปละ 24 และ 44  ทุน ตามลําดับ 

 2.  การวิจัย คณะเกษตรศาสตรไดรับงบประมาณในการวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกในปงบประมาณ 

2553  จํานวนเงินทั้งสิ้น 5,409,814 บาท  21 โครงการ และในปงบประมาณ 2554 จํานวนเงินทั้งสิ้น  14,749,740 บาท และ 

34 โครงการ และสามารถผลิตผลงานทั้งที่เปนในรูปของผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร  ผลงานวิจัยที่นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ  รวมจํานวน 52 เรื่อง  และมีผลงานท่ีมีลักษณะเปนอุปกรณและเคร่ืองมือทางการเกษตรท่ีไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจนถึงป 2554  จํานวน 9  เรื่อง

 3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากโครงการปกติดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร  จํานวน 

12 โครงการ (845,000 บาท ) ในปงบประมาณ 2553  และจํานวน 15 โครงการ  (1,368,650 บาท)  ในปงบประมาณ 2554 

ตามลําดับ   คณะฯ ยังไดสงเสริมการดานอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามตาง ๆ ของไทยอยางตอเน่ือง  เชน การไหวคร ู

เขาพรรรษา ใสผาไทย การแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ

 4. การบริการวิชาการแกชุมชน ในปงบประมาณ 2553  คณะฯไดรับเกียรติเปนเจาภาพรวมกับสมาคมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) ในการจัดประชมุนานาชาติ  

เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประจําชาติสูครัวโลก”(International Conference on Indigenous Food 

Research and Development to Global Market) ในงาน  Food Innovation Asia Conference 2010  โดยมีผูเขารวม

ประชุมทั้งชาวไทยและตางประเทศ จํานวน 309  คน  ผูเขารวมนําเสนอผลงานท้ังภาคบรรยายและภาคนิทัศน จํานวน 163 ราย  

และรวมกิจกรรมการบริการวิชาการอ่ืนๆ อีก จํานวน 23  โครงการ  ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและ

ภายนอก  เปนเงินรวมจํานวนท้ังสิ้น 6,689,104 บาท  และมีผูเขารวมกิจกรรมดังกลาว  จํานวนมากกวา 150,000 คน  และใน

ปงบประมาณ 2554  จํานวน 18 โครงการ  งบสนับสนุนจํานวน 2,271,900 บาท  
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ประวัติความเปนมาโดยยอ    
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกอตั้งขึ้นมาพรอมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เม่ือป พ.ศ. 2530 

โดยมฐีานะเปนภาควชิาเกษตรศาสตร วทิยาลยัอบุลราชธาน ีภายใตสงักดัของ มหาวทิยาลยัขอนแกน ตอมาใน พ.ศ. 2533 รฐับาล

ไดมีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยลําดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีพ.ศ. 2533 ซึง่ประกาศ ในราชกจิจานุเบกษา เม่ือวนัที ่29 กรกฎาคม 2533 พรอม

กันนั้นภาควิชาเกษตรศาสตรก็ไดรับการยกฐานะใหเปนคณะเกษตรศาสตร 

ดานการเรียนการสอน คณะฯ ไดเปดรับนักศึกษาปแรกเม่ือ พ.ศ. 2531  ในสาขาวิชาเกษตร (ในฐานะภาควิชาเกษตรศาสตร 

วิทยาลัยอุบลราชธานี) จํานวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะเปนคณะเกษตรศาสตรแลว คณะฯ ไดแบงหนวยงานออกเปน 3 

ภาควิชา ประกอบดวยภาควิชาพืชไร ภาควิชาพืชสวนและภาควิชาสัตวศาสตร  โดยรับนักศึกษาทั้งสิ้นปละ 80 คน ตอมาไดเพิ่ม

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการจัดตั้งภาควิชาประมงใน พ.ศ. 2533 และ 2534 ตามลําดับ 

 ปจจบุนัคณะเกษตรศาสตรไดจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี โทและเอก จาํนวน 8 หลักสูตร (16 สาขา

วิชาเอก)  ระดับปริญญาตรี ไดแก สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร) สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พชืไร พชืสวน 

สัตวศาสตร ประมง เกษตรผสมผสาน และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาเอก สาขา

วิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร) 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 2554 คณะเกษตรศาสตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,087 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 976 

คน  ปริญญาโท 100 คนและปริญญาเอก 11 คน มีบุคลากรรวม ทั้งสิ้น 167 คน ไดแก สายวิชาการ 65 คน (รวมผูเชี่ยวชาญตาง

ประเทศ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ)  สายสนับสนุนวิชาการ 29 คน ลูกจางประจํา 40 คน และลูกจางช่ัวคราวและจางเหมา 

33 คน 

ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค และพันธกิจ 
ปรัชญา
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุงสรางสรรคความรูใหเปนแหลงปญญา วิชาชีพและคุณธรรม เพื่อ

สังคม โดยคณะเกษตรศาสตร จะคนควาและถายทอดวิทยาการ เทคโนโลยีดวยการเรียนการสอน การวิจัยและการฝกอบรม นํา

สูการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดลอมของชุมชนใหยั่งยืน

วิสัยทัศน
 คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีเปนแหลงสะสมและสรางองคความรูดานการเกษตรและพฒันาชนบท 

ทีบ่รูณาการภูมปิญญาทองถิน่เขากบัความรูและเทคโนโลยีการเกษตร เพือ่พฒันาปญญาใหเปนประทปี นาํความคิดและตอบสนอง

ความตองการวชิาการแกสงัคม เพือ่สรางบคุลากรทางการเกษตรใหเปนกาํลังสาํคัญของแผนดนิ สาํหรบัพฒันาสังคมและชมุชนให

เขมแข็งอยางศานติสุขและยั่งยืน

พันธกิจ
 1.  พัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานวิชาการและจริยธรรม 

 2.  ทําการวิจัย ที่แกปญหาและตอบสนองความตองการทางดานเกษตรศาสตร โดยเฉพาะเขต

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 3.  บริการวิชาการตอชุมชนและสังคมทางดานการเกษตร

 4.   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทางดานการเกษตรและชุมชน
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551-2560

ปณิธาน
 พัฒนาความรู  มุงสูปญญา  พรอมคุณคาคุณธรรม
ปรัชญา
 “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรางสติและปญญาแกสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”
วิสัยทัศน
 เปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ ทีเ่นนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของบัณฑติและประชาชน
บนฐานภูมิปญญาอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
พันธกิจ
 1 . ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพมาตรฐานในระดับสากล  มคีณุธรรมนาํความรู  คดิเปน ทาํเปน และ ดาํรงชวีติบนพืน้ฐาน
พอเพียง
 2.  วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมี
ความสุข และพอเพียง
 3.  บริการวิชาการแกสังคมเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน  และสรางมูลคาเพ่ิมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและ 
อุตสาหกรรมทองถิ่นอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อกอใหเกิดทักษะเพียงพอตอการพัฒนาตนเองและ ประเทศชาติ
 4.  ทํานุบํารุง ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และภูมิภาคอ่ืนเพื่อใหเกิดการเรียนรูรับรู  และรักษาไวภาย
ใตบริบทโลกาภิวัตน

ยุทธศาสตรที่ 1.  พัฒนาอาจารยและบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่มี
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
กลยุทธ
 1.1 ปรับความคิดของอาจารยและบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผน  
       อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2560)
 1.2  จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร
 1.3  พัฒนาคุณภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
 1.4  ธํารงรักษาและพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเน่ืองเพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
  ประสิทธิผลและมีความสุขในการทํางาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคม

ยุทธศาสตรที่ 2.  พัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรูในทฤษฎีพื้นฐานและสามารถนํา
 ความรูไปคิดแกปญหาในพื้นที่ไดจริง
กลยุทธ
      2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
      2.2  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงในกระบวนการเรียนรู
     2.3  การบริหารกิจกรรมนักศึกษานอกหลักสูตร 
      2.4  สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูอยางมีสวนรวมของนักศึกษา 
      2.5  บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาสู
       กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อสรางบัณฑิต
 2.6  พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
 2.7  รับนักศึกษาใหมที่มีคุณภาพและจํานวนตามเปาหมาย 
      2.8  จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
      2.9  การบริหารสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 3.  สงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค
 ที่สามารถนําไปใชเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในทองถิ่น และประเทศใหอยูไดอยาง 
 มีความสุข
กลยุทธ
 3.1  จัดทําแผนแมบทการวิจัยตามปรัชญา และวิสัยทัศนของ มหาวิทยาลัย
 3.2  กําหนดโครงสรางและระบบการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน สงเสริมการวิจัย
     3.3  สรางเสริมความแข็งแกรงของนักวิจัย/กลุมวิจัย
     3.4  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและภูมิภาค
  ลุมน้ําโขง โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
     3.5  สงเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

ยุทธศาสตรที่ 4.  เสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูล องคความรู และผูรูในอีสานใตและอนุ
 ภูมิภาคลุมนํ้าโขงเพ่ือการบริการวิชาการแกชุมชนและสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับ
 มหาวิทยาลัยผานการเรียนรูรวมกับชุมชน
กลยุทธ
 4.1 สงเสรมิใหมกีารศกึษาพืน้ทีเ่ปาหมายเพือ่นาํมาจดัสรางเปนฐานขอมลู องคความรูเพือ่นาํไปใชประโยชน
    4.2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
     4.3  การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับชุมชนเพ่ือใหบริการวิชาการ
     4.4  การใหบริการวิชาการที่ตรงใจผูรับบริการและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
     4.5  สงเสริมใหเกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน                  
     4.6  เผยแพรองคความรูใหม เพื่อพัฒนาชุมชนใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก

ยุทธศาสตรที่ 5.  สงเสริม ทํานุบํารุงและฟนฟูรูปแบบ และความคิดทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
 ของทองถิ่นและชาติ โดยการซึมซับเขาสูวิถีการดํารงชีวิตเพ่ือรองรับ การเปล่ียนแปลง
 ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กลยุทธ
 5.1 สงเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมท่ีเนนการสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับการ 
  ดําเนินชีวิตของชุมชนในอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงโดยมี กระบวนการท่ีตอเนื่องจนเกิด
  การสรางองคความรูและมีการเผยแพรโดยใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมกับชุมชน
 5.2  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 5.3  สรางเสริมความแข็งแกรงของกลุมกิจกรรมและบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรม
 5.4  ศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของภูมิภาคอ่ืนใหเกิดการเรียนรู รับรู และรักษาไว
  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตรที่ 6. บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพและมีความสุข
กลยุทธ      
 6.1  พัฒนาองคกรและระบบบริหารเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
             6.2  ปรับโครงสรางองคกร รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ ใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
             6.3  พัฒนาสถาบันสูองคกรแหงการเรียนรู  โดยเนนการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกให 
                         เปนท่ีรับรูอยางทั่วถึง
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นโยบายและแผนการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในชวงป พ.ศ. 2553-2557

เราคือ        “แหลงภูมิปญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร”

เราจะเปน  “แหลงรวบรวมและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรท่ีสําคัญแหง

หน่ึงของประเทศ (one of the best)” เราจะเปนในระยะ 5 ป ขางหนา (2557)

     “เปนแหลงภมูปิญญาดานการเกษตรชัน้นาํของเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลาง”

ตัวชี้วัดหลัก (เปรียบเทียบกับตัวเองปตอป และเปรียบเทียบกับที่อื่น ตามเกณฑ สมศ.)

 1.  จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา

 2.  จาํนวนงานวจิยัท่ีไดรบัการยอมรบั (จากการไดรบัการเผยแพรทัง้ในและตางประเทศ, การอางถงึ, การใชประโยชนได)

 3.  จํานวนงานหรือผูไดรับบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ
 1.  สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแกปญหาใหกับทองถิ่นหรือเพื่อความตองการของประทศโดยเนนงานวิจัยแบบบูรณาการ

 2.  พัฒนาและสนับสนุนโดยมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

  ที่เปนรากฐานของทองถิ่น

 3.  พัฒนาระบบการสอนใหรูจริงทําจริงอยางทันสมัยโดยนําองคความรูและประสบการณที่ไดจากวิจัยและบริการ 

  วิชาการเขามารวมบูรณาการการเรียนการสอน

 4.  พัฒนาหนวยงานและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

 5.  สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศเพ่ือแสวงหาพันธมิตรและแหลงทุน

 6.  สนับสนุนการขยายรูปแบบธุรกิจการเกษตรเพ่ือลดการพ่ึงพาภาครัฐ

หลักในดานบริหารงาน
 1. ดํารงไวซึ่งความสามัคคี และการทํางานเปนทีม ตลอดจนแสวงหาความรวมมือทั้งภายในและภายนอกองคกร

 2. เนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดยผานกระบวนการมีสวนรวมและการวิจัยสถาบันในทุกระดับ

 3. ดูแลเรื่องสวัสดิการและความกาวหนาของบุคลากรใหเหมาะสมและดีที่สุด
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ยุทธศาสตรและมาตรการ คณะเกษตรศาสตร (พ.ศ.2553-2557)  

ยุทธศาสตรที่  1.  สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแกปญหาใหกับทองถิ่นหรือเพื่อความตองการของประทศโดย 
                       เนนงานวิจัยแบบบูรณาการ
มาตรการ
 1.1 ระดมความคิดดานกรอบการวิจัย  

                   1.2  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและแสวงหาทุนวิจัยหนาใหม วิจัยนํารองและวิจัยพุงเปา  

                   1.3 สนับสนุนและติดตามการเผยแพรผลงานวิชาการทุกระดับ(รากหญาถึงinter) และระบบฐานขอมูล 

  งานวิจัย

   1.4 ทุนวิจัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผูชวยสอนและวิจัย

    1.5 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

ยุทธศาสตรที่ 2.   พัฒนาและสนับสนุนโดยมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและบริการวิชาการ 
                      ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนรากฐานของทองถิ่น
มาตรการ
 2.1 ระดมความคิดดานการการบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯโดยมีแผนประจําป

 2.2 พัฒนารูปแบบและระบบการถายทอดเทคโนโลยีและระบบงานทํานุบํารุง  

 2.3  จัดตั้งฝายบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสํานักงานไรฯ   

 2.4  สรางระบบติดตามและประเมินผล

 2.5  สนับสนุนการประชุม สัมมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ  

ยุทธศาสตรที่ 3.  พัฒนาระบบการสอนใหรูจริงทําจริงอยางทันสมัยโดยนําองคความรูและประสบการณที่
                     ไดจากวิจัยและบริการวิชาการเขามารวมบูรณาการการเรียนการสอน
มาตรการ
 3.1 ระดมความคิดดานการพัฒนาการเรียนการสอน

 3.2 ปรับปรุงระบบการสอนและพัฒนาระบบการชวยวิจัย  

 3.3 เสริมระบบกิจการนักศึกษาใหเข็มแข็ง มีคุณธรรมและจริยธรรม

 3.4 พัฒนาระบบการเรียนรูจริง  

 3.5 เชิดชู/ใหทุนและสมนาคุณบุคคลการ/นักศึกษาและศิษยเกา 

 

ยุทธศาสตรที่ 4.  พัฒนาหนวยงานและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
มาตรการ
        4.1 เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

 4.2  เสริมระบบสนับสนุนของสํานักงานไรฝกและทดลอง  

 4.3  ขยายขีดความสามารถของหนวยสนับสนุนอุปกรณและระบบการเรียนการสอน  
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ยุทธศาสตรที่ 5.  สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศเพ่ือแสวงหาพันธมิตร
                     และแหลงทุน
มาตรการ
 5.1 แสวงหาทุนเพื่อการฝกอบรมศึกษาดูงานและเสนอผลงาน  

 5.2 ขยายความรวมมือดานการวิจัย บริการวิชาการแกสังคม

ยุทธศาสตรที่  6 สนับสนุนการขยายรูปแบบธุรกิจการเกษตรเพ่ือลดการพ่ึงพาภาครัฐ
มาตรการ
 6.1 ดําเนินธุรกิจเกษตร  

 6.2 รวมมือกับภาคเอกชน  

 6.3 สนับสนุนแรงจูงใจแกผูทํางาน

ผานการประชุมผูบริหารคณะพิจารณาทบทวน เมื่อ 21 กรกฎาคม 2553
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คณะผูบริหาร      

  รศ.ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 รศ. ดร.วรพงษ  สุริยภัทร  ที่ปรึกษาคณบดีคณะเกษตรศาสตร

  รศ. ธีระพล บันสิทธิ์     ที่ปรึกษาคณบดีคณะเกษตรศาสตร

  Professor Dr. Michael D. Hare ที่ปรึกษาคณบดีคณะเกษตรศาสตร

รศ.ดร. วัชรพงษ วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร

 ผศ.ดร. วสุ อมฤตสุทธิ์    รองคณบดีฝายบริหาร

  ผศ.ดร. สุภาวดี แกวระหัน   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
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ผศ.ดร. กังวาน ธรรมแสง  รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ

อ.ดร. เอกสิทธิ์ ออนสอาด ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา

อ.ดร. วีรเวทย อุทโธ  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ดร. วิริยา พรมกอง  ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

อ.ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

 อ.ดร. วรงศ นัยวินิจ  ผูชวยคณบดีฝายงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง

  ผศ.ดร. มานัส ลอศิริกุล  หัวหนาภาควิชาพืชไร
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อ.ดร. เรวัติ ชัยราช  หัวหนาภาควิชาพืชสวน

ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี  หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร

ผศ.ดร. จิตรา สิงหทอง  หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ  หัวหนาสาขาวิชาประมง

นายเทวัญ ตติยรัตน  หัวหนาสํานักงานคณบดี
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คณะกรรมการบริหารงานดานตาง ๆ
คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร 
 

1. รศ. ดร.วัชรพงษ  วัฒนกูล                คณบดีคณะเกษตรศาสตร                    ประธานกรรมการ

2. รศ. ดร..กิตติ      วงสพิเชษฐ              ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ

3. ผศ.ดร. กังวาน    ธรรมแสง               รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ

4. ผศ.ดร.สุภาวดี     แกวระหัน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

5. ผศ. ดร.วสุ         อมฤตสุทธิ์               รองคณบดีฝายบริหาร เลขานุการ

6. ดร.เอกสิทธิ์        ออนสอาด ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา กรรมการ

7. ดร.สุกัญญา        คลังสินศิริกุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

8. ดร.วีรเวทย         อุทโธ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ

9. ดร.วรงค            นัยวินิจ ผูชวยคณบดีฝายไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการ กรรมการ

10. ผศ.ดร.วริยา       พรมกอง ผูชวยคณบดีฝายวิจัย กรรมการ

11. ผศ.ดร.มานัส      ลอศิริกุล หัวหนาภาควิชาพืชไร กรรมการ

12. ดร.เรวัติ            ชัยราช หัวหนาภาควิชาพืชสวน กรรมการ

13. ผศ.ดร.สุรชยั       สุวรรณลี หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร กรรมการ

14. ผศ.ดร. กาญจนา  พยุหะ                    หัวหนาสาขาประมง กรรมการ

15. ผศดร.จิตรา        สิงหทอง หัวหนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ

16. นาย เทวัญ         ตติยรัตน                หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

17. นางกัลยา  ธีระพงษธนากร เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขนาการ

คณะอนุกรรมการวิชาการประจําคณะเกษตรศาสตร

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร ประธานกรรมการ

2. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

3. ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา กรรมการ

4. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร กรรมการ

5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง กรรมการ

6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ

7. ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร กรรมการ

8. ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ

9. ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตรและพัฒนาชนบท กรรมการ

10. นางเบญจมาศ บุญเจริญ เลขานุการ

11. นางอารี  จันทรมี ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

1. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ
2. ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง กรรมการ
3. ดร.สุทิน  พรหมโชติ กรรมการ
4. รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ กรรมการ
5. ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทยนภา กรรมการ
6. ผศ.สุรจิต ภูภักดิ์ กรรมการ
7. นายนพพร ตันติศิรินทร กรรมการ
8. ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช กรรมการ
9. นายวันชัย อินทิแสง กรรมการ
10. นายเฉลียว บุญม่ัน กรรมการ
11 นางสาวอรุณรัตน อนันตทัศน กรรมการ
12. นายลิขิต ปานพรม กรรมการและเลขานุการ
13. นายสิทธิชัย โสภา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการคอมพิวเตอรประจําคณะเกษตรศาสตร

1. รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ

2. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

3. ผศ.ดร.สุรจิต     ภูภักดิ์ กรรมการ

4. ดร.วรงค          นัยวินิจ กรรมการ

5. ดร.สราญ         ปริสุทธิกุล กรรมการ

6. นายวีระพงษ     บัวเขียว กรรมการ

7. นายนันทวัฒน   ชูสกุล กรรมการ

8. นายทศพร       สาธรวิศิษฐ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะเกษตรศาสตร
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร ประธานกรรมการ

2. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

3. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร กรรมการ

4. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง กรรมการ

5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ

6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

เกษตรศาสตร

กรรมการ

7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร

กรรมการ

8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

และพัฒนาชนบท

กรรมการ

9. ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

10. นางเบญจมาศ บุญเจริญ ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตศึกษา  

สาขาเกษตรศาสตร

1. ผศ. ดร.มานัส ลอศิริกุล ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม กรรมการ

3. ผศ.ดร.บุญสง        เอกพงษ กรรมการ

4. ดร.นนทกรณ        อุรโสภณ กรรมการ

5. ผศ.ดร.ปราณีต      งามเสนห กรรมการ

6. รศ.ดร.กิตติ          วงศพิเชษฐ กรรมการ

7. ดร.เรวัติ              ชัยราช กรรมการและเลขานุการ

8. นางเบญจมาศ       บุญเจริญ ผูชวยเลขานุการ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท

1. ผศ.ดร.วสุ            อมฤตสุทธิ์ ประธานกรรมการ

2. ดร.นรินทร           บุญพราหมณ รองประธานกรรมการ

3. รศ.ดร.วัชรพงษ      วัฒนกูล กรรมการ

4. ดร.วรงค             นัยวินิจ กรรมการ

5. ดร.สราญ             ปริสุทธิกุล กรรมการและเลขานุการ

6. นางเบญจมาศ       บุญเจริญ ผูชวยเลขานุการ

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

1. ดร.จินดามณี         แสงกาญจนวนิช ประธานกรรมการ

2. ดร.วีรเวทย อุทโธ กรรมการ

3. ดร.อภิญญา          เอกพงษ กรรมการ

4. ดร.ประยงค อุดมวรภัณฑ กรรมการ

5. ดร.วิริยา  พรมกอง  กรรมการและเลขานุการ

6. นางเบญจมาศ       บุญเจริญ ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบดวย

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร ประธานกรรมการ

2. รองคณบดีทุกฝาย กรรมการ

3. ผูชวยคณบดีทุกฝาย กรรมการ

4. หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชาทุกภาควิชา/ทุกสาขาวิชา กรรมการ

5. หัวหนาสํานักงานไรฝกฯ กรรมการ

6. หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการ

7. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ

8. นางนงนิตย  ครองกํา ผูชวยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร ประธานกรรมการ

2. ผูชวยคณบดีฝายวิจัย กรรมการ

3. รศ.ดร.กิตติ        วงสพิเชษฐ กรรมการ

4. รศ.ธีระพล         บันสิทธิ์ กรรมการ

5. รศ.ดร.เกรียงไกร   โชประการ กรรมการ

6. รศ.ดร.ทวนทอง    จุฑาเกตุ กรรมการ

7. ผศ.ดร.ปราณีต     งามเสนห กรรมการ

8. ผศ.ศรีประไพ       ธรรมแสง กรรมการ

9. ผศ.ดร.สุภาวดี      แกวระหัน กรรมการ

10. ผศ.ดร.สุรีพร        เกตุงาม กรรมการ

11 ผศ.ดร.บุญสง       เอกพงษ กรรมการ

12. ผศ.ดร.ยุวดี         ชูประภาวรรณ กรรมการ

13. ผศ.ดร.จิตรา        สิงหทอง กรรมการ

14. ดร.วรงค            นัยวินิจ กรรมการ

15. นายเทวัญ          ตติยรัตน กรรมการ

16. นางสุจิตร          อุตรมาตย เลขานุการ

17. นางอุไรวรรณ      บัวสอน ผูชวยเลขานุการ



สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร

• สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน

• การผลิตบัณฑิต

• การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

• การพัฒนานักศึกษา

• การวิจัย
• การบริการวิชาการแกชุมชน

• การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

• การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร
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สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน  คณะเกษตรศาสตร  ป 2553-2554

รายการ

ปงบประมาณ 

2553

ปงบประมาณ 

2554 หนวย
จํานวน จํานวน

การจัดการศึกษา จํานวนสาขาวิชา

จํานวนหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก

จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน - ปริญญาตรี

จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน - ปริญญาโท

จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน - ปริญญาเอก

14

8

222

48

7

16

8

224

83

11

สาขาวิชา

หลักสูตร

รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

จํานวนนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

908

104

14

976

100

11

คน

คน

คน

จํานวนบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

125

13

-

-

-

-

คน

คน

คน

งบประมาณ งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบลงทุน

เงินอุดหนุน

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณรายได

32,945,600 

6,815,000

-

5,207,000 

4,560,314 

12,000,000

33,670,500 

5,855,200

-

4,496,050

12,910,740 

12,000,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

อาคารสถานท่ี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

อาคารปฏิบัติการและโรงงานตนแบบทาง

อุตสาหกรรมเกษตร

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

กลุมอาคารสํานักงานไรฝกทดลองฯ

14,176.50

383.73

3,000

19

14,176.50

383.73

3,000

19

ตารางเมตร

ตารางเมตร

ตารางเมตร

หลัง

จํานวนบุคลากร อาจารยประจํา/ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ

ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว/จางเหมา

65

29

40

30

65

29

40

33

คน

คน

คน

คน

จํานวนโครงการวิจัย แหลงทุนสนับสนุนภายใน

แหลงทุนสนับสนุนภายนอก

9

12

17

17

โครงการ

โครงการ

ผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 15 37 เรื่อง

การบริการวิชาการ

แกสังคม

1. การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรม

บริการวิชาการอ่ืน ๆ 

2. จํานวนผูเขารวมรับบริการชุมชน และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

23

146,629

18

4,165

เรื่อง

คน

การทํานุบํารุงศิลปฯ การจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 12 15 โครงการ

กิจกรรมนักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษา 18 18 โครงการ

ทุนนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 24 44 ทุน

รายงานประจําป 2553-2554
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การจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
 การจัดการเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปการศึกษา 2553  อยูภายใตการดําเนิน

การของ 5 สาขาวิชา ใน 8 หลกัสูตรซ่ึงไดรบัการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา(สกอ.)ทกุหลักสตูร โดย

ในปจจุบันเนนภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ซึ่งในปการศึกษา 2550 ไดเริ่มทําการเรียนการสอนในหลักสูตร

ปรบัปรงุปการศกึษา 2550 ซึง่มสีาระสาํคญัในการนาํเอาการจดัการเรยีนการสอนแบบสหกจิศกึษามาใชในหลักสตูร ปรบัปรงุและ

บูรณาการรายวิชาพื้นฐานเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางดานวิทยาศาสตรการเกษตรของประเทศ 

 ในป 2554 คณะเกษตรศาสตรไดทําการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปดเสรีของประชาคม

อาเซียน โดยไดทําการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ซึ่งไดปรับปรุง

แลวเสร็จจํานวน 8 หลักสูตร และไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2554 จํานวน 3 หลักสูตร (ตารางที่ 1) ไดแก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร (สาขาวิชาเอก: พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร ประมง เกษตรผสมผสาน 

และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนา

ชนบท  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (สาขาวิชาเอก: พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร และประมง  และ

เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ในหลักสูตร วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร สาขาประมง และเทคโนโลยีการอาหาร  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ในปการศึกษา 2555 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด โดยมี

จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,026 คนและ 1,087 ในปการศึกษา 2553  และ ปการศึกษา 2554 ตามลําดับ (รูปที่ 1)
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ตารางที่ 1  หลักสูตรที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. และเปดทําการเรียนการสอนในคณะเกษตรศาสตร  

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
จํานวนหนวยกิตรวม

ตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(ฉบับปรุง พ.ศ.2550)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 

Bachelor of Science  (B.Sc.)
ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร (Agriculture)

 วิชาการเอกพืชไร(Agronomy)

วิชาเอกพืชสวน (Horticulture)

วิชาเอกสัตวศาสตร (Animal Science)

2. สาขาวิชาประมง (Fisheries)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 

Bachelor of Science  (B.Sc.)
ไมนอยกวา 137 หนวยกิต

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

(Food Technology)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 

Bachelor of Science (B.Sc.)
ไมนอยกวา 137 หนวยกิต

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

เกษตรและพัฒนาชนบท* (2554) 

Master of Science Program in 

Agricultural Information Technology 

and  Rural Development

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

(เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

และพัฒนาชนบท)  

Master of Science (Agricultural 

Information Technology and 

Rural Development) (M.Sc)

โครงสรางหลักสูตร 

แผนการเรียน ก(1)

แผนการเรียน ก(2)

แผนการเรียน ข

จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 36 

หนวยกิต

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร*(2554)

Master of Science (Agriculture)

2.1 วิชาเอกพืชไร

2.2 วิชาเอกพืชสวน

2.3 วิชาเอกสัตวศาสตร

2.4 วิชาเอกวิทยาศาสตรการประมง

2.5 วิชาเอกเกษตรผสมผสาน

2.6 วิชาเอกวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)

Master of Science (Agriculture)

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

M.Sc.(Agriculture)

โครงสรางหลักสูตร 

แผนการเรียน ก(1)

แผนการเรียน ก(2)

แผนการเรียน ข จํานวนหนวยกิต

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(2552)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

เทคโนโลยีการอาหาร

Master of Science (M.Sc)

(Food Technology)

โครงสรางหลักสูตร 

แผนการเรียน ก(1)

แผนการเรียน ก(2) จํานวนหนวยกิต

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
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ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
จํานวนหนวยกิตรวม

ตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต* 

1.สาขาวิชาเกษตรศาสตร (2554)

Doctor of Philosophy Program in 

Agricultural 
1.1 วิชาเอกพืชไร
1.2 วิชาเอกพืชสวน
1.3 วิชาเอกสัตวศาสตร
1.4 วิชาเอกประมง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เกษตรศาสตร)

Doctor of Philosophy Program 

in Agricultural

ปร.ด. (เกษตรศาสตร)

Ph.D(Agricultural)

โครงสรางหลักสูตร กลุมวิชาเอกพืช

ศาสตร สัตวศาสตรและวิทยาศาสตร

การประมง

แผนการเรียน แบบ1.1และแบบ 

2.1  จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 

48 หนวยกิต

แผนการเรียน แบบ 1.2  และแบบ 

2.2 จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 72 

หนวยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (2552)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร

Doctor of Philosophy 

(Food Technology)

ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร)

Ph.D. (Food Technology)

โครงสรางหลักสูตร 

แผนการเรียน แบบ1.1และแบบ 

2.1  จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 

48 หนวยกิต

แผนการเรียน แบบ 1.2  และแบบ 

2.2 จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 72 

หนวยกิต

* เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
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การประเมินประสิทธิภาพการสอน
 ในปการศึกษา 2553  คณะเกษตรศาสตรไดมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  (คะแนนเฉลี่ยของอาจารยทุกคน) สรุปผลไดตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  คณะเกษตรศาสตร ม. อุบลราชธานี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

รายละเอียดการประเมินการเรียนการสอน คาเฉลี่ย

1 นศ. มีความพึงพอใจในคุณภาพ/ความสามารถของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการสอน 4.46

2 อาจารยแจงรายชื่อหนังสือและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง 4.38

3 อาจารยใช/มีสื่อเทคโนโลยีการสอนท่ีนาสนใจ/ทันสมัย/เหมาะสมและชวยเสริมการเรียนรูและความเขาใจกับเนื้อหาวิชา 4.39

4
เปดโอกาสให นศ. ไดซักถาม แสดงความคิดเห็น ประชุม พูดคุย ใหคําแนะนําและรับฟงความคิดเห็นที่

แตกตางหรือขัดแยงจากอาจารย
4.43

5
อาจารยสอดแทรกคุณธรรม /จริยธรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/คานิยมที่ดี เชน ความซ่ือสัตย ความอดทน 

ความพอเพียง เห็นแกสวนรวม เปนตน
4.40

6 อาจารยสงเสริมให นศ. ฝกการคิดวิเคราะห การใช/หาเหตุผล และความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.44

7
อาจารย เปดโอกาส / สงเสริมให นศ.ไดศึกษา /เรียนรูกรณีศึกษา /จากการทํางานจริง / ฝกปฏิบัติ/

คนควาวิจัย/โครงงาน/สัมมนา/คนควาทางอินเตอรเน็ต
4.43

8 อาจารยแจงจุดมุงหมาย / จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / เกณฑการวัดและประเมินผลการสอนอยางชัดเจน 4.43

9 ความตรงเวลาในการสอนของอาจารย 4.46

10 อาจารยสามารถถายทอด/จัดการเรียนการสอนเปนขั้นตอน เหมาะสม เขาใจงาย 4.40

รวม 4.42
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การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

 รายงานผลการสํารวจภาวการณมงีานทําของบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร (ระดับปริญญาตรี) จากโครงการศึกษาติดตาม

ผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํารวจจากบัณฑิต ปการศึกษา 2552 ณ เดือนธันวาคม 2553 สรุปผลได ดังนี้

สาขา
จํานวนบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา

จํานวนบัณฑิตที่

ตอบแบบสอบถาม

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน

1 ป หรือศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา

รอยละของบัณฑิตที่ได

งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป

เกษตรศาสตร 141 138 100 87.72

การสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร จากโครงการศึกษาติดตามผลบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสํารวจขอมูลของบัณฑิตปการศึกษา 2552 สรุปผลไดดังนี้

ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.27

2. ดานความรูและทักษะการทํางาน 4.07

3. ดานทักษะทางปญญา 4.17

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.21

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.14

เฉลี่ย 4.16
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การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ความรวมมือทางวิชาการ

 ในดานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยทั้งตางประเทศและภายใน

ประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสรุปไดดังนี้

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานมีกีารลงนามในบนัทกึความเขาใจระหวางสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (TICA) 

โดยคณะเกษตรศาสตร ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพดานการเกษตรของมหาวิทยาลัยจําปาสัก ภายใตแผนงานความรวม

มือทางวิชาการดานการศึกษาไทย-ลาว ระยะเวลา 3  ป (2553-2555) โดยดําเนินงานดานทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและ

เอก จํานวน 9 ทุน  ทุนอบรม12 ทุน ดูงาน 42 ทุน ดานการแปรรูปผลผลิตและดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช  ดานการสงผูสงผู

เชีย่วชาญ/อาจารยเขาไปปฏบิตังิานภายใตโครงการ ณ สปป.ลาว  และการสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ และดาํเนนิงานดานการกอสราง

สถานีฝกงานของนักศึกษาที่บานบาเจียง งบประมาณรวม 20 ลานบบาท 

 คณะเกษตรศาสตรมกีารลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมกนัพฒันาดานการศกึษา คนควาวจิยัทางวชิาการและการสงเสรมิใหมกีารแลกเปลีย่นผลงานทางวชิาการ 

บุคลากร นักศึกษา และอื่น ๆ ตามความอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาเชน ดานการวิจัย กลุมขาวและผลิตภัณฑจาก

ขาว งา ผลิตภัณฑปลานํ้าจืดและสมุนไพร   สงเสริมใหบุคลากรศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนขอมูลดานสหกิจ  และรวมมือดาน

การทําวิจัยหลังปริญญาเอก 

 คณะเกษตรศาสตรไดลงนามในบันทึกตกลงความรวมมือโครงการกําหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญโดยใช

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อรวมกันพัฒนาพื้นที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร 

แลกเปลีย่นขอมลูทีเ่กีย่วของและพฒันาบคุลากรพรอมทัง้รวมกนัดาํเนนิงานดานอืน่ ๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

 คณะเกษตรศาสตรไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเรื่องพัฒนาการสอน และการวิจัยดานยางพาราและปาลม

นํ้ามัน รวมกับกลุมบริษัทไทยอีสเทิรน เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยการเกษตรที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความรวม

มือในการใชประโยชนจากขอมูล สารสนเทศ สถานที่ วัสดุ อุปกรณตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยการเกษตรเพื่อสงเสริม

การวิจัยการเกษตรใหบรรลุเปาหมาย พรอมทั้งเผยแพรผลงานวิจัยและการประยุกตใชผลงานจากการวิจัยการเกษตร ถายทอด

ความรูดานการวิจัยการเกษตร 

 คณะเกษตรศาสตรมีความรวมมือกับสํานักชลประทานที่ 7  ในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณนํ้าอุบลราชธานี  

โดยมคีณาจารยจากสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบทจดัฝกอบรมการจดัทาํฐานขอมลูเพือ่วางแผนการ

พัฒนาแหลงนํ้าและการแกไขปญหานํ้าทวมจังหวัดอุบลราชธานี

 คณะเกษตรศาสตรมีความรวมมือกับมูลนิธิรักไทย ในการพัฒนาแกปญหาภัยพิบัติในพื้นที่นํ้าทวมซํ้าซากโดยมี

คณาจารยจากสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท เขารวมกจิกรรมประชมุเสวนาแนวทางการบรูณาการ

หนวยงานภาครัฐในการแกปญหาภัยพิบัติในพื้นที่นํ้าทวมซํ้าซาก
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การพัฒนานักศึกษา
 ในปงบประมาณ 2553-2554  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ 

เพื่อสงเสริมประสบการณของนักศึกษาทั้งสิ้น 18  โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4  ซึ่งในโครงการตางๆ นั้น เปน

กจิกรรมทีส่อดคลองกบัวสิยัทศัน มหาวทิยาลยัอบุลราชธานแีละตามคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษา โดยกจิกรรมตางๆ นัน้ไดครอบคลมุกจิกรรมทางดานวชิาการ กฬีาและการสงเสรมิสขุภาพ บาํเพญ็ประโยชนและ

รักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

 ในสวนของทุนการศึกษาปงบประมาณ 2553-2554  ตารางที่ 5 และตารางที่ 6 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไดจัดสรรและจัดหาทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมและชวยเหลือนักศึกษาในดานการเรียนทั้งสิ้นมีจํานวนทั้งสิ้น 68 ทุน 

โดยคิดเปนเงินทั้งสิ้น  1,183,400 บาท

ผลงานที่ไดรับรางวัล
• นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ 2 จาก

การพัฒนาผลิตภัณฑ “กวยจั๊บงาดํา” ในงานนวัตกรรมของกรมสงเสริม

อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2553

• นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

จากงานประกวดผลิตภัณฑอาหาร    “นํายอดขาวสัปปะรดผสมเม็ดบีดสมะ

เมาแปงใบบัวบก” (Vegsie-Frut Healthy Drink) ในงานประชุมวิชาการ

ระดับนานานชาติ Food Innovation Contest 2011  in ASean Food 

Conference เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2554  จัดโดย FoSTAT รวมกับ NIA 

ศูนยนวัตกรรมแหงชาติ

• นักศึกษาสาขาวิชาพืชสวนไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมรวมและ
ประเภทอุดมศึกษาจากการประกวดจัดสวนหยอมดวยแนวคิด “สวนเกษตร
ยั่งยืน” ในงานวันเกษตรแหงชาติประจําป 2554  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
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ตารางที่ 3 โครงการกิจกรรมสงเสริมประสบการณนักศึกษา  ปงบประมาณ 2553

ลําดับ

ที่
รายชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

จํานวน

ผูเขา

รวม(คน)

สถานท่ี วัน เวลาท่ีจัด

ความสอดคลอง

กับอัตลักษณ

มหาวิทยาลัย

1 โครงการเกษตรอาสาพัฒนา 50,000 60 อ.สรินธร 

จ.อุบลราชธานี

11-15 

ตุลาคม 2552

สามัคคี

สํานึกตอสังคม

2 โครงการกีฬาเปดกระปอง 20,000 100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตุลาคม 2552 สรางสรรค

สามัคคี

3 โครงการมือเรียวเก่ียวรวง 20,000 400 ฟารมคณะ

เกษตรศาสตร

มิถุนายน-

พฤศจิกายน 2552

สามัคคี

4 โครงการลอยกระทง 8,000 600 หนองอีเจม  ม.อุบลฯ 21 พฤศจิกายน 

2552

สรางสรรค

5 โครงการประเพณี 4 จอบ

แหงชาติ

40,000 100 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร

1-6 ธันวาคม 2552 สรางสรรค

สามัคคี

สํานึกตอสังคม 

6 โครงการพระราชทาน

ปริญญาบัตร และเล้ียงนําชา

บัณฑิต

20,000 600 คณะเกษตรศาสตร 20-21 ธันวาคม 

2552

สามัคคี

7 โครงการแนะแนวเลือกสาขา 8,000 250 หองวรพงษ  สุริยภัทร ธันวาคม 2552 สรางสรรค

8 โครงการปจฉิมนิเทศ/เกษตร

อําลา

20,000 800 คณะเกษตรศาสตร 20 มกราคม 2553 สรางสรรค

สามัคคี

9 โครงการสัมมนากิจกรรม

นักศึกษาเทอมปลาย

2,500 60 หองวรพงษ  สุริยภัทร 15 กุมภาพันธ 

2553

สรางสรรค

สามัคคี

10 โครงการเตรียมความพรอม

บัณฑิต

60,000 90 โรงแรมอุบลบุรีรีสอรท กุมภาพันธ 2553 สรางสรรค

สามัคคี

11 โครงการคายผูนํา 4 จอบ

 อาสาพัฒนา

20,000 6 มหาวิทยาลัยแมโจ พฤษภคม 2553 สรางสรรค

สามัคคี

สํานึกตอสังคม

12 โครงการเตรียมความพรอม

สโมสรนักศึกษาชุดใหม

15,000 45 คณะเกษตรศาสตร พฤษภาคม 2553 สรางสรรค

สามัคคี

13 โครงการพี่พบนอง 2553 40,000 300 คณะเกษตรศาสตร 1-13 มิถุนายน 

2553

สามัคคี

14 โครงการไหวครู - 300 หองประชุวรพงษ 

สุริยภัทร

9 มิถุนายน 2553 สรางสรรค
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ลําดับ

ที่
รายชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

จํานวน

ผูเขา

รวม(คน)

สถานท่ี วัน เวลาท่ีจัด

ความสอดคลอง

กับอัตลักษณ

มหาวิทยาลัย

15 โครงการสัมมนากิจกรรม

นักศึกษาเทอมตน

5,000 60 หองประชุวรพงษ สุริย

ภัทร

20 มิถุนายน 2553 สรางสรรค

สามัคคี

16 โครงการพี่สอนนอง 10,000 คณะเกษตรศาสตร ตลอดปการศึกษา สรางสรรค

17 โครงการสัมมนากิจกรรม

นักศึกษาเทอมตน

1,350 66 หองวรพงษ  สุริยภัทร 24 มิถุนายน 2553 สรางสรรค

18 โครงการกีฬานองใหม 2553 30,000 222 สนามกีฬามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

สิงหาคม-กันยายน 

2553

สามัคคี

 ตารางที่ 4  โครงการกิจกรรมสงเสริมประสบการณนักศึกษา  ปงบประมาณ 2554  

ลําดับ

ที่
รายชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

จํานวน

ผูเขา

รวม(คน)

สถานท่ี วัน เวลาท่ีจัด

ความสอดคลอง

กับอัตลักษณ

มหาวิทยาลัย

1 โครงการเกษตรอาสาพัฒนา 50,000 60 อ.นํ้ายืน จ.อุบลราชธานี 11-15 ตุลาคม 

2553

สามัคคี

สํานึกตอสังคม

2 โครงการประเพณี 4 จอบ

แหงชาติ

40,000 100 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทารลาดกระบัง

21-25 ตุลาคม 

2553

สรางสรรค

สามัคคี

สํานึกตอสังคม

3 โครงการกีฬาเปดกระปอง 20,000 98 มหาวิทยาลัยขอนแกน 20-23 ตุลาคม 

2553

สรางสรรค

สามัคคี

4 โครงการลอยกระทง 8,000 600 หนองอีเจม 20 พฤศจิกายน 

2553

สรางสรรค

5 โครงการแกนนํานักศึกษา

อาสาพัฒนา สัปดาหสง

เสริมศาสนา และคุณธรรม

จริยธรรม

8,900 60 วัดหายโสก 

อ.วารินชําราบ 

จ.อุบลราชธานี 

28 พฤศจิกายน 

2553

สํานึกตอสังคม

6 โครงการพระราชทาน

ปริญญาบัตร และเล้ียงนํ้าชา

บัณฑิต

20,000 600 คณะเกษตรศาสตร 20-21 ธันวาคม 

2553

สามัคคี

7 โครงการแนะแนว

เลือกสาขา

8,000 250 หองวรพงษ  สุริยภัทร 18 ธันวาคม 2553

8 โครงการพี่พบนอง

สัตวศาสตร  

10,000 150 บานสรางเม็ก ต.โพธิ์

ใหญ

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ

12 ธันวาคม 2553 สรางสรรค
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ลําดับ

ที่
รายชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

จํานวน

ผูเขา

รวม(คน)

สถานท่ี วัน เวลาท่ีจัด

ความสอดคลอง

กับอัตลักษณ

มหาวิทยาลัย

9 โครงการกีฬา 3 เสียม 40,000 135 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี

22 มกราคม 2554 สรางสรรค

สามัคคี

สํานึกตอสังคม

10 โครงการปจฉิมนิเทศ/เกษตร

อําลา

20,000 800 คณะเกษตรศาสตร 29 มกราคม 2554 สรางสรรค

11 โครงการสัมมนากิจกรรม

นักศึกษาเทอมปลาย

1,800 50 หองวรพงษ  สุริยภัทร 17 กุมภาพันธ 

2554

สรางสรรค

สามัคคี

12 โครงการบวชอุทิศสวนกุศล

กับนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร

12,000 10 วัดบานศรีไค 

ต.เมืองศรีไค

อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ

23-25 กุมภาพันธ 

2554

สํานึกตอสังคม

13 โครงการทําความสะอาด

ถนนหนามหาวิทยาลัย รวม

กับผูวาราชการจังหวัด

อุบลราชธานี และ เทศบาล

ตําบลเมืองศรีไค 

- 10 หนามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

3 มีนาคม 2554 สํานึกตอสงัคม

14 โครงการควบคุมประชากร

สุนัข แมว และปองกัน

โรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

8,000 60 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 9-10 พฤษภาคม 

2554

สํานึกตอสังคม

15 โครงการคายผูนํา 4 จอบ

 อาสาพัฒนา

20,000 6 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

16-20 พฤษภคม 

2554

สรางสรรค

สามัคคี

สํานึกตอสังคม

16 โครงการปฐมนิเทศและ

เตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหม

20,000 300 อาคารเรียนรวม 5 27 พฤษภาคม 

2554

สรางสรรค

สามัคคี

17 โครงการพี่พบนอง 2554 30,000 350 คณะเกษตรศาสตร 1-15 มิถุนายน 2554 สรางสรรคสามัคคี

18 โครงการไหวครู - 300 หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร 9 มิถุนายน 2554 สรางสรรค

19 โครงการสัมมนากิจกรรม

นักศึกษาเทอมตน

5,000 60 หองประชุมวรพงษ 

สุริยภัทร

20 มิถุนายน 2554 สรางสรรค

สามัคคี

20 โครงการพี่สอนนอง 10,000 160 คณะเกษตรศาสตร ตลอดปการศึกษา สรางสรรค

สามัคคี
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ตารางที่ 5  ทุนการศึกษาเพ่ือสงเสริมและชวยเหลือนักศึกษาในดานการเรียน ปงบประมาณ 2553 

ลําดับ

ที่
ชื่อทุนการศึกษา

นักศึกษา

ชั้นป

จํานวน

(ทุน)

ทุนละ 

(บาท)

รวมเปนเงิน  

(บาท)

1 ทุนการศึกษาพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 1 40,000 40,000

3 1 100,000 100,000

2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 2551 3 1 30,000 30,000

3 ทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน  คณะเกษตรศาสตร 3 2 30,000 60,000

4 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ 4 1 12,000 12,000

5 ทุนการศึกษาหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 4 2 45,200 90,400

6 ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย 3,2 4 12,000 48,000

7 ทุนการศึกษามูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ 4 1 7,000 7,000

8 ทุนการศึกษามูลนิธิแองโกล-ไทย 3 3 10,000 10,000

9 ทุนการศึกษาโครงการชางเผือก 2 1 60,000 60,000

10 ทุนการศึกษาเทศบาลตําบลเมืองศรีไค 1,2 2 500 1,000

11 ทุนสวัสดิการหอพักนักศึกษา 4,1 3 4,000 12,000

12 ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษและนางสาลี่  คนตรง 4 1 4,000 4,000

13 ทุนการศึกษา “คุณเพ็ญนภา จันทรวัฒนากุล” 3 1 8,000 8,000

รวม 24 482,400

ตารางที่ 6  ทุนการศึกษาเพ่ือสงเสริมและชวยเหลือนักศึกษาในดานการเรียน ปงบประมาณ 2554 

ลําดับ

ที่
ชื่อทุนการศึกษา

นักศึกษา

ชั้นป
จํานวน(ทุน)

ทุนละ 

(บาท)

รวมเปนเงิน   

(บาท)

1 ทุนการศึกษาพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3 1 58,000 58,000

4 1 100,000 100,000

2 ทุนการศึกษา “คุณเพ็ญนภา จันทรวัฒนากุล” 4,3 2 10,000 20,000

3 ทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน  คณะเกษตรศาสตร 4,2 3 30,000 90,000

4 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ 3 2 12,000 24,000

5 ทุนการศึกษาสมาคา-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี 2 2 5,000 10,000

6 ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย 4,3 4 12,000 48,000

7 โครงการทุนระดับปริญญาตรีแกบุตรหลานเกษตรกร 1 1 40,000 40,000

8 ทุนการศึกษามูลนิธิแองโกล-ไทย 4 3 10,000 30,000

9 ทุนการศึกษาโครงการชางเผือก 3 1 60,000 60,000

10 ทนุการศึกษามูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ 3 1 6,000 6,000

11 ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง 3 1 25,000 25,000

12 ทุนการศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 2 2 45,000 90,000

13 ทุนการศึกษา “แมแดง แซอึ้ง” สําหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 3,4 20 5,000 100,000

                                                          รวม 44 701,000
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การวิจัย
 การพัฒนางานวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่คณะเกษตรศาสตรใหความสําคัญในการพัฒนาไปสูความ

เปนเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรทําการศึกษา คนควาเพ่ือพัฒนาองคความรูทางการเกษตร ตลอดจนสงเสริมใหมีการ

ถายทอดผลงานวจิยัเพือ่พฒันาความรูทางดานวทิยาศาสตรการเกษตรสูชมุชนเพือ่กอใหเกดิประโยชนตอสังคมโดยรวม และรวม

ถงึการสงเสริมและสนบัสนนุการผลตินวตักรรมใหมๆ  ทางการเกษตรและพฒันาระบบการบรหิารงานวจิยัและการเผยแพรผลงาน

วิจัยของหนวยงาน

 ในสวนของงบประมาณเพ่ือการสนบัสนนุการวจิยั ปงบประมาณ 2553 คณะฯไดรบัการสนบัสนุนงบประมาณท้ังภายใน

และภายนอกรวมท้ังสิน้ 5,409,814.00 บาท จาํนวน 21  โครงการ และในปงบประมาณ 2554 เปนเงินรวมท้ังส้ิน  14,749,740.00 

บาท จํานวน 34  โครงการ ( ตารางท่ี 7) และรายละเอียดแหลงทุนตาง ๆ  ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานโครงการวิจัย

ดังตารางที่ 8 - ตารางที่ 15  สําหรับงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอก  คณะฯ ไดรับการสนับสนุน

อยางตอเน่ืองจากหนวยงานท่ีใหทุนวิจัยตางๆ อาทิเชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช.)  และหนวยงานตางประเทศ

ผลงานวิจัยดานพืชไร 

 ไดมีความรวมมือกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และ

ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานีพัฒนาพันธุขาวเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ

อากาศโดยปรับปรงุพนัธุขาวทนแลง IR57514 ทีม่กีารปรบัตวัและใหผลผลติสูงในพืน้ท่ี

ปลกูขาวอาศยันํา้ฝนบรเิวณทีร่าบลุมแมนํา้โขงใหมคีวามหอมและคณุภาพการหุงตมคลาย

ขาวหอมมะลโิดยการใชเครือ่งหมายโมเลกลุดเีอน็เอชวยคดัเลือกในการปรบัปรงุพนัธุแบบ

ผสมกลับ (marker-assisted backcross breeding) สายพันธุขาวที่พัฒนาไดนี้จะเปน

ประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกขาวในท่ีราบลุมแมนํ้าโขงและบริเวณใกลเคียง  การตรวจ

คนจีโนมขาวพันธุพื้นเมืองไทยเพื่อคนหายีนตานทานโรคไหม จํานวน 10 ยีน ไดแก ยีน 

Pi1,Pi2, Pi9, Pi-d2,Pi-d3, Pi36, Pi54, Pi-ta, Pib และ Pigm  และ ไดศึกษาปฏิกิริยา

การตอบสนองของขาวพื้นเมืองไทยท่ีมียีนตานทานโรคไหมตอเชื้อสาเหตุโรคไหมที่เก็บ

รวบรวมได    จากแหลงปลูกขาวตางๆ ในประเทศไทย  พันธุขาวพื้นเมืองที่มียีนตานทาน

โรคไหมเหลานี้ ถือเปนแหลงพันธุกรรมที่สําคัญในการปรับปรุงพันธุขาวตอไปในอนาคต   

นอกจากน้ีไดตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของขาวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูก

ใน  ภาคอีสาน รวม 9 จังหวัด โดยการใชเคร่ืองหมายโมเลกุล ดีเอ็นเอ เกษตรกรสวน

ใหญมักแบงเก็บพันธุขาวสวนหน่ึงไวใชเปนเมล็ดพันธุเพื่อการเพาะปลูกในฤดูถัดไป ซึ่ง

พบวา ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุไวเพื่อการเพาะปลูกสวนใหญนั้นมีพันธุกรรมไมแตกตางจากขาวขาวดอก

มะลิ 105 จากศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี และหนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว นอกจากนี้ไดมีการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนภูฝอยลม เพื่อปลูกยางพารา โดยการพัฒนาประสิทธิภาพของเกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลางใหมีแนวคิด ความรู ประสบการณ และทักษะดานการเกษตรตลอดจนดานการบริการจัดการทรัพยากรใหสอดคลองกับ

สถานการณ ศกัยภาพ และความตองการของเกษตรกร โดยพบวา จาํนวนรวมของเกษตรกรท่ีเขารวมการเปดตลาดรวมยางพารา

เพิม่ขึน้โดยเฉล่ียรอยละ 12.46 ตอป นํา้หนกัยางพาราเพ่ิมขึน้โดยเฉล่ียรอยละ 26.40 ตอป และมูลคาเพ่ิมการซ้ือขายเพ่ิมขึน้รอย

ละ 27.95 ตอป นอกจากน้ีสมาชิกยังไดรับประโยชนจากโครงการนี้ โดยพบวา สมาชิกมีความเช่ือมั่นตอการดําเนินการของตลาด

รบัซือ้ยางพารา สมาชดิสามารถขายแผนยางพาราไดราคาดขีึน้ และความสาํเรจ็ทีต่ามมาคอื เปนการปลกูฝงจติสํานกึแกเกษตรกร

ที่จะทําการตลาดดวยตนเอง เกิดการพัฒนาอาชีพสวนยางพาราอยางตอเนื่อง และที่สําคัญที่สุดคือ เกิดความรมมือรวมใจของ

คนในชุมชน
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ผลงานวิจัยดานพืชสวน

               มีการศึกษาการผลิตพริกขี้หนูผลใหญ พัฒนาสายพันธุพริกและ

มะเขือเทศเพื่ออุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตและ    มีคุณภาพผลผลิตที่

ดี มีความตานทานตอโรค  และแมลงจนสามารถจําหนายสายพันธุใหกับ

บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ      เพื่อนําไปใชเปนพอแมพันธุทางการคาได และมี

การพัฒนาคัดเลือกตนตอตระกูลมะเขือท่ีตานทานตอโรคเห่ียวเขียว  ทีเ่กดิ

จากเช้ือ Ralstonisolanacearum และเพ่ือหาวิธียกระดับความงอกของ

เมล็ดพันธุมะเขือบางชนิดใหมีเปอรเซนตความงอกสูง โดยไดตนตอตระกูล

มะเขือบางชนิดที่มีความสามารถตานทานโรคเหี่ยวเขียว (Bacterlial wilt) 

และนาํมาใชเปนตนตอสําหรบัการผลติเมล็ดพนัธุมะเขอืเทศทีใ่หผลผลติตอ

ไรสงู และเปนการลดความเสีย่งในการผลติเมลด็พนัธุมะเขอืเทศลกูผสมของ

เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการระบาดของโรคเห่ียวเขียวที่

มีการผลิตเมล็ดพันธุติดตอกันมามากกวา 20 ป นอกจากนี้บริษัทที่ทําการ

ผลิตเมล็ดพันธุยังสามารถนําความรูไปถายทอดสูเกษตรกรที่เปนสมาชิก 

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การผลิตเมล็ดพันธุในระดับตลาด

โลก และเปนการเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดบัชาติ/นานาชาติ นอกจากนีไ้ดรวมมือกับทางโรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช

ในอบรมการออกแบบผังแมบทภูมิสถาปตยกรรมโบราณสถานแหงชาติ ณ อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด

อุบลราชธานี นอกจากน้ีไดมีความรวมมือกับบริษัทคาวาโชฟูด (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัทดัมสซีดเอนเตอรไพรสเซส อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด  ในการศึกษาการผลิตถั่ว azuki และ buck wheat ใน สปป. ลาว 

ผลงานวิจัยดานอุตสาหกรรมเกษตร 

 เนนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารท่ีมกีารใชวตัถุดบิในทองถ่ิน 

เชน ใบยานาง แปงจากเมล็ดมะขามและเมล็ดบัว  เสนใยอาหารจาก

รําขาว และกากมะพราว ซึ่งเปนการสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบที่เปน

ผลพลอยไดจากการแปรรูปใหเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนการ

เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑโดยการประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหาร เชน  การ

ประยุกตใชแปงจากเมล็ดมะขามในผลิตภัณฑเสนกวยจ๊ับอุบล การนํา

เสนใยอาหารจากรําขาวไปประยุกตใชในผลิตภัณฑขนมปง เพื่อเปน

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและวิจัยเพื่อ

การพัฒนาอาหารพื้นเมืองของภาคอีสาน เชน การศึกษาและวิจัยเค็ม

หมากนัด การสํารวจกระบวนการผลิตอาหารหมักพื้นบานในจังหวัด

อบุลราชธาน ีการศกึษาสารออกฤทธิท์างชวีภาพในขาวเมา เพือ่นาํผลการวจิยัมาตอยอดเพือ่พฒันาคณุภาพอาหารพืน้บานตอไป  

ตลอดจนไดมกีารศึกษาวิธกีารปรบัปรุงกระบวนการเพ่ือใชในอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตร เชน วธิกีารผลิตอบแหงพริกโดย

ใชตูอบแหงแบบตูอบลมรอนทดแทนการทําแหงพรกิดวยวธิกีารตากแดดเพ่ือลดปญหาการปนเปอน และสามารถลดระยะเวลาใน

การทําแหงได และการศึกษาวิธีการผลิตมะขามผงดวยการทําแหงแบบโฟม
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ผลงานวิจัยดานสัตวศาสตร

 มกีารพฒันาสายพนัธุโคลกูผสมพืน้เมอืง-แองกัสเต้ีย ซึง่เปน

โคที่มีคุณภาพเนื้อดี ตัวเล็ก แตเปอรเซ็นตซากสูง  เมื่อนํามาผสมขามกับ

โคพื้นเมืองไทย (สายอีสาน) ซึ่งเปนโคตัวเล็กเชนกัน  แตมีความดีเดนใน

เร่ืองความทนทาน ตอสภาพอากาศรอนและมีความสมบูรณพนัธุสงู ผสม

ติดงาย ไดเปนโคลูกผสมแองกัสเต้ีย-พื้นเมือง ที่มีนํ้าหนักแรกเกิดเฉล่ีย 

13.9 กก. มีขนสีดําเขม มีความสมบูรณของกลามเนื้อ ไมมีเขา และเช่ือง 

นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตรไดมีความรวมมือกับบริษัทเครือเจริญ

โภคภัณฑในการศึกษาวิจัยในการเล้ียงไกเนื้อไกไข สุกรขุน สุกรพันธุ 

และการชําแหละสุกรนอกจากนี้ยังมีการศึกษาความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของไกพื้นเมืองไทย เนื่องจากไกพื้นเมืองเปนสวนหนึ่งของ

วิถีชีวิตเกษตรกร แตโดยรวมแลวปริมาณไกพื้นเมืองลดลงบางเล็กนอย 

เพราะเกษตรกรบางสวนไมกลับมาเลี้ยงอีก ดวยเหตุผลที่ไกพื้นเมืองไม

เหมาะกับสภาพที่อยูอาศัยหรืออาคารบานเรือนสมัยใหมอีกแลว สวนใน

แงของความหลากหลายทางพันธุกรรมหากจะวัดจากลักษณะภายนอก

ที่ปรากฏใหเห็น พบวาไมมีกาเปลี่ยน แปลงมากนัก ทั้งสีขน สีแขง และ

ลักษณะหงอน และมีการศึกษาพัฒนาสายพันธุหญาอาหารสัตว “อุบลพาสพาลัม” ที่เหมาะสมตอพื้นที่ชื้นแฉะของอีสาน และ

สายพันธุหญาอกีหลายชนิด ซึง่ปจจุบนัคณะเกษตรศาสตรไดมกีารรวมมือกบัภาคเอกขนในการผลิต และจําหนายเมล็ดพนัธุหญา

อาหารสัตวจากกลุมเกษตรกรเพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ มากกวาสิบประเทศทั่วโลก                                           

ผลงานวิจัยดานประมง
 มีการศึกษาวิจัยการเพาะเล้ียงพันธุปลาท่ีเหมาะสมในภาคอีสาน 

และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้าในลุมแมนํ้าโขง และนักวิจัย 

คณะเกษตรศาสตรไดรวมมือกับทีมวิจัยจากไทยและสหรัฐอเมริกาในการคน

พบพันธุปลาอีด สกุล Lepidocephalicthys ในบริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ซึ่งถือวาเปนปลา 2 ชนิดใหมของโลก รวมทั้งศึกษาหาปลาพื้น

เมอืงของไทยเพ่ือใชเปนตวัแทนสัตวทดลองเพ่ือใชทดแทนปลาจากตางประเทศ 

นอกจากน้ียังรวมมือกับสถาบันสิ่งแวดลอมแหงชาติประเทศญ่ีปุนและกรม

ประมงในการศึกษาการอพยพยายถ่ินของปลาและผลกระทบของการสราง

เขื่อนในลุมน้ําโขงตอนลาง 
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 ผลงานวิจัยดานระบบสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท

           การพัฒนาระบบสารสนเทศไดมีความรวมมือกับคณะ

กรรมการออยและน้ําตาลเพ่ือสํารวจพ้ืนที่การปลูกออยท่ัว

ประเทศกวา 4.6 ลานไร และการวางแผนทางการเกษตรรวม

กับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมท้ังงานวิจัยในดานการ

บริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน เชน นโยบายการทําบัญชี

ครวัเรอืน ไดถกูนาํไปขยายผลใชเปนนโยบายในการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในระดบัจังหวัดอุบลราชธานี

ตารางที่ 7  งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนเพื่อการดําเนินโครงการวิจัยในชวงปงบประมาณ 2553-2554 

แหลงงบประมาณ

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

จํานวน 

(โครงการ)

งบประมาณ

 (บาท)

จํานวน 

(โครงการ)

งบประมาณ

 (บาท)

แหลงทุนสนับสนุนภายใน

สํานักงบประมาณ 2 693,000.00 3 1,419,000.00

คณะเกษตรศาสตร 6 166,500.00 11 420,000.00

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 10,000.00 3 135,000.00

รวม 9 859,500.00 17 1,974,000.00

แหลงทุนสนับสนุนภายนอก

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.)
2 556,088.00 4 4,135,040.00

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 5 2,532,866.00 5 4,301,820.00

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 1 794,680.00 2 1,808,930.00

หนวยงานอื่น ๆ เชน บริษัทเอกชน ประเทศญี่ปุน 4 666,680.00 6 2,529,950.00

รวม 12 4,550,314.00 17 12,775,740.00

รวมทั้งสิ้น 21 5,409,814.00 34   14,749,740.00
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ตารางที่ 8  โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบ

ประมาณ(บาท)

1 การคัดเลือกตนตอตระกูลมะเขือตานทานโรคเหี่ยวเขียวจากเช้ือ

แบคทีเรีย (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ

มะเขือเทศลูกผสมชวงที่ 1 (ตอเนื่องปที่ 2)

ผศ.ดร.บุญสง เอกพงษ 253,000.00

2 การตรวจคนจีโนมขาวพันธุพื้นเมืองไทยเพื่อหายีนตานทาน

โรคเชื้อราใบไหม และปฏิกิริยาการตอบสนองของขาวที่มียีน

ตานทานตอเชื้อราใบไหมสายพันธุตางๆ ในประเทศไทย  (ปที่ 2)

ผศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม 440,000.00

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 693,000.00

ตารางที่ 9 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2553

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบ

ประมาณ(บาท)
1 โครงการความรวมมือดานงานวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อศึกษา

ความเปนไปไดในการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลม

นํามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีการใหนํา 3 ระบบ”

นายประสิทธ กาญจนา 66,500.00

2 โครงการคุณลักษณะของแปงและสตารชจากเมล็ดมะขาม ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง 20,000.00

3 โครงการวิจัยผลของสารออกซินตอการติดฝกและการชวยชีวิต

คัพภะลูกผสมขามกลวยไมสกุลมาวิ่ง

ผศ.ดร.กาญจนา            

รุงรัชกานนท

20,000.00

4 โครงการวิจัยมีดเกี่ยววัชพืช รศ.ดร.กิตติ วงสพิเชษฐ 20,000.00

5 โครงการวิจัยการศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของขาวเมา ดร.เอกสิทธิ์ ออนสอาด 20,000.00

6 โครงการความสัมพันธระหวางคุณภาพนํา กับการวางไขของ

ปลานิล

นายชํานาญ  แกวมณี 20,000.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 166,500.00

ตารางที่ 10 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2553

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบ

ประมาณ(บาท)

1 การผลิตขาวหอมอินทรียจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร รศ.ดร.สุวัฒน  

ธีระพงษธนากร

10,000.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 
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ตารางที่ 11 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงงบประมาณภายนอก ปงบประมาณ 2553

ลําดับ ชื่อโครงการ แหลงทุน หัวหนาโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

1 โครงการ Scenario-Based Asscssment of 

the Potential Effects of Alternative Dam 

Construction Schemes on Freshwater Fish 

Diversity in the Lower Mekong Basin

ประเทศญี่ปุน&ประเทศ

กัมพูชา

รศ.ดร.ทวนทอง  

จุฑาเกตุ

250,000.00

2 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของปุยเคมีที่

เหมาะสมสําหรับการเพ่ิมผลผลิตยางหลังเปดกรีด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จํากัด (มหาชน)

ผศ.ดร.มานัส  ลอ

ศิริกุล

100,000.00

3 ชุดโครงการบริหารโครงการและดําเนินโครงการ

วิจัยของศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหง

ชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี

ของศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ผศ.ดร.ยุวดี

ชูประภาวรรณ

 

 

 

 

โครงการยอยที่ 1 การติดตามสถานการณศัตรู

ธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ผศ.ดร.ยุวดี

ชูประภาวรรณ

170,000.00

โครงการยอยที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อ

รา Pochonia chlamydosporia ตอการควบคุม

ไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita 

ในพริก

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ผศ.ดร.ยุวดี

ชูประภาวรรณ

304,680.00

โครงการยอยที่ 3 การประเมินศัตรูธรรมชาติของ

มันสําปะหลัง

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ผศ.ดร.ยุวดี

ชูประภาวรรณ

160,000.00

โครงการยอยที่ 4 การใชประโยชนจากศัตรู

ธรรมชาติเพ่ือการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพริก

โดยชีววิธี

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ดร.สุกัญญา  

คลังสินศิริกุล

160,000.00

4 ฤทธิ์ทางชีวภาพ การผลิตไมโครแคปซูลของ

สารสกัดจากใบยานาง และการประยุกตใชใน

ผลิตภัณฑอาหาร (2 ป)

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ดร.จิตรา

สิงหทอง

180,000.00

5 การพัฒนากระบวนการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อบ

แหงเพื่อเปนอาหารวางเพ่ือสุขภาพ (2 ป)

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ดร.วิริยา

พรมกอง

180,000.00

6 การผลิตและความคงตัวของนํามันงาในรูปผงแบบ

เอนแคปซูเลท

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ดร.เอกสิทธิ์ 

 ออนสอาด

400,000.00

7 ผลของสารสกัดหยาบกวาวเครือขาว (Pueraria 

mirifi ca) ตอการเปล่ียนเพศปลานิลและปลาสลิด)

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

น.สพ.ดร.นนทกรณ  

อุรโสภณ

400,000.00
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ลําดับ ชื่อโครงการ แหลงทุน หัวหนาโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

8 การพัฒนาตนแบบซองควบคุมการปลอยไอระเหย

เอทานอลสําหรับมะละกอตัดสด

ศูนยพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

ดร.วีรเวทย

อุทโธ

360,008.00

9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรของ

ชุมชน

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ผศ.ดร.วสุ  

อมฤตสุทธิ์

1,372,866.00

10 The cooperation project be tween Ubon 

Ratchathani University., Kawasho Foods 

(Thailand) Co., Ltd and Adams.Enterprises 

Co.,Ltd

ประเทศญี่ปุน ผศ.ดร.วสุ  

อมฤตสุทธิ์

116,680.00

11 สรุปประสบการณและบทเรียนการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนสูนิคมการเกษตร:กรณีภูฝอย

ลม ตําบลคอแลน อําเภอบุณฑริก จังหวัด

อุบลราชธานี

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม

รศ.ดร.นันทิยา 

 หุตานุวัตร

200,000.00

12 การพัฒนาและประยุกตใชกลองบรรจุแบบ

ดัดแปลงบรรยากาศโดยใชหนาตางซิลิคอนเมมเบ

รนในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา

ผลไมไทย

ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ดร.เรวัติ

ชัยราช

196,080.00

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,550,314.00

ตารางที่ 12  โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

1 คุณสมบัติเชิงหนาที่ของใยอาหารจากรําขาว และการประยุกตใช

ในผลิตภัณฑอาหาร

ผศ.ดร.จิตรา

  สิงหทอง

275,000.00

2 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดไฟโตเอส

โตรเจนในรูปแบบครีมท่ีใชทางชองคลอดในหนูแรทที่ตัดรังไข

น.สพ.ดร.นนทกรณ  

อุรโสภณ

349,800.00

3 ชุดโครงการการพัฒนาสายพันธุกลวยไมสกุลมาวิ่งเพื่อศักยภาพใน

เชิงพาณิชย  ประกอบดวย

ผศ.ดร.กาญจนา

  รุงรัชกานนท

794,200.00

โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทเพื่อ

ใชการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลมาวิ่ง

ผศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม 383,900.00

โครงการยอยที่ 2 การปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลมาวิ่งเพื่อเปนไม

ประดับกระถาง

ผศ.ดร.กาญจนา  

รุงรัชกานนท

410,300.00

รว มงบประมาณทั้งสิ้น 1,419,000.00
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ตารางที่ 13  โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
1 การคัดเลือกเชื้อรากอโรคในแมลงเพื่อใชในการควบคุมเพล้ียแปง

มันสําปะหลัง

ดร.สุกัญญา

คลังสินศิริกุล

40,000.00

2 การขยายพันธุเบญจมาศแบบไมใชดิน นายทวีศักดิ์  วิยะชัย 40,000.00

3 การตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมในขาวขาวดอกมะลิ 105 

โดยการใชเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม 40,000.00

4 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุฝรั่ง ดร.สุทิน  พรหมโชติ 40,000.00

5 โครงการที่เก็บเกี่ยวผลหมอน (Mulberry Picker) รศ.ดร.กิตติ วงสพิเชษฐ 20,000.00

6 องคประกอบคุณสมบัติเชิงหนาที่ของแปงเมล็ดบัว และการ

ประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหารบางชนิด

ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง 40,000.00

7 สมบัติทางเคมีกายภาพ และกิจกรรมของเอนไซมทรานกลูตามิเนส

และโปรติเนสในโปรตีนกลามเนื้อของปลานําจืดวงศสวาย

ดร.ปญจภรณ

ทัดพิชญางกูร

40,000.00

8 อิทธิพลของระบบการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปรเชิงแอคทีฟ 

ดวยไอระเหยเอทานอลตอกิจกรรมการเปนสารตานอะนุมูลอิสระ

ในผักและผลไมตัดสด

ดร.วีรเวทย  อุทโธ 40,000.00

9 อิทธิพลของอายุการเก็บเก่ียวตอคุณภาพของผลสมเขียวหวานพันธุ

สายนําผึ้งในจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.อุบล  ชินวัง 40,000.00

10 การผลิตแปงขาวกลองงอกเพื่อใชในผลิตภัณฑแปงแผน (ใบเม่ียง) นางสาวเมทินี  มาเวียง 40,000.00

11 การศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการผลิตโคอินทรียของ

เกษตรกรในเขตอีสานใต

ผศ.ดร.กังวาน 

ธรรมแสง

40,000.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 420,000.00

ตารางที่ 14  โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2554

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
 งบประมาณ

(บาท) 

1 การผลิตปลาสวายเค็มรมควัน
ดร.ปญจภรณ  

ทัดพิชญางกูร
45,000.00

2 การผลิตแปงขาวกลองงอกเพ่ือใชในผลิตภัณฑแปงแผน (ใบเมี่ยง) ดร.เมทินี  มาเวียง 45,000.00

3
การศึกษากิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพ่ือการ

ปรับปรุงพันธุฝรั่ง
ดร.สุทิน  พรหมโชติ 45,000.00

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 135,000.00
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ตารางท่ี 15  โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก แหลงทุนภายนอก ประจําปประมาณ 2554   

ลําดับ ชื่อโครงการ แหลงทุน หัวหนาโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
1 การปรับปรุงพันธุมะเขือเทศสีดาเพ่ือใหทนรอน ตานทาน

โรคเหี่ยวเขียว และโรคใบหงิกเหลืองโดยวิธีมาตรฐาน    

(2 ป) ปที่ 1

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อุดมศึกษา

ผศ.ดร.บุญสง  

เอกพงษ

342,100.00

2 ผลของกรดไขมันจากพืชตอการแสดงออกของยีน Fatty 

acyl desaturase และ elongase และการสรางกรดไข

มันไมอิ่มตัวสูงจําพวก eicosapentaenoic acid (EPA) 

และ docosahezaenoic acid ในปลาดุกอุย

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อุดมศึกษา

ผศ.ดร.ธนาทิพย

แหลมคม

349,800.00

3 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ

ปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) (2 ป) ปที่ 1

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อุดมศึกษา

ผศ.ดร.กาญจนา  

พยุหะ

940,500.00

4 การพัฒนาเสนกวยจั๊บอุบลกึ่งสําเร็จรูปเสริมรําขาว สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อุดมศึกษา

ผศ.ดร.จิตรา

สิงหทอง

300,000.00

5 การพัฒนาสีผิวผลในระยะกอนการเก็บเก่ียว และการใช

ความรอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและอายุการวางจําหนาย

ของผลมะมวงพันธุมหาชนกเพ่ือการสงออก

ศูนยนวัตกรรม

เทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยว

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร

ดร.อุบล  ชินวัง 238,040.00

6 การพัฒนาพันธุมะเขือเทศอุตสาหกรรมตานทานโรคใบ

หงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว (2 ป)

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหง

ชาติ(สวทช.)

ผศ.ดร.บุญสง  

เอกพงษ

1,315,000.00

7 โครงการ Scenario-Based Asscssment of 

the Potential Effects of Alternative Dam 

Construction Schemes on Freshwater Fish 

Diversity in the Lower Mekong Basin

ประเทศ

ญี่ปุน&ประเทศ

กัมพูชา

รศ.ดร.ทวนทอง  

จุฑาเกตุ

250,000.00

8 โครงการศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ

แปรรูป “งา” สําหรับพื้นที่ชุมชนวทิยาศาสตร จังหวัด

อุบลราชธานี

(2 ป)

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหง

ชาติ(สวทช.)

ผศ.ดร.อริยาภรณ  

พงษรัตน

1,292,000.00

9 การทดสอบกระบวนการผลิตที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพ่ือ

ความยั่งยืนและการพ่ึงตนเองในอาชีพทํานาอินทรีย (2 ป)

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัย(สกว.)

รศ.ดร.นันทิยา

หุตานุวัตร

2,578,620.00

10 ฤทธิ์ทางชีวภาพ การผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดจาก

ใบยานาง และการประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหาร (ปที่ 2)

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัย(สกว.)

ผศ.ดร.จิตรา

สิงหทอง

360,000.00
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ลําดับ ชื่อโครงการ แหลงทุน หัวหนาโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

11 การพัฒนากระบวนการผลิตมะเขือเทศเชอร่ี

อบแหงเพื่อเปนอาหารวางเพื่อสุขภาพ 

(ปที่ 2)

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ผศ.ดร.วิริยา

พรมกอง

360,000.00

12 การศึกษาเพื่อพัฒนาปลาพื้นเมืองเปนปลา

สวยงามเศรษฐกิจและชวยลดการเลี้ยงปลา

ซัคเกอร : กรณีศึกษาปลาขางลาย

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ผศ.ดร.ธนาทิพย  

แหลมคม

943,000.00

13 Impact of shocks on the vulnerability 

to poverty : consequences for the 

development of emerging Southeast 

Asian economies

ประเทศเยอรมัน นายนพพร

ตันติศิรินทร

347,550.00

14 การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนา

สายพันธุพริกขี้หนูใหญที่มีความคงตัวทาง

พันธุกรรมของลักษณะตัวผูเปนหมัน

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหง

ชาติ(สวทช.)

ดร.บุบผา  

ใจเที่ยง

1,290,000.00

15 โครงการการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

และฤทธิ์ตามอนุมูลอิสระของสารเหลานั้นใน

ขนุนไทย

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ผศ.ดร.วิริยา

พรมกอง

523,200.00

16 โครงการกิจกรรมการยับยั้งเอนไซม 

Angiotensin I-Converting Enzyme 

(ACE) กิจกรรมตานอนุมูลอิสระและการ

เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเค็มบักนัด

ระหวางกระบวนการหมัก (2 ป)

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ดร.ปญจภรณ  

ทัดพิชญางกูร

480,000.00
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ลําดับ ชื่อโครงการ แหลงทุน หัวหนาโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

17 ชุดโครงการบริหารโครงการและดําเนิน

โครงการวิจัยของศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืช

โดยชีวินทรียแหงชาติ : การควบคุมศัตรู

พืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนยวิจัย

ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ผศ.ดร.ยุวดี

ชูประภาวรรณ

865,930.00

โครงการยอยที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ

แบคทีเรียบริเวณรากพืชตอการควบคุม

ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ผศ.ดร.ยุวดี

ชูประภาวรรณ

310,000.00

โครงการยอยที่ 2 การประเมิน

ประสิทธิภาพสูตรสําเร็จเชื้อรา Pochonia 

chlamydosporia เพื่อควบคุมประชากร

ไสเดือนฝอยรากปม  (Meloidogyne spp.)

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ผศ.ดร.ยุวดี

ชูประภาวรรณ

395,930.00

โครงการยอยที่ 3 การศึกษาการใชประโยชน

จากศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรู

ผักโดยชีววิธี

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ(วช.)

ผศ.ดร.ยุวดี

ชูประภาวรรณ

160,000.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,775,740.00

 ในสวนของผลงานการวิจัย รอบปงบประมาณที่ผานถึงปงบประมาณ 2554 บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดานทรัพยสินทางปญญา อันเปนการตอยอดการวิจัย

เพ่ือการประยุกตใชประโยชน จํานวนท้ังสิ้น  9 รายการ (ตารางที่ 16)  ซึ่งเปนงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ

ชาติและนานาชาติ ที่ไดรับการอางอิง ป 2553 จํานวน 18 เรื่อง  (ตารางที่17) ปงบประมาณ 2554 จํานวน 24  เรื่อง (ตารางท่ี 

18)  และตีพมิพเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ป 2553 ทัง้ส้ิน จาํนวน 15 เรือ่ง (ตารางท่ี 19) ปงบประมาณ 

2554 จํานวน 33 เรื่อง(ตารางที่ 20)และมีผูประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการประกอบ

ธุรกิจ (ตารางท่ี 21)
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ตารางที่16  ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาถึงปงบประมาณ 2554
ทรัพยสินทางปญญา

ที่เกิดจากการวิจัยและ

พัฒนา

ชื่อเจาของ เลขที่ เลขที่คําขอ วันขอรับ
วันที่ออก

ให
หมดอายุ

จุดเดนของทรัพยสินทาง

ปญญาที่เกิดขึ้น

สถานภาพ

ปจจุบัน

แปนดายหญาแบบใช

แรงคน

รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ
3628 603000313 7 มี.ค. 49

15-ส.ค.-

50
6-มี.ค.-55

สามารถกําจัดวัชพืชในระยะ

ตนออนไดเร็วขึ้น และมีความ

สะดวกในการทํางาน

ปที่ 1 ของ

อนุสิทธิบัตร

แปนดายหญาแบบ

ใบมีดคู

รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ
3720 603001746

25-ต.ค.-

49
5-ต.ค.-50

24-ต.ค.-

55

สามารถกําจัดวัชพืชในระยะ

ตนออนที่อยูระหวางแถวได

เร็วขึ้น และมีความสะดวกใน

การทํางาน

ปที่ 1 ของ

อนุสิทธิบัตร

ขอเกี่ยวบล็อกสนาม
รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ
3719 703000108

15 ม.ค. 

50
4-ต.ค.-50

14-ม.ค.-

56

เปนอุปกรณที่เหมาะสําหรบั

ใชดึงบล็อกสนามชิ้นที่ปูไว

นานแลวขึ้นมาโดยไมตองรื้อ

ออกทั้งหมด

ปที่ 1 ของ

อนุสิทธิบัตร

แถบรัดไมเถาแบบปรับ

ขนาดได

รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ
4131 703000658

11-มิ.ย.-

50

12-มี.ค.-

51

10-มิ.ย.-

56

ใชสําหรับยึดไมเถาไวกับ

ขางฝาผนังกําแพง และหรือ

ใตเพดาน รวมทั้งคางและ

ราวตนไม

ปที่ 1 ของ

อนุสิทธิบัตร

ขอยึดลวดคางไมเลื้อย
รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ

803000614
18-เม.ย.-

51

24-ส.ค.-

52

17-เม.ย.-

57

เพื่อใชยึดชวงกลางของลวด

หรือเชือกราวไมเลื้อยโดย

สามารถติดตั้งและรื้อถอน

ขอยึดลวดคางไมเลื้อยนี้ รวม

ทั้งปรับแกความหยอนของ

ลวดราวไดงาย

ปที่ 1 ของ

อนุสิทธิบัตร

คางไมเถาแบบปรับได
รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ
803000786 9 มิ.ย.51

24-ส.ค.-

52
8 มิ.ย.57

เพื่อใชเปนคางไมเถาใน

พื้นที่คับแคบและอาจไดรับ

แสงแดดเพียงบางชวงของ

วันและ/หรือป โดยสามารถ

ติดตั้งปรับรูปรางและรื้อถอน

คางน้ีไดงาย

ปที่ 1 ของ

อนุสิทธิบัตร

ตะกรอเก็บเกี่ยวผลไม

สําหรับไมทรงพุมตํา
รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ
6085 0903001078 9 ก.ย.52 10 มี.ค.54 8 ก.ย.58

เพื่อใชเก็บเกี่ยวผลไมที่อยู

เกินเอื้อมมือดึงในไมผลทรง

พุมตํา โดยสามารถใชงานได

งายดวยมือเพียงขางเดียว

ปที่ 1 ของอนุ

สิทธิบัตร

กําไลรูดปลองทางเดิน

ปลวกตนไม
รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ
5484 0903000602 5 มิ.ย.52 28 มิ.ย.53 4 มิ.ย.58

เพื่อทําลายและรบกวนการ

สรางปลองทางเดินปลวก

ตนไม 

ปที่ 1 ของ

อนุสิทธิบัตร

อุปกรณใหปุยตนไม

พรอมดักหนู
รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ
5761 0803001521 16 ธ.ค.51 21 ต.ค.53 15 ธ.ค.57

เปนอุปกรณสําหรับใชเปน

ทอใสเศษอาหาร เพื่อเปนปุย

ตนไมพืชผัก โดยที่สามารถ

ปองกันสัตวเลี้ยงไมใหเขา

คุยเขี่ย และยังใชทอนี้เปน

อุปกรณดักหนูไดอีกดวย

ปที่ 1 ของ

อนุสิทธิบัตร
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ตารางที่ 17 ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ใน refereed journal หรือฐานขอมูลระดับชาติ  

              ปงบประมาณ 2553

ที่ ชื่อผูเขียน ชื่อบทความวิจัย/ผลงานวิจัย ชื่อวารสาร ช่ือวารสารท่ีอางอิง
วัน /เดือน/ป

ที่อางอิง

1 Chaitieng B ,

Kaga A , Tomooka N 

Isemura T,

 Kuroda Y , Ku

Development of a black 

gram [Vigna mungo (L.) 

Hepper] linkage map and 

its comparison with an 

azuki bean [Vigna angularis 

(Willd.) Ohwi and Ohashi] 

linkage map

THEORETICAL AND 

APPLIED GENETICS 

Volume: 113 Issue: 

7 Pages: 1261-1269 

Published: NOV 2006

AFRICAN 

JOURNAL OF 

BIOTECHNOLOGY 

9 27 4152-4164

JUL 5 2010

2 Masataka N,

Koda H,

Urasopon N

Free-Ranging Macaque 

Mothers Exaggerate Tool-

Using Behavior when 

Observed by Offspring

PLOS ONE Volume: 4 

Issue: 3 Article 

Number: e4768 

Published: MAR 10 

2009

PHYSICS OF LIFE 

REVIEWS 7 1

28-29 MAR 

2010

3 Urasopon N, 

Hamada Y, Asaka 

K, Poungmali U, 

Malaivijithnond S

Isofl avone content of 

rodent diets and its 

estrogenic effect on vaginal 

cornifi cation in Pueraria 

mirifi ca-treated rats

SCIENCEASIA Volume: 

34 Issue: 4 

Pages: 371-376

 Published: DEC 2008

FITOTERAPIA 

81 6 569-576

Sep-10

4 Urasopon N, 

Hamada Y, 

Cherdshewasrt W, 

Malaivijitnond S

Preventive effects of 

Pueraria mirifi ca on bone 

loss in ovariectomized rats

MATURITAS Volume: 59 

Issue: 2 Pages: 137-148 

Published: FEB 2008

FITOTERAPIA 

81 6 569-579

Sep-10

5 Urasopon N,

Hamada Y,

Asaka K, 

Poungmali U,

Malaivijithnond S

Pueraia mirifi ca, a 

phytoestrogen-rich herb, 

prevents bone loss in 

orchidectomized rats

MATURITAS Volume: 56 

Issue: 3 Pages : 322-331 

Published MAR 20 2007

AFRICAN 

JOURNAL OF 

MICOBIOLOGY 

RESEARCH 4 12 

1307-1313

 JUN 18 2010

JUN 18 2010

6 Watabe K,

Urasopon N,

Malaivijithnond S

Long-tailed macaques use 

human hair as dental fl oss

AMERICAN JOURNAL OF 

PRIMATOLOGY

Volume: 69 Issue: 8

Pages: 940-944 

Published: AUG 2007

PRIMATES 51 1 

13-22

Jan-10

7 Malaivijitnond S, 

Chansri K, Kijkuokul 

P, Urasopon N, 

Cherdw

Using vaginal cytology 

to assess the estrogenic 

activity of phytoestrogen-

rich herb

JOURNAL OF 

THNOPHARMACOLOGY 

Volume: 107 Issue: 

3 Pages: 354-360 

Published: 

OCT 11 2006

FITOTERAPIA

 81 6 569-576

Sep-10
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ที่ ชื่อผูเขียน ชื่อบทความวิจัย/ผลงานวิจัย ชื่อวารสาร ช่ือวารสารท่ีอางอิง
วัน /เดือน/ป

ที่อางอิง

8 Sinthong J , 

Ningsanond S , Cui 

SW

Extraction and 

physicochemical 

characterisation of 

polysaccharide gun from 

Yanang(Tiliacora triandra) 

leaves

FOOD CHEMISTRY 

Volume : 114 Issue 

:4 Pages: 1301-1307 

Published: JUL 15 2009

FOOD CHEMISTRY 

119 3 1211-1215

APR 1 2010

9 Hamada Y, 

Urasopon N,

 Hadi I, 

Malaivijithnond S

Body size and proportions 

and pelage color of free-

ranging Macaca mulatta 

from a zone of hybridization 

in northeastern Thailand

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

PRIMATOLOGY

Volume: 27 Issue: 2

Pages: 497-513 

Published: APR 2006

JOURNAL 

OF MEDICAL 

PRIMATOLOGY 39 

4 252-265

Aug-10

10 Thapanand T, 

Jutagatee T, 

Wongrat P

Towards possible fi shery 

management strategies in 

a newly impounded man-

made lake in Thailand

ECOLOGICAL 

MODELLING Volume: 

204 Issue: 1-2 

Pages: 143-155 

Published: 

MAY 24 2007

ECOLOGICAL 

MODELLING 221 4 

689-692

FEB 24 2010

11 Koolkalya S, 

Thapanand T,

Tunkijjanujij S,

Jutagate T

Aspects in spawning biology 

and migration of the mud 

crab Scylla olivacea in the 

Andaman Sea, Thailand

FISHERIES 

MANAGEMENT AND 

ECOLOGY

Volume: 13 Issue: 6 

Pages: 391-397 

Published: DEC 2006

MARINE BIOLOGY 

RESEARCH 6 5 

503-510 2010

2010

12 Jutagate T, 

Thapanand T, 

Tabthipwan P

Is sluice gate management 

benefi cial for spawning 

migrations? The case of the 

shark catfi sh (Helicophagus 

waandersii) in the Mun River 

below the Pak Mun Dam, 

Thailand

RIVER RESEARCH AND 

APPLICATIONS 

Volume: 23 Issue: 1

 Pages: 87-97 

Published: JAN 2007

MARINE AND 

FRESHWATER 

RESEARCH 61 3 

288-301

2010

13 Onsaard E, 

Vittayanont 

M, Srigam S, 

McClements

Comparison of properties 

of oil-in-water emulsions 

stabilized by coconut 

cream proteins with those 

stabilized by whey protein 

isolate

FOOD RESEARCH 

INTERNATIONAL 

Volume: 39 Issue: 1 

Pages: 78-86 

Published: 2006

JOURNAL 

OF FOOD 

ENGINEERING 97 3 

341-347

Apr-10

14 Phomkong W, 

Srzednicki G, 

Driscoll RH

Desorption isotherms for 

stone fruit

DRYING TECHNOLOGY 

Volume: 24 Issue: 

2 Pages: 201-210 

Published: 2006

AUSTRALIAN 

JOURNAL OF 

CROP SCIENCE

 4 3 180-184

May-10
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ที่ ชื่อผูเขียน ชื่อบทความวิจัย/ผลงานวิจัย ชื่อวารสาร ช่ือวารสารท่ีอางอิง
วัน /เดือน/ป

ที่อางอิง

15 Suwanlee S, 

Baumung R, Solkner 

J, et al.

Evaluation of ancestral 

inbreeding coeffi cients: 

Ballou’s formula versus 

gene dropping

CONSERVATION 

GENETICS Volume: 8 

Issue: 2 

Pages: 489-495 

Published: APR 2007

JOURNAL OF 

ANIMAL SCIENCE 

88 4 1267-1275

Apr-10

16 Wattanakul, W The effect of creep feed 

presentation method on 

feeding behaviour, intake 

and performance of 

suckling piglets

APPLIED ANIMAL 

BEHAVIOUR SCIENCE

JOURNAL OF 

SWINE HEALTH 

AND PRODUCTION 

Volume: 18 

Issue: 4 

Pages: 174-181

JUL-AUG 

2010

17 สุรีพร เกตุงาม เครื่องหมายดีเอ็นเอในงาน

ปรับปรุงพันธุพืช 

วารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ปที่ : 5  

ฉบับที่ : 2  เลขหนา : 37-

58  ปพ.ศ. : 2546

วารสารวิทยาศาสตร

เกษตร ปที่ 41 ฉบับ

ที่ 2 หนา 175-182 

ป 2553

2553

18 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน,

สุรีพร เกตุงาม

โรคไหมในขาวและสถานการณ

ปจจุบันของงานวิจัยดานยีน

ตานทานโรคไหมขาว 

แกนเกษตร  ปที่ : 37  

ฉบับที่ : 1  เลขหนา : 69-

78  ปพ.ศ. : 2552

วารสารวิจัย มข.  

ปที่ : 15  ฉบับที่ : 2  

เลขหนา : 123-131  

ปพ.ศ. : 2553

2553

ตารางที่ 18   ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ใน refereed journal หรือฐานขอมูลระดับชาติ                 

                 ปงบประมาณ 2554 

ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความวิจัย/ผลงานวิจัย ชื่อวารสาร ช่ือวารสารท่ีอางอิง
วัน /เดือน/ป

ที่อางอิง

1 Naivinit W.;

Le Page C.;

 Trebuil G

Participatory agent-based 

modeling and simulation of 

rice production and labor 

migrations in Northeast 

Thailand

ENVIRONMENTAL 

MODELLING & SOFTWARE 

 Volume: 25

 Issue: 11

 Pages: 1345-

1358  DOI:10.1016/j.

envsoft.2010.01.012  

Published: NOV 2010

ENVIRONMENTAL 

MODELLING & 

SOFTWARE

Feb-11

2 Rattanachai A; 

Hirono I;

Ohira T

Molecular cloning and 

expression analysis of 

alpha(2)-macroglobulin 

in the kuruma shrimp, 

Marsupenaeus japonicus

FISH & SHELLFISH 

IMMUNOLOGY           

Volume: 16 Issue:5  

Pages: 599-611

DOI:10.1016/j.

fsi.2003.09.011

Published: MAY 2004

MARINE 

BIOTECHNOLOGY

Aug-11
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ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความวิจัย/ผลงานวิจัย ช่ือวารสาร ช่ือวารสารท่ีอางอิง
วัน /เดือน/ป

ที่อางอิง

3 Rattanachai A; 

Hirono I; Ohira T

Cloning of kuruma prawn 

Marsupenaeus japonicus 

crustin-like peptide 

cDNA and analysis of its 

expressiony

FISHERIES  SCIENCE               

Volume: 70 Issue: 5 

Pages: 765-771 

DOI: 10.1111/j.1444-

2906.2004.00869.x 

Published: OCT 2004

FISH & SHELLFISH 

IMMUNOLOGY

Jul-11

4 Rattanachai A; 

Hirono I;

Ohira T

Peptidoglycan inducible 

expression of a serine 

proteinase homologue 

from kuruma shrimp 

(Marsupenaeus japonicus)

FISH & SHELLFISH 

IMMUNOLOGY           

Volume: 18

Issue: 1 Pages: 39-48  

 DOI:10.1016/j.

fsi.2004.05.

002 Published: JAN 2005

MARINE 

BIOTECHNOLOGY

Aug-11

5 Masataka Nobuo; 

Koda Hiroki; 

Urasopon 

Nontakorn

Free-Ranging Macaque 

Mothers Exaggerate Tool-

Using Behavior when 

Observed by Offspring

PLOSONE                  

Volume:4 Issue:3 

 Article Number:e4768   

DOI:10.1371/journal.

pone.0004768  

Published: MAR 10 2009

EVOLUTIONARY 

ANTHROPOLOGY

SEP-OCT 

2011

6 Urasopon, N 

Hamada, Y 

Cherdshewasart,W

 Malaivijitnond, S 

Preventive effects of 

Pueraria mirifi ca on bone 

loss in ovariectomized rats

MATURITAS        

Volume:59Issue:2     

Pages: 137-148

DOI:10.1016/j.

maturitas.2008.01.001 

Published: FEB 2008              

ARCHIVES OF 

GYNECOLOGY AND 

OBSTETRICS 

Aug-11

7 Watanabe, K 

Urasopon, N 

Malaivijitnond, S 

Long-tailed macaques use 

human hair as dental fl oss

AMERICAN JOURNAL OF 

PRIMATOLOGY  

Volume:69 Issue:  8 

Pages: 940-944 

DOI: 10.1002/ajp.20403 

Published: AUG 2007

BEHAVIOURAL 

PROCESSES 

Sep-11

8 Urasopon, N 

Hamada, Y Asaoka, 

K Cherdshewasart,W 

Malaivijitnond, S 

Pueraria mirifi ca, a 

phytoestrogen-rich herb, 

prevents bone loss in 

orchidectomized rats

MATURITAS Volume: 56 

Issue: 3 

Pages: 322-331

DOI: ritas.2006.09.007 

Published: MAR 20 2007

ARCHIVES OF 

GYNECOLOGY AND 

OBSTETRICS, 

Aug-11
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ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความวิจัย/ผลงานวิจัย ช่ือวารสาร ช่ือวารสารท่ีอางอิง
วัน /เดือน/ป

ที่อางอิง

9 Hamada, Y 

Urasopon, N 

Hadi, I 

Malaivijitnond, S 

Body size and proportions 

and pelage color of 

free-ranging Macaca 

mulatta from a zone 

of hybridization in 

northeastern Thailand

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

PRIMATOLOGY

Volume: 27  

Issue: 2 Pages: 497-513

DOI: 10.1007/s10764-

006-9033-4  

Published: APR 2006

FOLIA 

PRIMATOLOGICA

2011

10 Malaivijitnond, S 

Chansri, K Kijkuokul, 

P Urasopon, N 

Cherdshewasart,W 

Using vaginal cytology 

to assess the estrogenic 

activity of phytoestrogen-

rich herb

JOURNAL OF 

ETHNOPHARMACOLOGY

Volume: 107 

Issue: 3 Pages: 354-360   

DOI:10.1016/j.

jep.2006.03.026  

Published: OCT 11 2006

ARCHIVES OF 

GYNECOLOGY AND 

OBSTETRICS 

Jun-11

11 Onsaard, E 

Vittayanont, M 

Srigam, 

McClements, DJ 

Comparison of properties 

of oil-in-water emulsions 

stabilized by coconut 

by whey protein cream 

proteins with those 

stabilized isolate

FOOD RESEARCH 

INTERNATIONAL  

Volume: 39  Issue: 1  

Pages: 78-86

DOI:10.1016/j.

foodres.2005.06.003 

Published: 2006

FOOD SCIENCE 

AND TECHNOLOGY 

INTERNATIONAL

Aug-11

12 Singthong, J 

Ningsanond, S

Cui, SW Goff, HD 

Extraction and 

physicochemical 

characterization of Krueo 

Pa Noy pectin

FOOD HYDROCOLLOIDS  

Volume: 19   

Issue: 5 Pages: 793-801   

DOI:0.1016/j.

foodhyd.2004.09.007  

Published: SEP 2005

INDUSTRIAL 

CROPS AND 

PRODUCTS

Jul-11

13 Singthong, J 

Cui, SW Ningsanond, 

S Goff, HD 

Structural characterization, 

degree of esterifi cation 

and some gelling 

properties of Krueo Ma 

Noy (Cissampelos pareira) 

pectin

CARBOHYDRATE 

POLYMERS 

Volume: 58   

Issue: 4 Pages: 391-400   

DOI:10.1016/j.

carbpol.2004.07.018

Published: DEC 7 2004

FOOD 

HYDROCOLLOIDS

Jul-11

14 Onsaard, E 

Vittayanont, M 

Srigam, S 

McClements, DJ 

Properties and stability 

of oil-in-water emulsions 

stabilized by coconut skim 

milk proteins

JOURNAL OF 

AGRICULTURAL AND 

FOOD CHEMISTRY 

Volume: 53 Issue: 14   

Pages: 5747-5753   

DOI:10.1021/jf050312r

Published: JUL 13 2005

LANGMUIR MAR 15 

2011
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ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความวิจัย/ผลงานวิจัย ช่ือวารสาร ช่ือวารสารท่ีอางอิง
วัน /เดือน/ป

ที่อางอิง

15 Utto, W 

Mawson, AJ 

Bronlund, JE 

Hexanal reduces infection 

of tomatoes by Botrytis 

cinerea whilst maintaining 

quality

POSTHARVEST BIOLOGY 

AND TECHNOLOGY 

Volume: 47 

Issue: 3 Pages: 434-437   

DOI:10.1016/j.

postharvbio.2007.08.008 

Published: MAR 2008

CHIANG MAI 

JOURNAL OF 

SCIENCE

Jan-11

16 Singthong, J 

Thongkaew, C 

Using hydrocolloids to 

decrease oil absorption in 

banana chips

LWT-FOOD SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 

Volume: 42  

Issue: 7 Pages: 1199-1203   

DOI:10.1016/j.

lwt.2009.02.014  

Published: SEP 2009

JOURNAL 

OF FOOD 

ENGINEERING

Dec-11

17 Singthong, J 

Ningsanond, S; Cui, 

SW 

Extraction and 

physicochemical 

characterisation of 

polysaccharide gum from 

Yanang (Tiliacora triandra) 

leaves

FOOD CHEMISTRY

Volume: 114   

Issue: 4 Pages: 1301-1307   

DOI:10.1016/j.

foodchem.2008.11.008   

Published: JUN 15 2009

FOOD 

HYDROCOLLOIDS

Jul-11

18 Phomkong, W 

Srzednicki, G 

Driscoll, RH 

Desorption isotherms for 

stone fruit

DRYING TECHNOLOGY 

 Volume: 24 Issue: 2   

Pages: 201-210   

DOI:10.1080/

07373930600559118 

Published: 2006

JOURNAL 

OF FOOD 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY-

MYSORE

Oct-11

19 Delwiche, SR 

Mekwatanakarn,W 

Wang, CY 

Soluble solids and simple 

sugars measurement in 

intact mango using near 

infrared spectroscopy

HORTTECHNOLOGY  

Volume: 18  Issue: 3   

Pages: 410-416   

Published: JUL-SEP 2008

POSTHARVEST 

BIOLOGY AND 

TECHNOLOGY

Dec-11

20 Ekpong, B Effects of seed maturity, 

seed storage and pre-

germination treatments 

on seed germination of 

cleome (Cleome gynandra 

L.)

SCIENTIA 

HORTICULTURAE 

Volume: 119   

Issue: 3 Pages: 236-240   

DOI:10.1016/j.

scienta.2008.08.003 

Published: FEB 3 2009

INDIAN JOURNAL 

OF HORTICULTURE

Sep-11
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ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความวิจัย/ผลงานวิจัย ช่ือวารสาร ช่ือวารสารท่ีอางอิง
วัน /เดือน/ป

ที่อางอิง

21 Thapanand, 

T Jutagate, 

T Wongrat, P 

Lekcholayut, T 

Meksumpun, C 

Janekitkarn,

 S Rodloi, A 

Moreau, J Wongrat, 

L 

Tropic relationships and 

ecosystem characteristics 

in a newly-impounded 

man-made lake in Thailand

FISHERIES MANAGEMENT 

AND ECOLOGY 

 Volume: 16 Issue: 2  

Pages: 77-87   

DOI: 10.1111/j.1365-

2400.2008.00601.x 

Published: APR 2009

JOURNAL 

OF APPLIED 

ICHTHYOLOGY

Aug-11

22 Tatsapong, P 

Peangkoum, 

P Pimpa, O 

Hare, MD 

Effects of Dietary Protein 

on Nitrogen Metabolism 

and Protein Requirements 

for Maintenance of Growing 

Thai Swamp Buffalo 

(Bubalus bubalis) Calves

JOURNAL OF ANIMAL 

AND VETERINARY 

ADVANCES

Volume: 9   Issue: 8 

Pages: 1216-1222   

Published: JUN 15 2010

INDIAN JOURNAL 

OF ANIMAL 

SCIENCES

Aug-11

23 Wattanakul, W 

Bulman, CA 

Edge, HL 

Edwards, SA 

The effect of creep feed 

presentation method on 

feeding behaviour, intake 

and performance of 

suckling piglets

APPLIED ANIMAL 

BEHAVIOUR SCIENCE  

Volume: 92 Issue: 1-2   

Pages: 27-36   

DOI:10.1016/j.

applanim.2004.10.019 

Published: JUL 2005

APPLIED ANIMAL 

BEHAVIOUR 

SCIENCE

Oct-11

24 Jutagate, T 

Thapanand, T 

Tabthipwan, P 

Is sluice gate management 

benefi cial for spawning 

migrations? The case of the 

shark catfi sh (Helicophagus 

waandersii) in the Mun 

River below the Pak Mun 

Dam, Thailand

RIVER RESEARCH AND 

APPLICATIONS

Volume: 23 

Issue: 1 Pages: 87-97   

DOI:10.1002/rra.945   

Published: JAN 2007

T. SPATIO-

TEMPORAL 

VARIATIONS 

IN FISH 

ASSEMBLAGES 

IN A TROPICAL 

REGULATED 

LOWER RIVER 

COURSE: AN 

ENVIRONMENTAL 

GUILD. RIVER 

RESEARCH AND 

APPLICATIONS

Jan-11
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ตารางที่ 19 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ปงบประมาณ 2553

ที่ ชื่อผูเสนอผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อวารสารหนวย

งานที่ตีพิมพ/

เผยแพร

ปที่
เลม

ที่

วันที่

ตีพิมพ

ระดับชาติ

1 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน

และสุรีพร เกตุงาม

การใชระบบ yeast one-hybrid 

และ yeast two-hybrid เพื่อศึกษา

การจับกันระหวางดีเอ็นเอกับโปรตีน

และระหวางโปรตีนในยีสต

Thai Journal of 

Genetics

2 - กรกฎาคม-

ธันวาคม 

2552

2 บุญสง เอกพงษ การประเมินผลผลิตมะเขือเทศ

อุตสาหกรรม

ว.วิทย กษ. - -  -

3 ยุวดี ชูประภาวรรณ การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา 

Pochonia chlamydosporia

ตอการควบคุมไสเดือนฝอยรากปม 

Meloidogyne incognita

การประชุมวิชาการ

อารักขาพืชแหง

ชาติ ครั้งที่ 9

- - -

4 วิริยา พรมกอง การทําแหงผักผลไมดวยการใช

อุณหภูมิแบบหลายขั้น 

สมาคมวิศวกรรม

เกษตรแหง

ประเทศไทย

6 1 มกราคม-

ธันวาคม 

2553

5 อิงออน สีแกว ชัชวาล 

จันทราสุริยารัตนและ

 สุรีพร เกตุงาม

การคนหายีนตานทานตอโรคไหมใน

ขาว (Pi-d2) ของขาวพันธุพื้นเมอืง

ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทยดวย

เครื่องหมาโมเลกุลดีเอ็นเอ

KKU Resesarch 

Journal

15 2 Fed - 10

6 เอกสิทธิ์ ออนสอาด 

จิราภรณ บานชื่น 

ภัทราวุธ คนหาญ และ 

อภินันธ ลาผาน

ปริมาณแกมมาโอไรซานอล สารฟ

นอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระในขาวเมา

การประชุมวิชาการ 

มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

- - 8-9 สิงหาคม 

2553

ระดับนานาชาติ

7 Jinsujee 

Putthanimon, 

Priunporn Jakchai, 

Ekasit Onsaard

Infl uence of pH and heat 

treatment on sesame oil 

emulsion stabilized by 

whey protein isolate-pectin 

membranes

Food Innovation 

Asia Conference 

2010

2010 - 17 Jun 10

8 Jittra Singthong, 

Suparat Pimkot, 

Manatana Hankrotha, 

Piyaporn Sangtub

Effect of hydrocolloids on 

quality of Khao-mao juice

Food Innovation 

Asia Conference 

2010

2010 - 17 Jun 10
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ที่ ชื่อผูเสนอผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อวารสารหนวย

งานที่ตีพิมพ/

เผยแพร

ปที่
เลม

ที่

วันที่

ตีพิมพ

9 Nipawan 

Siriwong, Oranuch 

Wangabklang, 

Weerawat Utto

Development of active 

modifi ed atmosphere 

packaging systems for 

traditional Thai fried banana 

snacks

Food Innovation 

Asia Conference 

2010

2010 - 17 Jun 10

10 Panchaporn 

Tadpitchayangkoon,

Sunis Tongrueng, 

Maneeud 

Chumpengpan,

Waris Phemphonr

Improvement in antioxidant 

properites of Kem-Buk-Nut for 

health food market

Food Innovation 

Asia Conference 

2010

2010 - 17 Jun 10

11 Patrick J. Dugan, 

Chris Barlow, Angelo 

A. Agostinho, Eric 

Baran, Glenn F. Cada, 

Daqing Chen, Ian 

G. Cowx, John W. 

Ferguson, Tuantong 

Jutagate, Martin 

Mallen-Cooper

Fish Migration, Dams, and Loss 

of Ecosytem Services in the 

Mekong Basin

AMBIO 2010 39 -

12 Tuantong Jutagate, Effects of an anti-salt 

intrusion dam on tropical fi sh 

assemblages

Marine and 

Freshwater 

Research (MFR)

61 3 00/03/2553

13 U. Inyang,J.M.B. 

Vendramini, 

L.E.Sollenberger, 

B.Sellers, A. 

Adesogan, L. Paiva, 

and A. Lunpha

Forage Species and Stocking 

Rate Effects on Animal 

Performance and Herbage 

Responses of ‘Mulato’ and 

Bahiagrass Pastures

Crop Science 50 - May-June 

2010

14 Wiriya Phomkong, 

Nittiya Homhuan, 

Sukanya Noranate

DRYING CHARACTERISTICS 

AND QUALITY ATTRIBUTES 

OF ASIATIC PENNYWORTH 

LEATHER

International 

Symposium 

Agricultural 

Engineering 

Towards 2009

- - November 

18-19, 2009

15 Wiriya Phomkong, 

Somchart 

Soponronnarit, 

Paiboon 

Thammarutwasik

Chemical Pretreatments  

Affecting Drying Characteristics 

of Chilli (cv. Haurou Yon).

Drying 

Technology

2010 28 -
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ตารางที่ 20 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ปงบประมาณ 2554

ที่ ชื่อผูเสนอผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อวารสาร/หนวย

งานที่ตีพิมพ/เผยแพร
ปที่ เลมที่

วันที่

ตีพิมพ

ระดับชาติ
1 Kungwan  

Thummasaeng

Energy and protein 

requirement of yearling 

Thai native cattle 

แกนเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

38 ฉบับ

พิเศษ

 14 -15

ตุลาคม 

2553

2 Manas Losirikul

Kitti  Wongpichet

Effect of nitrogen rates on 

plant growth, seed yield 

and seed quality of three 

lines of brachiaria hybrid 

grass

แกนเกษตร 39 3 กรกฎาคม

-

กันยายน 

2554

3 จิตรา สิงหทอง เค็มหมากนัด อาหารพ้ืนบาน

เมืองอุบล

อาหาร FOOD 

JOUENAL

40 4 ตุลาคม-

ธันวาคม

2553

4 นพมาศ นามแดง การประเมินธาตุอาหารที่ติดไป

กับชอผลสละเนินวง (Salacca 

sp.) เมื่อปลูกดวยระบบเกษตร

อินทรียในจังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อเปนแนวทางในการใสปุย

วิทยาศาสตรเกษตร 41 2 พฤษภาคม

-

สิงหาคม  

2553

5 บุญสง  เอกพงษ ผลของตนตอมะเขือเทศที่มีตอ

การเจริญเติบโตและผลผลิตของ

มะเขือเทศสีดาในสภาพโรงเรือน

ในฤดูฝน

แกนเกษตร

ประชุมวิชาการเกษตร 

ครั้งที่ 12

39 - 24

มกราคม

2554

6 ปราณีต  งามเสนห การเลี้ยงกุงกามกรามแบบผสม

ผสานในนาขาวอินทรีย ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระ

ทบตอผลผลิตขาว และระบบ

นิเวศนาขาว

วารสาร มทร. อีสาน 3 2 กรกฎาคม 

-ธันวาคม 

2553

7 ปญจภรณ

ทัดพิชญางกรู

การยอยสลายโปรตีนในระหวาง

กระบวนการหมักเค็มบักนัด

การประชุมวิชาการ 

มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4

เอกสารสืบ

เน่ืองจากการ

ประชุม(Proceeding)

9-10

สิงหาคม 

2553
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ที่ ชื่อผูเสนอผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อวารสาร/หนวย

งานที่ตีพิมพ/เผยแพร
ปที่ เลมที่

วันที่

ตีพิมพ

8 ยุวดี ชูประภาวรรณ ไสเดือนฝอยรากปมที่พบ

ทําลายวัชพืชในพื้นที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนลางของ

ประเทศไทย

การประชุมวิชาการ 

มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4

เอกสารสืบ

เน่ืองจากการ

ประชุม(Proceeding)

- 9-10 

สิงหาคม 

2553

9 วีรเวทย อุทโธ การพัฒนาระบบควบคุมการ

ปลอยไอระเหยเอทานอลในการ

บรรจุแบบบรรยากาศดัดแปลง

เชองแอคทีฟ สําหรับมะละกอ

ตดัสด

วิทยาศาสตรเกษตร 42 1 

(พิเศษ)

2554

10 ศรีประไพ ธรรมแสง การศึกษาลักษณะและการเจริญ

เติบโตของบัวหลวงที่เก็บจาก

แหลงนําธรรมชาติในจังหวัด

อุบลราชธานี

วิทยาศาสตรเกษตร 41 2 

(พิเศษ)

พฤษภาคม

-

สิงหาคม 

2553

11 ศรีประไพ ธรรมแสง วัฒนธรรมการใชพรรณไมใน

พิธีกรรมทางศาสนาและความ

เชื่อของชุมชนในเขตภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนลาง

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “อุบล

วัฒนธรรมครั้งที่ ๑” 

“ตน คา ขาว ในลุมนํา้โขง”

23-24 

ธันวาคม 

2553

12 สุกัญญา คลังสินศิริกุล ประสิทธิภาพของนําลางหัว

กลอยในการกําจัดเพล้ียออนถั่ว

วิทยาศาสตรเกษตร 41 2 

(พิเศษ)

พฤษภาคม-

สิงหาคม 

2553

13 สุทิน  พรหมโชติ ความมีชีวิตและการงอกของ

ละอองเกสรสมโอพันธุขาวใหญ 

เมื่อเก็บรักษาในอุณภูมิตํา

การประชุมวิชาการ 

ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 5

- -  4-5 

สิงหาคม 

2554

14 สุรชัย  สุวรรณลี ปจจัยที่มีผลตอชนิดลําจํานวน

สุกรพันธุพื้นเมืองในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

แกนเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

38 ฉบับ

พิเศษ

 14 -15

ตุลาคม 

2553

15 สุรีพร  เกตุงาม การประเมินความสัมพันธทาง

พันธุกรรมของกลวยไมมาวิ่งโดย

ใชเทคนิคเอเอฟแอลพี

วิทยาศาสตรเกษตร 41 2 

(พิเศษ)

พฤษภาคม-

สิงหาคม 

2553

16 สุรีพร เกตุงาม การตรวจหาขาวพื้นเมืองไทยที่

มียีนตานทานโรคไหมแบบกวาง  

Pib โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ

การประชุมวิชาการ

ขาวแหงชาติ ครั้ง

ปฐมฤกษ “ขับเคล่ือน

งานวิจัยขาวไทยสู

นวัตกรรม”

- - พฤษภาคม 

2554 
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ที่ ชื่อผูเสนอผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อวารสาร/หนวย

งานที่ตีพิมพ/เผยแพร
ปที่ เลมที่

วันที่

ตีพิมพ

17 สุรีพร เกตุงาม โรคไหมและการปรับปรุงพันธุ

ขาวตานทานโรคไหมโดยใช

เครื่องหมายโมเลกุลชวยในการ

คัดเลือก

Thai Journal of 

Gentics

3 2 July-

December 

2010

ระดับนานาชาติ

18 CHATCHAI PREECHA, 

THANIRHA 

THAPANAD-CHAIDEE 

and TUANTONG 

JUTAGATE

Estmation of Desirable 

Gilnet Mesh Size for an 

Exploited Population of 

a Pangasiid Pangasius 
bocourti in Thailand’s 

Fishing Ground of the 

Mekong Mainstem

Asian Fisheries 

Science

24:

304-

313

- ก.ย.-54

19 Ekasit Onsaard Infl uence of pH and heat 

treatment on sesame 

oil emulsion stabilized 

by whey protein isolate-

pectin membranes

The 12th 

ASEAN FOOD 

CONFERENCE 2011

- -  16 - 18 

June 

2011

20 Ekasit Onsaard, 

Patchaneepun 

Pomsamud and 

Poonpun Audtum

Functional properties 

of sesame protein 

concentrates from sesame 

meal

Asian Journal of 

Food and Agro-

Industry

3(04),

420-

431

- 2010

21 Jittra Singthong Effect of hydrocolloids on 

quality of Khao-mao Juice

The 12th 

ASEAN FOOD 

CONFERENCE 2011

- -  16 - 18 

June 

2011

22 Jittra Singthong, 

Songpol Yaowapan 

and Sitthipong 

Teankaew

Physicochemical Properties 

and Utilization of Dietary 

Fiber from Coconut 

Residue

ASEAN FOOD 

CONFERENCE 2011

- - 16-18 

June 

2011

23 Manat Marerat, 

Pimjan Powan and 

jittra Singthong

Functional Properties 

of rice Bran and Its 

Application in Bread

ASEAN FOOD 

CONFERENCE 2011

- - 16-18

June 

2011

24 Panchaporm 

Tadpitchayangkoon

Improvement in 

antioxidant properties of 

Kem-Buk-Nut for health 

food market

The 12th 

ASEAN FOOD 

CONFERENCE 2011

- -  16 - 18 

June 

2011
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ที่ ชื่อผูเสนอผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อวารสาร/หนวย

งานที่ตีพิมพ/เผยแพร
ปที่ เลมที่

วันที่

ตีพิมพ

25 Panchaporm 

Tadpitchayangkoon
Structural Changes and 

Dynamic Rheological 

Properties of Sarcoplasmic 

Proteins Subjected to ph-

Shift Method 

J.Agric.Food 

Chemistry

- - -

26 Panchaporm 

Tadpitchayangkoon
Conformational changes 

and dynamic rheological 

propertiesn of fi sh 

sarcoplasmic proteins 

treated at various pHs

Food Chemistry - - -

27 Praneet Ngamsnae 

and saman 

Jongthep

Effects and interactions 

of monosex culture 

and chelipe removal on 

growth performance of 

giant freshwater prawn 

Macrobrachium rosenbergii 

(De Man 1879), raised in 

cages

KASETSART 

UNIVERSITY 

FISHERIES 

RESEARCH 

BULLETIN

34(3) - SEPTTEMBER

, 2010

28 R.Chairat Chlorophyll Fluorescence 

as a Nondestructive 

Tool for Detection of 

Deterioration of Mango 

in Modifi ed Atmosphere 

Packaging

- - - -

29 Tuantong Jutagate Effect of anti-salt intrusion 

dam on tropical fi sh 

assemblages

Marine and 

Freshwater 

Research

- - -

30 Tuantong Jutagate Fish Migration, Dams, and 

Loss of Ecosystem Services 

in the Mekong Basin

AMBIO - - -

31 Tuantong Jutagate SPATIO-TEMPORAL 

VARIATIONS IN FISH 

ASSEMBLAGES IN A 

TROPICAL REGULATED 

LOWER RIVER COURSE : AN 

ENVIRONMENTAL GUILD

          - - -  -
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ที่ ชื่อผูเสนอผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อวารสาร/หนวย

งานที่ตีพิมพ/เผยแพร
ปที่ เลมที่

วันที่

ตีพิมพ

32 Uduak Inyang, Joao 

M.B. Vendramini, 

Brant Sellers,

 Maria L.A Silveira, 

and Areerat 

Lunpha

Harvest Frequency and 

Stubble Height Affect 

Herbage Accumulation, 

Nutritive Value, and 

Persistence of ‘Molato’ 

Brachiariagrass

Forage and 

Grazinglands

- - 23-Sep-

10

33 W. Mekwatanakarn, 

R. Chairat

CHLOROPHYLL  

FLUORESCENCE AS 

A NONDESTRUCTIVE 

TOOL FOR DETECTION 

OF DETERIORATION OF 

MAANGO IN MODIFIED 

ATMODPHERE  PACKAGING

ISHS Acta 

Horticulture 837 

- - -

34 Weerawate Utto Development of active 

modifi ed atmosphere 

packaging systems for 

traditional Thai fried 

banama snacks

The 12th 

ASEAN FOOD 

CONFERENCE 2011

- -  16 - 18 

June 

2011

35 Wiriya Phomkong 

Ekasit Onsaard

Changing of physical 

properties of chilli 

using two-stage drying 

temperature

International 

conference 

on Agricultural 

Engineering

- - March 

31-April 

1,2011

36 Wiriya Phomkong 

Ekasit Onsaard

Antioxidant Retention 

in Dried Chilli Using Two 

Stage Drying

The 12th 

ASEAN FOOD 

CONFERENCE 2011

- -  16 - 18 

June 

2011

37 Wiriya Phomkong, 

Somchart 

Soponronnarit, 

Paiboon 

Thammarutwas

Chemical Pretreatments 

Affecting Drying 

Characteristics of Chilli (cv. 

Huarou Yon)

Drying Technology 28,
1466-

1476

- 2010
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ตารางที่  21  ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 

ผูดําเนินการวิจัย ผลงานวิจัย ผูใชประโยชนผลงานวิจัย

ผศ.ดร.จิตรา สิงหทอง การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าพริก

เค็มหมากนัดอบแหง

รานอารีย เบเกอรี่เฮาส

250-252 ถนนพโลรังฤทธิ์ 

ต.ในเมือง

อ.เมือง 

จ.อุบลราชธานี

ไดพัฒนาเปนนํ้าพริกเค็ม

หมากนัดอบแหง โดยไมไดใช

เทคโนโลยีที่ซับซอน สามารถ

หาซื้อไดงาย สะดวกในการ

บริโภค มีอายุเก็บรักษานาน

ขึ้น

ดร.วีรเวทย อุทโธ การพัฒนาบรรจุแบบ

บรรยากาศดัดแปร เชิงแอค

ทีพเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

และเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

ทางการตลาดและการสงออก

 ผลิตภัณฑหมูสวรรค

กลุมสตีแปรรูปอาหารขามใหญ 

หมูสวรรคเจเล็ก 

483/5 หมู 4 บานดามพรา 

ต.ขามใหญ

อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี

ไดนําผลงานวิจัยในการ

พัฒนาบรรจุภัณฑหมูสวรรค

สงผลใหผลิตภัณฑของกลุม

สตรีฯ ไดรับรางวัลในการ

ประกวดผลิตภัณฑอาหาร

และไดรับการตอบรับจากผู

บริโภคเปนอยางดี

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับยกยอง

• ศาสตราจารย(พิเศษ) Michael D. Hare   ไดรับเกียรติเปน 

Fellow ของ Tropical Grassland Society of Australia 

Inc. 2010
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บริการวิชาการแกสังคม

 ในปงบประมาณ 2553  คณะเกษตรศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการจากงบ

ประมาณประจําปจํานวน 23 โครงการ เปนงบประมาณทั้งสิ้น 6,689,104.00  บาท (ตารางที่ 22 ) และไดรับเปนเจาภาพใน

การจัดประชุมนานาชาติ  เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประจําชาติสูครัวโลก”(International Conference 

on Indigenous Food Research and Development to Global Market) ในงาน  Food Innovation Asia Conference 

2010  รวมกบัสมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีางอาหารแหงประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมสภาวชิาการอุตสาหกรรมเกษตร 

(AIAC) และไดรบัสนบัสนุนคาใชจายในการจดังานจากมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีบรษิทัโรวิไทย จาํกดั บรษิทัเจรญิโภคภัณฑ จาํกดั 

(CPF) และ Bangkok Exhibition Services Limited (BES) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,388,042.00 บาท โดยมีผูเขารวมประชุมทั้ง

ชาวไทยและตางประเทศ จํานวน 309  คน  ผูเขารวมนําเสนอผลงานท้ังภาคบรรยายและภาคนิทัศน จํานวน 163 ราย 

  และนอกจากน้ีระหวาง วันท่ี 29 ตุลาคม -7 พ.ย.2553  (10 วัน) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยงาน

หลกัในการจัดงานวันเกษตรอีสานใต อกีคร้ัง อนัสบืเน่ืองมากจากไดรบัความสนใจของผูเขาชมเปนจาํนวนในการจัดงานวันเกษตร

แหงชาติประจําป 2552  ที่ผานมา จึงทําใหคณะตองจัดงานอยางตอเน่ืองเปนประจําปทุกป เพื่อเผยแพรความรูความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีการเกษตรของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีหนวยงานตาง ๆ เขารวมในการจัดงาน เชน หนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร  กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม กระทรวงพาณชิย  องคกรมหาชน  การทองเทีย่วแหงประเทศไทย ธนาคารพาณชิย  

บรษิทัหางราน ทีด่าํเนนิธรุกจิเก่ียวกบัผลติภณัฑและผลติผลการเกษตร  และองคกรปกครองสวนทองถิน่โดยในการจดังานดงักลาว 

คณะฯไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก เปนจํานวนเงิน 1,085,570 บาท ทําใหมีงบประมาณโดยรวมเพื่อ

การจัดงานดังกลาวเปนงบประมาณท้ังสิ้น  2,285,570 บาท  ซึ่งภายในงานวันเกษตรอีสานใต ไดจัดใหมีกิจกรรมและนิทรรศการ

ดานการเกษตรมากมาย อาทิ   เชน โครงการพระราชดําริ แปลงสาธิต อุทยานวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นิทรรศการ

ภูมปญญาทองถิ่น กิจกรรมแสดงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแสดงการดํารงชีวิตในภูมิสังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

การประกวดและสาธิต และบริการวิชาการ ฝกอบรมสัมมนา อาทิเชน การเสวนาเชิงวิชาการ “วิกฤตขาว....โอกาสไทย”  เปนตน  

ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมาก โดยมีผูสนใจเขารวมงานมากกวา  150,000 คน

ในปงบประมาณ 2554  คณะเกษตรศาสตร ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานจากงบประมาณแผนดินและแหลงทุนภายนอก

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,271,900 .00 บาท  จํานวน 18 โครงการ (ตารางที่ 23) 
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ผลงานบริการวิชาการแกสังค ม

  โครงการบรกิารวชิาการแกชมุชนโครงการสตัวแพทยพระราชทาน

ในพระราชดํารสิมเด็จพระนางเจาสริกิติิพ์ระบรมราชินนีาถ จงัหวัดอบุลราชธานี  

โดยจดัทาํการฉดีวคัซีนโรคปากเปอยเทาเปอย คอบวม และถายพยาธใินโค-กระบอื 

และฉดีวคัซีนพษิสนุขับา ถายพยาธสินุขัและแมว โดยจากการดาํเนินงานเกษตรกร

อําเภอสิรินธร โขงเจียม และบุณฑริกมีความพึงพอใจในการไดรับบริการเปนอยาง

ดี และยังเปนผลใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในพื้นที่

โครงการอบรมถายทอดเทคโนโลยกีารผลติยางพาราในพืน้ทีป่ลกูยาง

ใหม สงผลใหเกษตรกรผูผลิตยางพารามีความรูในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ยางพารา และสงผลใหเกษตรกรเขาใจและสามารถผลิตยางแผนที่มีคุณภาพเพื่อ

สามารถแขงขันกับนานาชาติได และเกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดไปจัดการ

การตลาดยางพาราเพ่ือสรางความม่ันคงทางดานศักยภาพและเสถียรภาพราคา

ยางพาราของทองถิ่น และเปนการเผยแพรโปรแกรมการจัดการตลาดยางพารา

ที่คณะเกษตรศาสตรไดพัฒนาข้ึน และจากการดําเนินงานสงผลใหเปนการสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางเกษตรกร และกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารากับคณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

โครงการเทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุนที่ 11และ12 ซึ่งโครงการนี้

เกษตรกร และบคุคลทัว่ไปไดรบัความรูเรือ่งการเพาะเหด็เศรษฐกจิ และเปนการเพิม่

ทางเลือกในการสรางอาชีพ และรายไดใหกับประชาชน และสามารถนําขอมูลจาก

การบริการวิชาการไปประยุกตใชในการเรียนการสอน และการวิจัยได
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 โครงการเสนวนาวิชาการวิกฤตขาวโอกาสไทย โดยการจดัเสวนาในครัง้นีเ้พือ่ใหผูทีเ่กีย่วของในทกุภาคสวนไดตระหนกั

ถึงวิกฤตขาวโลกและขาวไทย และหาแนวทางในการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสรางโอกาสขาวไทยฝาภาวะวิกฤต และยัง

เปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเกษตรศาสตรกับเกษตรกรและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของ

กับขาว

 โครงการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุแหงชาติครั้งที่ 8 จัดประชุม

วชิาการในครัง้นีเ้ปนการแลกเปลีย่นความรูและประสบการณจากผลการวจิยั

และพัฒนาของนักวิชาการดานเมล็ดพันธุ และเปนการนําความรูดานเมล็ด

พันธุในปจจุบันมาเผยแพรเพื่อทําใหธุรกิจในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุพืชดียิ่ง

ขึ้น และเปนการบอกถึงทิศทางในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือจะไดศึกษาวิจัยได

ตรงกับปญหาทางดานเมล็ดพันธุไดมากข้ึน
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ตารางที่ 22  โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ 2553

ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบประมาณท่ีได

รับอนุมัติ(บาท)

ผูรวมโครงการ วัน /เดือน/ป

ที่จัดโครงการ

1 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุน

ที่ 11

นายทวีศักดิ์  วิยะชัย 55,000 เกษตรกร 61 คน 20-22 มี.ค.53

2 เทคนิคการตรวจวิเคราะหคุณภาพ

นํ้าอยางงายและความผิดปกติ

เบื้องตนของสัตวนํ้า

นายศุภกร  สีสันต 75,000 ประชาชนท่ัวไป 35 คน 18-19 มี.ค.53

3 เทคนิคการผสมเทียมปลา นายชํานาญ  แกวมณี 89,500 เกษตรกรผูเลี้ยงปลา

 34 คน

24-26 พ.ค.53

4 การปลูกพืชแบบไมใชดิน นายทวีศักดิ์  วิยะชัย 90,100 เกษตรกร 51 คน 13-14 มี.ค.53

5 โครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู

ทางการเกษตร

นางสาวอรุณรัตน  

อนันตทัศน

100,000 นักเรียน

 1,100 คน

ต.ค.52-ก.ย.53

6 การผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพ

ดีเพื่อใชในการเล้ียงปศุสัตวแบบ

ยั่งยืน

นายประพนธ

บุญเจริญ

100,000 รุนที่ 1. 54 คน

 รุนที่ 2. 51 คน

25-26 มี.ค.53, 

22-23 เม.ย.53

7 คายอนุรักษกลวยไมแดงอุบล ผศ.ดร.กาญจนา

รุงรัชกานนท

137,500 นักเรียน นักศึกษา 

130 คน

3,17 ก.ค.53

8 โครงการจัดประชุมสัมมนา

วิชาการเรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศการเกษตรและพัฒนา

ชนบท ประจําป 2553

นายทศพร  

สาธรวิศิษฐ

140,000 นักศึกษา นักวิชาการ 

ผูประกอบการ 120 คน

28-29 ส.ค.53

9 คายเกษตรสําหรับเยาวชน 

รุนที่ 10

นายประสิทธิ์  

กาญจนา

150,000 นักเรียน 87 คน 4-8 ต.ค.53

10 ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม

นายประสิทธิ์  

กาญจนา

229,800 เกษตรกรผูปลูก

ยางพารา 150 คน

รุนที่ 1 

8-12 มี.ค.53 

รุนที่ 2 

22-23 มี.ค.53 

รุนที่ 3 

24-25 มี.ค.53

11 ศูนยสารสนเทศชุมชน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(ระยะที่ 3)

ดร.นรินทร 

 บุญพราหมณ

500,000 - ต.ค.52-ก.ย.53

12 งานวันเกษตรอีสานใต(เล่ือนจัด

กิจกรรมป 2554)

ผศ.ดร.วสุ 

 อมฤตสุทธิ์

1,000,000 บุคคลท่ัวไป

 142,774 คน

29 ต.ค.-7 พ.ย.

53
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ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบประมาณท่ีได

รับอนุมัติ(บาท)

ผูรวมโครงการ วัน /เดือน/ป

ที่จัดโครงการ

13 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 

การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารประจําชาติ

ดร.จิตรา  สิงหทอง 1,000,000 อาจารย นักวิชาการ 

นักศึกษา บุคคลท่ัวไป 

300 คน

17-18 มิ.ย.53

14 การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบ

คุณภาพผลผลิตพืชสวนหลังการ

เก็บเกี่ยว

ผศ.ดร.กาญจนา

  รุงรัชกานนท

125,400 นักศึกษาระดบับัณฑิต

ศึกษา 24 คน

26-27 พ.ค.53

15 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวไม

ดอก

ผศ.ดร.กาญจนา

  รุงรัชกานนท

122,060 เกษตรกร 

รานคา นักเรียน 

นักศึกษา ขาราชการ 

ประชาชนทั่วไป 

40 คน

21 พ.ค.53

16 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวพริก

สด

ดร.วีรเวทย  อุทโธ 241,200 เกษตรกร กลุมผู

คาขาย วิสาหกิจ

ชุมชน ขาราชการ 

บุคคลท่ัวไป

 102 คน

26-27 ส.ค.53

17 การประเมินความอุดมสมบูรณ

ของดินในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.มานัส

  ลอศิริกุล

413,492 นักวิชาการจาก

กระทรวงตาง ๆ

 สปป.ลาว 5 คน

10 มี.ค.-

6 เม.ย.53

18 การพัฒนาศักยภาพการผลิต

ยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม

ผศ.ดร.มานัส  

ลอศิริกุล

259,788 นักวิชาการ จาก

กระทรวงตาง ๆ

 สปป.ลาว 5 คน

1-30 พ.ค.53

19 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดร.เอกสิทธิ์ 

 ออนสอาด

239,064 นักวิชาการจาก

กระทรวงตาง ๆ 

สปป.ลาว 5 คน

1-30 พ.ค.53

20 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน

การวาดภาพ

รศ.ดร.กิตติ 

 วงสพิเชษฐ

5,000 อาจารย ขาราชการ 

เจาหนาที่ และ

นักศึกษาคณะ

เกษตรฯ

 จํานวน 10 คน

ต.ค.52-ก.พ.53

21 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ประเมินและสรุปผลการดําเนิน

งานโครงการนําเขาขอมูลการใช

ประโยชนที่ดินเชิงพ้ืนที่รายแปลง

มาตราสวน

 1 : 4,000*

ผศ.สุรจิต  ภูภักดิ์ 116,200 อาจารย ขาราชการ

และบุคคลท่ัวไป

5-7 ก.พ.53
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ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบประมาณท่ีได

รับอนุมัติ(บาท)

ผูรวมโครงการ วัน /เดือน/ป

ที่จัดโครงการ

22 โครงการพัฒนาการรวมกลุมและ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปขาว

จังหวัดศรีสะเกษ*

รศ.ดร.สุวัฒน

  ธีระพงษธนากร

440,000.00 กลุมเกษตรกรท่ัวไป 25 ธ.ค.52-

15 ก.ค.53

23 จางท่ีปรึกษาโครงการการศึกษา

วิจัยพันธุปลาทองถ่ินขนาดเล็กของ

ประเทศไทย เพื่อใชเปน animal 

model ในงานทางวิทยาศาสตร*

ดร.ธนาทิพย

 แหลมคม

1,060,000.00 อาจารย ขาราชการ

และบุคคลท่ัวไป

26 เม.ย.53-

26 ก.ค.54

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   6,689,104.00 บาท

หมายเหตุ * ไดรับงบสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก

ตารางที่ 23 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ 2554 

ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบประมาณท่ีได

รับอนุมัติ(บาท)
ผูรวมโครงการ

วัน /เดือน/ป

ที่จัดโครงการ

1 การเสริมความรูและ

ประสบการณตรงนอก

หองเรียนดานการเกษตร

แกอาจารยและนักเรียน

โรงเรียนพื้นท่ีบริการและ

โรงเรียนเครือขาย

ดร.วรงค  นัยวินิจ 200,000.00 นักเรียน ครู 

อาจารย ผู

ปกครองและ

ประชาชนทั่วไป 

ธ.ค.53-มี.ค.54

2 คายเกษตรสําหรับเยาวชน 

รุนที่ 11

นายรักเกียรติ  

แสนประเสริฐ

164,000.00 นักเรียน 61 คน 23-27 พ.ค.54

3 การประยุกตใชเทคโนโลยี

การบรรจุ และการพิมพ เพื่อ

ยืดอายุการเก็บรักษา และ

สงเสริมชองทางการตลาด

ผลิตภัณฑอาหาร

ดร.วีรเวทย  อุทโธ 69,800.00 กลุมชุมชน

โครงการหนึ่ง

ตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ 

นักศึกษา 225 คน

 11 ส.ค.54

4 การควบคุมประชากรสุนัข 

แมว และปองกันโรคพิษ

สุนัขบาในพื้นท่ีชุมชนรอบร้ัว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.สพ.ดร.นนทกรณ 

อุรโสภณ

119,500.00 เจาของสุนัขและ

แมวที่อาศัยอยูใน

พื้นที่ ต.โพธิ์ใหญ 

ม.ค.-ก.ย.54

5 การสรางสวนไมผลยุคใหม 

รุนที่ 5

นายรักเกียรติ  

แสนประเสริฐ

55,000.00 เกษตรกร 31 คน 27-29 เม.ย.54
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ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบประมาณท่ีได

รับอนุมัติ(บาท)
ผูรวมโครงการ

วัน /เดือน/ป

ที่จัดโครงการ

6 เทคนิคการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ รุนท่ี 12

นายทวีศักดิ์  วิยะชัย 55,000.00 เกษตรกร 

ประชาชนทั่วไป 

45 คน

12-13 มี.ค.54

7 การปลูกพืชแบบไมใชดิน 

รุนที่ 3

นายทวีศักดิ์  วิยะชัย 90,100.00 เกษตรกร 

ประชาชนทั่วไป 

33 คน

19-20 มี.ค.54

8 การผลิตพืชอาหารสัตว

คุณภาพดเีพื่อใชในการเลี้ยง

ปศุสัตวแบบยั่งยืน ปที่ 2

นายประพนธ บุญเจริญ 115,000.00 เกษตรกร 

114 คน

รุนที่ 1 

 23-24 มี.ค.54 

รุนที่ 2  

27-28 เม.ย.54

9 การถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตยางพาราในพื้นท่ีปลูก

ยางใหม

นายประสิทธิ์  กาญจนา 200,000.00 เกษตรกรผูปลูก

ยางพารา 229 คน

29 ต.ค.-

7 พ.ย.53

10 ประชุมสัมมนาวิชาการ

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเกษตรและพัฒนาชนบท 

ประจําป 2554

นายทศพร  สาธรวิศิษฐ 140,000.00 นักวิจัย นักศึกษา 

บุคลากร 141 คน

4-5 ก.ย.54

11 เปดฟารมและหอง

ปฏิบัติการในสัปดาหวัน

วิทยาศาสตร 

นายศุภกร  สีสันต 200,000.00 นักเรียน นักศึกษา 

ครู ประชาชน

ทั่วไป 

18-19 ส.ค.54

12 ศูนยสารสนเทศชุมชน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดร.สราญ  ปริสุทธิกุล 300,000.00 คณาจารย นัก

วิชาการ 

ต.ค.53-ก.ย.54

13 การเสวนาวิชาการ “วิกฤต

ขาว...โอกาสไทย”

ผศ.ดร.มานัส  ลอศิริกุล 188,500.00 ผูแทนองคกรภาค

รัฐ เอกชน กลุม

เกษตรกรชาวนา 

นักศึกษา 465 คน

 29 ต.ค.53

14 ความรวมมือแกปญหาความ

ยากจน พัฒนาสังคมและสุข

ภาวะ

ผศ.ดร.วสุ  อมฤตสุทธิ์ 150,000.00 เจาหนาที่ผูดูแล

ระบบสารสนเทศ

ขององคการ

บริหารสวน

ตําบล โรงเรียน 

หนวยงานภาค

รัฐของจังหวัด

อุบลราชธานี 

จํานวน 346 คน

7-11 ก.พ.54
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ที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ
งบประมาณท่ีได

รับอนุมัติ(บาท)
ผูรวมโครงการ

วัน /เดือน/ป

ที่จัดโครงการ

15 ความรวมมือแกปญหา

ความยากจน พัฒนาสังคม

และสุขภาวะสําหรับครูใน

เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี*

ผศ.ดร.วสุ  

อมฤตสุทธิ์

75,000.00 เจาหนาที่ผูดูแล

ระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียน และ

หนวยงานภาค

รัฐที่เกี่ยวของ

ของจังหวัด

อุบลราชธานี 

จํานวน 123 คน

7-10 มี.ค.54

16 การสัมมนาอาหารเพื่อ

สุขภาพและผลิตภัณฑเสริม

อาหาร*

ดร.จินดามณี  

แสงกาญจนวนิช

20,000.00 บุคลากรภาครัฐ

และทั่วไป

20-21 ก.ค.54

17 คายยุวชนคณะเกษตร 

ภาคฤดูรอน*

ผศ.ดร.วสุ  

อมฤตสุทธิ์

30,000.00 บุตรหลาน

บุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 

จํานวน 34 คน

1 มี.ค.-31 

พ.ค.54

18 การประชุมวิชาการเมล็ด

พันธุแหงชาติ ครั้งที่ 8

ผศ.ดร.วสุ  

อมฤตสุทธิ์

100,000.00 บุคลากรภาค

รัฐ ภาคเอกชน 

ภาคการศึกษา 

นักศึกษา จํานวน 

141 คน

17-20 พ.ค.54

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,271,900 .00 บาท 

หมายเหตุ * ไดรับงบสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดใหความสําคัญการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือภารกิจที่สําคัญอีก

ประการหนึ่งในการสงเสริมใหบุคลากร  นักศึกษาเขารวมกิจกรรมประจําป เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีงาม ใน

การรวมกันอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมใหอยูคูกับสังคมไทยสืบไปโดยเปนประจําปทุกป อาทิเชน  พิธีแหเทียนพรรษา พิธีรด 

นํ้าดําหัว ประเพณีทําบุญคูณลาน  คายธรรมมะเปนตน  นอกจากน้ียังมีโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินใน

ปงบประมาณ 2553 จํานวน 845,000 บาท จํานวน 12 โครงการ (ตารางที่ 24) และปงบประมาณ 2554 จํานวน 1,368,650.00 

บาท จํานวน 15 โครงการ (ตารางที่ 25) 

 คณะเกษตรศาสตรไดทําการ “สํารวจการอนุรักษพันธุขาวพื้น

เมืองเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑทองถิ่น” พบวา ขาวพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

ปลูกสวนใหญมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากขาวพันธุปรับปรุง ไดแก มีอายุ

การเกบ็เกีย่วสัน้กวาขาวพันธุปรับปรุง ปลูกงาย สามารถปรับตัวเขากบัสภาพ

ทองถ่ินไดด ีสามารถปลูกไดหลายฤดู และมีคณุภาพการหุงตม ความหอม ที่

เหมาะสมตอการนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆเพ่ือเพ่ิมมลูคา เชน ขาวเมา 

กระยาสารท ขนมจีน และขาวกลองงอกสามรส เปนตน และคณะไดศึกษา

ภมูปิญญาการใชทรพัยากรประมงในแมนํา้มูลของชาวบานบริเวณแมนํา้มลู

ตอนลาง พบวาลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูในแมนํ้ามูลและพ้ืนที่

ใกลเคียงสงผลตอการสั่งสมภูมิปญญาดานอาชีพประมง

 โครงการคืนจนัทนผาสูปาใหญเพือ่การ

อนุรักษ ปที่ 2 โดยมีผูรวมโครงการ 120 คน โดย

แบงเปนนักเรียน 100 คน และครูและผูปกครอง 

20 คน ดานการดําเนินงานไดทําการสํารวจการ

เจริญเติบโตและการกระจายตัวตามธรรมชาติของ

จันทนผาในเขตอุทยานแหงชาติแกงตะนะและ

เขตใกลเคียงอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร และ

นําเมล็ดจันทนผามาเพาะเล้ียงเพ่ือนํากลับไปปลูก

คืนสูปาจํานวน 3,000 ตน และโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการ 5,000 ตน รวม 8,000 ตน เพื่อปลูกคืนสู

ปาโดยผูเขารวมอบรมไดรบัความรูดานการอนุรกัษ

ทรพัยากรธรรมชาติ และรวมกันอนุรกัษพนัธุพชืใน

ทองถิ่นสรางจิตสํานึกในการอนุรักษใหกับเยาวชน
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ตารางที่ 24  โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ 2553

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

(บาท)

วัน/เดือน/ป

ที่ดําเนินการ

1 สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน ผศ.ดร.สุภาวดี  แกวระหัน 50,000 23-24 ม.ค.53

2 ตนไมของพอ นายทวีศักดิ์  วิยะชัย 100,000  8 ก.พ.53

3
คืนจันทนผาสูปาใหญเพื่อการอนุรักษ ปที่ 3

นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ 100,000 20-30 พ.ค.53

4
ศึกษาการใชประโยชนจากแมลงในการดํารง

ชีวิตของคนในจังหวัดอุบลราชธานี
ดร.สุกัญญา  คลังสินศิริกุล 40,000 ต.ค.52-ก.ย.53

5

การสํารวจและรวบรวมพันธุไมผลพื้นเมือง

บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเปนไม

ผลเศรษฐกิจชนิดใหม

ดร.สุทิน  พรหมโชติ 40,000 ต.ค.52-ก.ย.53

6
การรวบรวมขอมูลพันธุกลวยไมพื้นเมืองใน

จังหวัดอุบลราชธานี
ผศ.ศรีประไพ  ธรรมแสง 40,000 ต.ค.52-ก.ย.53

7
ภูมิปญญาการใชทรัพยากรประมงในแมนํามูล

ของชาวบานบรเิวณแมนํามูลตอนลาง
ดร.ธนาทิพย  แหลมคม 50,000 ม.ค.-มิ.ย.53

8
การสํารวจเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

อาหารหมักพื้นบานในจังหวัดอุบลราชธานี
ดร.ปญจภรณ  ทัดพิชญางกูร 50,000 ธ.ค.52-ก.ย.53

9
การสํารวจการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองเพื่อ

การแปรรูปผลิตภัณฑทองถิ่น
ผศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม 60,000 ต.ค.52-ก.ย.53

10

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเพื่อตาน

ยาเสพติด ปพุทธศักราช 2553 (บรรพชา

สามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ)

ผศ.ดร.สุภาวดี  แกวระหัน 200,000 18-27 มี.ค.53

11
การอบรมเสริมทักษะการตัดสินใจทาทายชีวิต

วัยรุนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ศรีประไพ  ธรรมแสง 95,000 18-20 มิ.ย.53

12
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ : บุญเดือน ๓ 

(บุญคูณลาน)
ผศ.ดร.สุภาวดี  แกวระหัน 20,000 16-17 ม.ค.53

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 845,000  บาท
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ตารางที่ 25  โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ 2554

ที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ

(บาท)

วัน/เดือน/ป

ที่ดําเนินการ

1 โครงการแขงขันตีกองเส็ง ลีลาประยุกต ผศ.ดร.สุภาวดี  แกวระหัน 100,000.00  4-5  พ.ย.53

2 ชนิดของปลาในแมนํ้ามูลและการใชประโยชนของ

ชาวบานในบริเวณแมนํ้ามูลตอนลาง

ดร.ธนาทิพย  แหลมคม 100,000.00 ต.ค.53-ก.ย.54

3 โครงการสํารวจภูมิปญญาดานการจัดการอาหาร

ปลาของเกษตรกรผูเล้ียงปลาพ้ืนเมืองใน 3 จังหวัด

ริมแมนํ้าโขง

ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ 125,000.00 ต.ค.53-ก.ย.54

4 โครงการอนุรักษกลวยไมแดงอุบล ผศ.ดร.กาญจนา รุงรัชกานนท 150,000.00  6-7 ก.ค.,

11-12 ส.ค.54

5 การศึกษาวัฒนธรรมการผลิตอาหารหมักพื้นบาน

ในจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.เอกสิทธิ์  ออนสอาด 150,000.00 ต.ค.53-ก.ย.54

6 การอนุรักษแมลงกินไดและการบริโภคอยาง

ปลอดภัย

ดร.สุกัญญา  คลังสินศิริกุล 100,000.00 ก.ค.-ส.ค.54

7 คืนจันทนผาสูปาใหญเพื่อการอนุรักษ 

ปที่ 3

นายรักเกียรต ิ  แสนประเสริฐ 100,000.00 รุนท่ี 1 2-3 มิ.ย.54 

รุนท่ี 2 8-9 มิ.ย.54

8 ตนไมของพอ นายทวีศักดิ์  วิยะชัย 100,000.00 ม.ค.-ส.ค.54

9 สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน ผศ.ดร.สุภาวดี  แกวระหัน 150,000.00 15-16 ม.ค. 54

10 กฐินสามัคคีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ครบรอบ 83 พรรษา

นายไพโรจน  แสนโสม 24,000.00  ก.พ.-ก.ย.54

11 โครงการประชมุระดับชาติ การประชุมวิชาการ

เมล็ดพันธุแหงชาติ ครั้งที่ 8

ผศ.ดร.วสุ  อมฤตสุทธิ์ 98,000.00 17-20 พ.ค.54

12 สืบสานประเพณีฮีตสิบสองงานบุญชาวอีสาน นายเทวัญ  ตติยรัตน 24,000.00 ก.พ.-ก.ย.54

13 โครงการบรรพชาสามเณรฤดูรอน 

เฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ศรีประไพ  ธรรมแสง 50,000.00 26 มี.ค.-5 เม.ย.

54

14 การพัฒนาแผนแมบทภูมสิถาปตยกรรมของอาคาร

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (เกา) เพื่อใชเปนศนูย

องคความรูของจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วรงค  นัยวินิจ 67,650.00 ก.ค.-ธ.ค.54

15 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ

ครบ ๘๔ พรรษา

ผศ.ศรีประไพ  ธรรมแสง 30,000.00 2-4 ก.ย.54

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,368,650.00 บาท
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การพัฒนาหนวยงานและบุคลากร
  คณะเกษตรศาสตร ไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบและกลไกดานการบริหารทรัพยากรบุคคลให

สอดคลองกับเกณฑตัวช้ีวัดของการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งจัดใหมีกิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนา

บุคลากรในแตละสายงาน บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล และสนับสนุนทุนในการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ

ในดานบคุลากร ปจจบุนัคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีมบีคุลากรทัง้สิน้ 166 คน โดยแบงตามภาระหนาทีท่ีร่บัผดิ

ชอบเปนสายวิชาการ 65  คน (ตารางที่ 26) โดยดํารงตําแหนงทางวิชาการอยูรอยละ 56.92 (รูปที่ 2)  และสายสนับสนุนวิชาการ

และธุรการ 29  คน (ตารางที่ 27) และลูกจาง 73 คน (ตารางที่ 28)  ในสวนของการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง ณ สิ้นสุดปงบประมาณ 

2554  บุคลากรอยูในชวงลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทั้งสิ้น 6 คน  (ตารางที่ 26และตารางท่ี 27)  นอกจากน้ี บุคลากรคณะ

เกษตรศาสตรยงัไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนตางๆในการเดินทางไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ทาํการวิจยั ประชุม 

ศึกษาดูงาน ณ ตาง ประเทศ  (ตารางที่ 29 และตารางที่ 30) 

                           

 45%

 37%

17%
 1%

รูปที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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ตารางที่ 26 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามคุณวุฒิและตําแหนง (ณ สิ้นสุดปงบประมาณ 2554)

สาขาวิชา ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิที่ครองในปงบประมาณ 2554

รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ศึกษาตอระดับ ป.เอก

พืชไร

รองศาสตราจารย 2 - - 2

ผูชวยศาสตราจารย 6 2 - 8

อาจารย - - - -

พืชสวน

รองศาสตราจารย 2 - - 2

ผูชวยศาสตราจารย 5 2 - 7

อาจารย 6 2 - 8

สัตวศาสตร

ศาสตราจารย 1 - - 1

รองศาสตราจารย 3 1 - 4

ผูชวยศาสตราจารย 3 1 4

อาจารย 3 2 2 7

ประมง

รองศาสตราจารย 1 - - 1

ผูชวยศาสตราจารย 3 - - 3

อาจารย 2 - 1 3

อุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย 2 - - 2

ผูชวยศาสตราจารย 2 2

อาจารย 8 1 2 11

รวมบุคลาการสายวิชาการ 49 11 5 65

ตารางท่ี 27 จํานวนบุคลากรในสายสนับสนุนวิชาการและธุรการ แยกตามคุณวุฒิและตําแหนง ปงบประมาณ 2554

หนวยงาน ตําแหนง/สายงาน
คุณวุฒิที่ครองในปงบประมาณ 2553

รวม
ป.โท ป.ตรี ตํ่ากวา ป.ตรี

สํานักงานไรฝกทดลองและหอง

ปฏิบัติการการกลาง

นักวิชาการ* 6 8 14

วิศวกร 1 1

พนักงาน 1 1 2

รวมบุคลากรสํานักงานไรฝกฯ 17

สํานักงานคณบดี
นักวิชาการ 3 8 - 11

พนักงาน  1 1

รวมบุคลากรสํานักงานคณบดี 12

รวมบุคลากรสายสนับสนุนและบริหารธุรการ 9 19 1 29

หมายเหตุ * ลาศึกษาตอปริญญาเอก 1  คน
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ตารางท่ี 28 จํานวนลูกจางประจําและชั่วคราว  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554

หนวยงาน ประเภท จํานวน(คน)

สํานักงานไรฝกทดลองและหอง

ปฏิบัติการการกลาง

ลูกจางประจํา 33

ลูกจางชั่วคราว (งบประมาณ) 23

ลูกจางชั่วคราว (เงินรายได) 2

รวมลูกจางสํานักงานไรฝกฯ 58

สํานักงานคณบดี
ลูกจางประจํา 7

ลูกจางชั่วคราว (เงินรายไดและจางเหมา) 8

รวมลูกจางสํานักงานคณบดี 15

รวมลูกจางประจําและชั่วคราวทั้งสิ้น 73

ตารางท่ี 29  บุคลากรไดรับการสนับสนุนศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนา และปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ  

                 ปงบประมาณ 2553

ลําดับ

ที่
ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝกอบรม/

ประชุม/ประเทศ

ระยะเวลา

 
ชื่อโครงการ

แหลงทุน

สนับสนุน

1 ผศ.ดร.กาญจนา 

พยุหะ

ผศ.ดร.ธนาทิพย 

แหลมคม

ณ University  of 

Paul Sabatier 

ประเทศฝรั่งเศส

19 กันยายน –

 9  ตุลาคม 

2552

ประชุมแลกเปล่ียน

หัวขอทําการวิจัย

ทุนจาก 

University  of 

Paul Sabatier 

ประเทศฝรั่งเศส

2 ดร.เอกสิทธิ์ 

ออนสอาด

ประเทศบรูไน 19-23 

ตุลาคม 2552

ประชุมวิชาการ

นานาชาติ The 11th 

ASEAN POOD 

CONFERENCE 2009 

JAPAN ATOMIC 

INDUSTRIAL 

FORUM (JAIF)

3 ดร.วิริยา พรมกอง ประเทศอินโดนีเซีย 17-20 

พฤศจิกายน 

2552

ประชุมวิชาการ

นานาชาติ AESA 2009

ทุนมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีและ

คณะเกษตรศาสตร

4 รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนชนลาว

25-30 

พฤศจิกายน 

2552

ศึกษาดูงานดาน

การเกษตร

ทุนจาก

มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช
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ลําดับ

ที่
ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝกอบรม/

ประชุม/ประเทศ

ระยะเวลา

 
ชื่อโครงการ

แหลงทุน

สนับสนุน

5 นายชัยวุฒิ กรุดพันธ ประเทศเวียดนาม 22-24 

ธันวาคม 2552

ประชุมเพื่อรายงาน

การวิจัยประจําป

โครงการวิจัยการศึกษา

ความหลากหลายของ

สัตวและพืชกับนํ้า

มาตรการอนุรักษของ

ชุมชนทองถิ่นในลุม

นํ้าเจาพระยาและลุม

นํ้าโขง

ทุนจาก Nagao 

Natural 

Environment 

Foundation 

(NEF) ประเทศ

ญี่ปุน

6 รศ.ดร.กิตติ

วงสพิเชษฐ

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนชนจีน

29 มีนาคม –

4 เมษายน 

2553

ศึกษาดูงานดาน

การเกษตรและการ

จัดการทรัพยากรเพื่อ

การคาเสรีและการทอง

เที่ยวเชิงเกษตร

ทุนสวนตัว

7 รศ.ดร.ทวนทอง  

จุฑาเกตุ

ณ University  of 

Paul Sabatier 

ประเทศฝรั่งเศส

6-22 

พฤษภาคม 

2553

ใหคําปรึกษาและ

วิเคราะหผลการวิจัย

รวมกับนักศึกษาทุน

โครงการ

กาญจนาภิเษก

ทุนสํานักงาน

กองทุนสนับสนุน

การวิจัย

8 ผศ.ดร.สุรีพร

เกตุงาม

ประเทศเยอรมันนี 17-22

 พฤษภาคม 

2553

เสนอหัวขอการสัมมนา

ทางวิชาการเร่ือง 

The role of Plant 

Genetic Resources 

in Climate Change 

Adaptation

ทุนจาก 

Internationale 

Weiterbildung 

und Entwicklung 

gGmbH

9 ผศ.ดร.สุรจิต ภูภักดิ์  ณ Charles Sturt 

University  

ประเทศออสเตรเลีย

22 สิงหาคม – 

30 พฤศจิกายน 

2553 

ทําวิจัยเกี่ยวกับ 

Climate change-

based farm 

characterization 

ทุนจาก Charles 

Sturt University  

ประเทศ

ออสเตรเลีย

10 รศ.ดร.กิตติ 

วงสพิเชษฐ

ประเทศญ่ีปุน 24-30 

สิงหาคม 2553

ศึกษาดูงานดาน

การเกษตร

ทุนสวนตัว

11 ผศ.ศรีประไพ 

ธรรมแสง

ณ มณฑลอันฮุย 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

2-8 

กรกฎาคม 

2553

ประชุมวิชาการคร้ัง

ที่ 24 
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ตารางท่ี 30  บุคลากรไดรับการสนับสนุนศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนา และปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ  

                 ปงบประมาณ 2554

ลําดับ

ที่
ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝกอบรม/

ประชุม/ประเทศ
ระยะเวลา ชื่อโครงการ

แหลงทุน

สนับสนุน

1 นางสาวเมทินี

 มาเวียง

ณ Faculty of 

Agriculture, Kyushu 

University ประเทศ

ญี่ปุน

2-9

มิถุนายน 

2554

ประชุมแลกเปล่ียนหัวขอ

การทําวิจัย

ทุนจาก Kyushu 

University

2 ผศ.ดร.ปราณีต 

งามเสนห

ณ มหาวิทยาลัย

เกาหลีใต

21-26

สิงหาคม 

2554

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุบลราชธานี

3 ผศ.ดร.ปราณีต

 งามเสนห

ณ กรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา

6 พฤษภาคม 

2554

เขารวมประชุมระดับ

ภูมิภาค

สํานักงาน

เลขาธิการคณะ

กรรมาธิการแมนํ้า

โขง

4 ผศ.ดร.กาญจนา 

พยุหะ

ณ ประเทศเวียดนาม 8-11

สิงหาคม 

2554

รวมทําการวิจัย เรื่อง 

การศึกษาศักยภาพของ

ประเทศไทยไปสูการเปน

ประชาคมอาเซียน

 ระยะที่ 2

โครงการวิจัย

5 ผศ.ดร.กาญจนา 

พยุหะ

ณ ประเทศ 

อินโดนีเชีย

3-5

กรกฎาคม 

2554

รวมทําการวิจยั เรื่อง 

การศึกษาศักยภาพของ

ประเทศไทยไปสูการเปน

ประชาคมอาเซียน 

ระยะที่ 2

โครงการวิจัย

6 ผศ.ดร.กาญจนา 

พยุหะ

ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนจีน

21-25

เมษายน 

2554

นําเสนอผลงานทาง

วิขาการ The Asian 

Fisheries Socity (AFS)

งบประมาณ

สนับสนุน

จากคณะ

เกษตรศาสตร

7 ผศ.ดร.กาญจนา 

พยุหะ 

นายชัยวุฒิ กรุดพันธุ 

นางจรุงจิต กรุดพันธุ

ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

25 

พฤศจิกายน –

8 ธันวาคม

รวมสํารวจพื้นที่ภาค

สนามและเปนวิทยากร

บรรยายและอบรม

เทคนิคทางยีนสวิทยา

สนับสนุนจาก 

Nagao Natural 

environmental 

Foundation

(NEF)
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ลําดับ

ที่
ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝกอบรม/

ประชุม/ประเทศ
ระยะเวลา ชื่อโครงการ

แหลงทุน

สนับสนุน

8 นายชัยวุฒิ กรุดพันธุ 

นางจรุงจิต กรุดพันธุ

ณ ประเทศกัมพูชา 20-24

ธันวาคม 

2553

ดําเนินการวิจัย

9 รศ.ดร.นันทิยา 

หุตานุวัตร

เมืองกุยหยาง มลฑล

กุยโจง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนจีน

18-31

พฤษภาคม 

2554

วิทยากรการอบรม เรื่อง 

Local Economic

มูลนิธิเสถียร

โกเศษ-นาคะ

ประทีป

10 นายชัยวุฒิ กรุดพันธ ณ ประเทศเวียดนาม, 

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และ

ประเทศกัมพูชา

24 กุมภาพันธ 

–

7 มีนาคม 

2554

ประชุมเพื่อรายงานผล

การวิจัยประจําปใน

โครงการวิจัย

สนับสนุนจาก

NEF

11 ผศ.ดร.สุรีพร

 เกตุงาม

ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนจีน

25-30

เมษายน 

2554

เขารวมประชุมวิชาการ

นานาชาติ “BIT Life 

Science 2 Word DNA 

and Genome DAY 

2011”

ทุนสถาบัน GIZ

12 ผศ.สุรจิต ภูภกัดิ์ ณ ประเทศ

ออสเตรเลีย

22 สิงหาคม 

–30 

พฤศจิกายน 

2553

การทําวิจัย ณ Charles 

Sturt University 

ประเทศออสเตรเลีย 

13 ผศ.ดร.ธนาทิพย 

แหลมคม 

ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนจีน

21-25

เมษายน 

2554

เสนอผลงานทาง

วิชาการ การประชุม

วิชาการนานาชาติ “9th 

Asian Fisheries and 

Aquaculture Forum”

งบประมาณ

สนับสนุน

จากคณะ

เกษตรศาสตร 

และมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

14 รศ.ดร.ทวนทอง 

จุฑาเกตุ

ณ ประเทศญ่ีปุน 24 

กรกฎาคม-

7 สิงหาคม 

2554

เดินทางไปราชการ ณ 

National Institute 

for Environmental 

Studies(NIES)

งบประมาณ

จากโครงการกาญ

จนาภิเษก

15 ผศ.ดร.วีณา 

เมฆวัฒนกาญจน

ณ Kyoto University

ประเทศญี่ปุน

25-28

พฤษภาคม 

2554

ศึกษาดูงานวิจัยดาน

การเกษตร

Kyoto 

University
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งบประมาณ                           

 คณะเกษตรศาสตรไดรับงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินการจาก 2 แหลง  คือ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจาก

รฐับาล (งบประมาณแผนดนิ) และงบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรรจากเงนิรายไดมหาวทิยาลยั  สามารถจาํแนกตามภารกจิตาม 2  แผน

งบประมาณ และผลผลิต 4  ดาน ดังนี้

 1. แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

     1.  ผลผลิต   : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เกษตรศาสตร)

     2.  ผลผลิต  : ผลงานการใหการบริการวิชาการ

     3.  ผลผลิต  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 2.  แผนงบประมาณ สนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม

    1.  ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู และผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

 ในปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) คณะเกษตรศาสตรไดรับงบประมาณเม่ือเทียบกับ

ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2554)  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เกษตรศาสตร) ลดลงเปนเงิน  234,900.00 (รอยละ 0.59) (ตารางที่ 31) เน่ืองจากการลดลงของ

งบดําเนินงานและงบครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง แตงบประมาณในหมวดงบบุคลากรเพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 32)

ตารางท่ี  31  งบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรในป 2553 เปรียบเทียบกับงบประมาณ 2554 จําแนกตามผลผลิต

  (หนวย :บาท)

ผลผลิต
ปงบประมาณ

เพิ่ม/ลด
2553 2554

1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(เกษตรศาสตร)
39,760,600.00 39,525,700.00 -234,900.00

2. ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

และผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
693,000.00 1,419,000.00 +726,000.00

      2.1  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
693,000.00 1,419,000.00 +726,000.00

      2.2 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
- - -

3. ผลงานการใหการบริการวิชาการ
3,669,000.00 1,708,400.00 -1,960,600.00

4. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม*
845,000.00 1,368,650.00 +523,650.00

รวมทั้งสิ้น 44,967,600.00 44,021,750.00 -945,850.00

หมายเหตุ  รวมงบประมาณโครงการท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมจากโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย
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ตารางท่ี 32  งบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรรเพื่อผลผลิต:  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 

                (เกษตรศาสตร)ที่ไดรับจัดสรร ป พ.ศ. 2553 -2554 จําแนกตามหมวดรายจาย (หนวย : บาท)                        

หมวดรายจาย
ปงบประมาณ 

เพิ่ม/ลด
2553 2554

งบบุคลากร 32,945,600.00 33,670,500.00 +724,900

1 เงินเดือนและคาจางประจํา 31,665,700.00 32,484,200.00 +818,500

2 คาจางชั่วคราว 1,279,900.00 1,186,300.00 -93,600

งบดําเนินงาน 6,815,000.00 5,855,200.00 -959,800

1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ* 6,815,000.00 5,855,200.00 -959,800

2 คาสาธารณูปโภค - - -

งบลงทุน - - -

1 ครุภัณฑ - - -

2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - -

รวมทั้งสิ้น 39,760,600.00 39,525,700.00 -234,900

หมายเหตุ  รวมเงินโอนจากสวนกลาง เปนคาจางเหมาทําความสะอาดและคาจางเหมาคนงานแปลงทดลองเกษตร

 
 ปงบประมาณ 2554  คณะเกษตรศาสตรมรีายไดรบัจรงิจากคาธรรมเนยีมการศกึษา และผลประโยชนจากการดาํเนนิ

งาน จํานวนทั้งสิ้น 8,838,679.76 บาท  ซึ่งตํ่ากวาเมื่อเทากับงบประมาณป 2553  รอยละ  7.91 (ตารางที่ 33)

 

ตารางท่ี 33  เปรียบเทียบประมาณการงบประมาณเงินรายไดกับรายรับจริง  คณะเกษตรศาสตร ป 2553-2554     

                จําแนกตามหมวดรายรับ (หนวย :บาท)  

หมวดรายจาย
ปงบประมาณ 2553

ผลตาง
ปงบประมาณ 2554

ผลตาง
ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง

1.  หมวดคาธรรมเนียม

    การศึกษา
10,125,000.00 8,058,467.50 2,066,532.50 10,466,600.00 7,351,943.63 3,114,656.37

2. หมวดเงินผลประโยชน 1,875,000.00 1,539,206.40 335,793.60 1,533,400.00 1,486,736.13 46,663.87

รวม 12,000,000.00 9,597,673.90 2,402,326.10 12,000,000.00 8,838,679.76 3,161,320.24

ตารางท่ี 34  งบประมาณเงินรายไดคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2553-2554 

     จําแนกตามงบรายจาย  (หนวย :บาท)                                                       

หมวดรายจาย
ปงบประมาณ

เพิ่ม/ลด
2553 2554

1. งบบุคลากร : เงินเดือนและคาจางประจํา

                  : คาจางชั่วคราว

-

1,300,000.00

-

1,365,000.00 

-

+65,000.00

2. งบอุดหนุน 10,700,000.00 10,135,000.00 -565,000.00

3. งบลงทุน - 500,000.00 +500,000.00

รวม 12,000,000.00 12,000,000.00 -
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อาคารสถานที่
 ปจจุบันคณะเกษตรศาสตร มีพื้นท่ีใชสอยรวมทั้งสิ้น 34,007.18 ตารางเมตร  เปนอาคารรวมท้ังสิ้น 22 อาคาร ดัง

แสดงใน (ตารางที ่35)  ซึง่ถกูใชในกจิกรรมหลายรปูแบบรวมกนั การบรหิาร การเรยีนการสอน ทีเ่ปนปฏบิตักิาร สาํหรบันกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาโท-เอก เพือ่ทาํการวจิยั กระจายอยูตามอาคารตาง ๆ  ของคณะเกษตรศาสตร โดยใหนกัศกึษา

ใชหองในการศึกษา ทดลอง ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งมีอุปกรณ เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและรวมทั้งใหการบริการวิชาการ 

ตารางท่ี 35  แสดงอาคารสถานที่ที่ใชในการบริหาร การเรียนการสอนและปฏิบัติการตาง ๆ 

 ลําดับท่ี ชื่ออาคาร จํานวนช้ัน พื้นที่รวม(ตร.ม.)

1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 2 14,176.50

2 อาคารปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1 383.78

3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 2 3,000.00

4 อาคารสํานักงานไรฝกฯ 2 718.21

5 อาคารแปลงปลูกพืชทดลอง 1 115.00

6 อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุพรอมลานตาก 1 1,230.00

7 อาคารโรงเก็บวัสดุ 1 203.04

8 โรงจอดรถแทรกเตอร 1 1 203.04

9 โรงจอดรถแทรกเตอร 2 1 900.00

10 อาคารโรงอาหารสัตว 2 461.00

11 อาคารปฏิบัติการเน้ือสัตว 1 887.48

12 อาคารโรงเรือนแพะแกะ 2 455.30

13 โรงเรือนโคเนื้อ 1 546.44

14 โรงเรือนโคนม 1 510.18

15 อาคารโรงเรือนสุกรพันธุ 1 752.00

16 อาคารโรงเรือนสุกรขุน 1 768.00

17 โรงเรือนไก EVAP 1 348.21

18 โรงเรือนไกเนื้อ 1 462.65

19 โรงเรือนไกไข 1 411.98

20 โรงเรือนสัตวปกพื้นเมือง 1 991.12

21 อาคารควบคุมคุณภาพนําและวัสดุอาหารสัตวนํา 1 180.04

22 อาคารสัมมนาทางวิชาการและที่พักนักศึกษาฝกงาน 3 2,184.00

  รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด   34,007.18
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การประกันคุณภาพการศึกษา

 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการตรวจการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  ซึ่งไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อดําเนินงานพัฒนาตัวบงช้ี

คุณภาพและจัดเตรียมขอมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมิน  ซึ่งคณะเกษตรศาสตรไดรับตรวจประเมินการศึกษาภายนอกรอบท่ี 

1โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปการศึกษา 2546  ในระหวางวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 

2547 มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเทากับ 3.80 (คะแนนเต็ม 5)  อยูในระดับดี   และไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอก รอบที่ 2  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปการศึกษา 2549  ในระหวางวันที่ 

12 – 14 มีนาคม 2550  มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเทากับ  4.69  (คะแนนเต็ม 5)  อยูในระดับดีมาก แตคณะฯ ยังรับ

การตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) เปนประจําทุกป ซึ่งในปการศึกษา 2553 คณะฯ  ไดรับ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระหวางวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2554 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554)  มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเทากับ 3.95 (คะแนนเต็ม 5)  อยูในระดับดี (ตารางที่ 37 ) ซึ่งแสดงรายละเอียดไดดังนี้

ตารางท่ี 36 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ (สกอ.)

องคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน
Input Process Output รวม

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

   และแผนการดําเนินการ
- 5.00 - 5.00 ดีมาก

2. การเรียนการสอน 4.72 3.75 4.00 4.15 ดี

3. พัฒนานักศึกษา - 4.50 - 4.50 ดี

4. การวิจัย 5.00 4.00 - 4.33 ดี

5.  บริการวิชาการ - 3.50 - 3.50 พอใช

6.  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 ดี

7.  การบริหารและจัดการ - 4.50 - 4.50 ดี

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.79 4.22 4.00 4.31 ดี
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ตารางท่ี 37 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ (สกอ.และสมศ.)

องคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน
Input Process Output รวม

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

  และแผนการดําเนินการ
- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก

2. การเรียนการสอน 4.72 3.75 2.99 3.68 ดี

3. พัฒนานักศึกษา - 4.50 - 4.50 ดี

4. การวิจัย 5.00 4.00 2.90 3.10 พอใช

5.  บริการวิชาการ - 3.50 5.00 4.25 ดี

6.  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 4.00 4.00 ดี

7.  การบริหารและจัดการ - 4.50 4.41 4.48 ดี

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.79 4.22 4.00 3.95 ดี

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงภาพรวม

 1.  เปนคณะท่ีมีอาจารยในสาขาตางๆ ครบถวน และมีความพรอมทางดานคุณวุฒิ วัยวุฒิ จึงสามารถทําใหถายทอด
ความรูความสามารถใหกับนักศึกษา และสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพได
 2. เปนคณะท่ีมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 
 3. มีระบบ MIS ที่ครอบคลุมและสามารถสนับสนุนการดําเนินการทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
 1. ควรพิจารณาแนวทางในการสงเสรมิผูเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคัญ หลากหลาย และ

ผลักดัน สอดแทรก นําไปใชในทุกรายวิชา เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพอยางเปนระบบ

 2. ควรพิจารณากําหนดเปนทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาในระยะ 4 ป คาดหวังอะไร อาจนําขอมูล SWOT มาใช

ในการจัดทําแผนกลยุทธและผลักดันสูการปฏิบัติ และจัดลาํดับความสําคัญของการดําเนินการเพื่อสอบสนองคุณภาพ อาจมีการ

กําหนด scenario ของคณะ

 3. คณะควรหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินการเชน หาจุดเดนใหกบัการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมยอดรับนกัศึกษา
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  สวนท่ี 3   สารสนเทศของคณะเกษตรศาสตร
• คณาจารยและบุคลากร

• นักศึกษาเต็มเวลา  (Full Time Equivalent Student)  

• นักศึกษาทั้งหมด

• นักศึกษาสําเร็จการศึกษา

• การบริการหองคนควาสารสนเทศทางการเกษตร
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คณาจารยและบุคลากร
คณาจารยประจําภาควิชาพืชไร

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

1 รศ. ดร. กิตติ  วงสพิเชษฐ Ph.D. Agronomy Seed Technology

2 ผศ. ดร. สุภาวดี แกวระหัน Ph.D. General Plant Science

3 รศ. ดร. สุวัฒน ธีระพงษธนากร วท.ด. วิทยาศาสตรชีวภาพ

4 ผศ. ดร. สุรีพร เกตุงาม Ph.D. Plant  Breeding

5 ผศ. สุรจิต ภูศักดิ์ M.Sc Agriculture

6 ผศ. ดร. อริยาภรณ พงษรัตน Ph.D. Plant Breeding

7 ผศ. ณัชพล สามารถ วท.ม. สงเสริมการเกษตร

8 ผศ. ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทยนภา Ph.D. Crop Science

9 ผศ. ดร.นิตยา วานิกร ปร.ด. พืชไรนา

10 ผศ. ดร. มานัส ลอศิริกุล Ph.D. Soil Conservation

คณาจารยประจําภาควิชาพืชสวน

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

1 รศ. ดร. นันทิยา หุตานุวัตร Ph.D. Rural Development Planning

2 รศ. ดร. พรพิมล สุริยภัทร Ph.D. Plant  Physiology

3 ผศ. ดร. วีณา เมฆวัฒนากาญจน Ph.D. Post Harvest Technology

4 ผศ. ดร. วสุ   อมฤตสุทธ์ิ วท.ด.  เทคโนโลยีการผลิตพืช

5 ผศ. ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ ปร.ด. โรคพืชวิทยา

6 ผศ. ดร.กาญจนา รุงรัชกานนท ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

7 ดร. บุบผา ใจเที่ยง วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช

8 ดร. เรวัติ ชัยราช Ph.D. Plant Biology

9 ผศ.ดร. บุญสง เอกพงษ วท.ด. เกษตรเขตรอน

10 ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง วท.ม. ไมดอกไมประดับ

11 ผศ.พิทักษ สิงหทองลา วท.ม. พืชผัก

12 ดร.วรงค นัยวินิจ วท.ด.  Agricultural Technology

13 ดร.อุบล ชินวัง ปร.ด.  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

14 อาจารยภาคภูมิ สืบนุการณ วท.ม. ภูมิทัศน

15 อาจารยสาธิต พสุวิทยกุล วท.ม. พืชสวน

16 ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล ปร.ด. กีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม

17 ดร.สุทิน  พรหมโชติ วท.ด. พืชสวน
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 คณาจารยประจําภาควิชาสัตวศาสตร

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

1 รศ. ดร. วรพงษ สุริยภัทร **** Ph.D. Ruminant Nutrition

2 รศ. ดร. เกรียงไกร โชประการ Ph.D. Poultry production

3 รศ. ดร. วัชรพงษ วัฒนกูล Ph.D. Swine production

4 ผศ.นสพ.ดร..สมชัย สวาสดิพันธ Ph.D. Animal Health

5 ผศ. กาญจนา บันสิทธิ์ วท.ม. โภชนศาสตรสัตว

6 รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ วท.ม. วิทยาศาสตรเนื้อสัตว

7 ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี Ph.D. Animal Breeding and Genetics

8 ผศ.ดร. กังวาน ธรรมแสง วท.ด. การผลิตโคนม

9 ดร.นรินทร บุญพราหมณ Ph.D.
Animal Production in the Tropics  and 
Subtropics

10 นสพ.ดร.นนทกรณ อุรโสภณ วท.ด. วิทยาศาสตรชีวภาพ

11 ดร. สราญ ปริสุทธิกุล ปร.ด. สัตวศาสตร

12 อาจารยนพพร ตันติศิรินทร วท.ม. สงเสริมการเกษตร

13 อาจารยสุภาวดี ชัยวิวิฒนตระกูล* วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร

14 อาจารยอารีรัตน ลุนผา* วท.ม. เกษตรศาสตร

15 ศ.ดร.ไมเคิล แฮร*** Ph.D. Forage Seed Production

16 Mr. Norman Mangnall*** B.Agr.Sc. Farm Management and Extension

คณาจารยประจําสาขาวิชาประมง

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

1 ผศ. ดร. ปราณีต งามเสนห Ph.D. Fish Nutrition

2 รศ. ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ Ph.D. Fisheries Biology

3 ผศ. ดร.กาญจนา พยุหะ Ph.D. Aquaculture and Aquatic

4 ดร.อัจฉรา รัตนชัย Ph.D. Fish and Shellfi sh Immunology

5 ผศ.ดร.ธนาทิพย แหลมคม ปร.ด. การเพาะเล้ียงสัตวนํา

6 อาจารยชัยวุฒิ กรุดพันธ* วท.ม. อนุกรมวิธานปลา

7 อาจารยจรุงจิต กรุดพันธ วท.ม. ชีววิทยาประมง

8 อาจารยจักรพงศ  นีละมนต  (ลาออก 25 สค.54) วท.ม. วิทยาศาสตรการประมง 
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คณาจารยประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา

1 ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง วท.ด. เทคโนโลยีอาหาร

2 ดร.จินดามณี  แสงกาญจนวนิช Ph.D. Food Science

3 ดร.อภิญญา   เอกพงษ ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร

4 ผศ.ดร.วิริยา  พรมกอง Ph.D. Food Sciences Technology

5 ดร.ประยงค   อุดมวรภัณฑ Ph.D. Food Science

6 ดร.เอกสิทธิ์   ออนสอาด ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร

7 ดร.วีรเวทย    อุทโธ Ph.D Packaging  Technology

8 ดร.กฤษณา    ศิรพิล วท.ด. วิศวกรรมอาหาร

9 ดร.ปญจภรณ  ทัดพิชญางกูร วท.ด. เทคโนโลยีการอาหาร

10 ดร.ธิดารัตน  จุทอง (กลับมาปฏิบัติงาน 1 เม.ย.54) วท.ม. เทคโนโลยีชีภาพ

11 อาจารยชุติมา  ทองแกว** วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร

12 อาจารยวชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ** วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ

13 อาจารยเมทินี มาเวียง วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ

14 รศ.ดร.ไพบูลย  ธรรมรัตนวาสิก**** Ph.D. Food

15 รศ.ดร.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์**** Ph.D. Food Product Development

 *    กําลังศึกษาตอในประเทศ    **   กําลังศึกษาตอตางประเทศ   

 ***  ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ     **** อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 

   

บุคลากรสํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง  
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ

ลําดับ ชื่อ -  สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา

1 นายเฉลียว บุญม่ัน นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)

2 นายประพนธ บุญเจริญ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ วท.ม. (พืชศาสตร)

3 นายอินทร ศาลางาม นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ วท.บ. (เกษตรศาสตร)

4 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ทษ.บ (พืชศาสตร)

5 นายชํานาญ แกวมณี นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ทษ.บ (การประมง)

6 นายวันชัย อินทิแสง นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ วท.บ. (สัตวศาสตร)

7 นายประสิทธิ์ กาญจนา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ วท.บ. (พืชศาสตร)

8 นางนิภาพรรณ สิงหทองลา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ วท.บ. (พืชศาสตร)
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ลําดับ ชื่อ -  สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา

9 นางสาวนพมาศ นามแดง นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ วท.ม. (เกษตรศาสตร)

10 นายทวีศักดิ์ วิยะชัย**(1 กย.54) นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร)

11 นายศุภกร สีสันต นักวิทยาศาสตร ชํานาญการ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)

12 นายสมชาย พละสาร วิศวกร  ปฏิบัติการ วศ.บ.(อุตสาหการ)

13 นายวิชาญ แกวเลื่อน นักวิทยาศาสตร  ปฏิบัติการ ว.ทบ. (เคมี)

14 นางสาวอรุณรัตน อนันตทัศน นักวิชาการเกษตร วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

15 นายวีระพงษ บัวเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

16 นายนนทวัฒน ชูสกุล พนักงานคอมพิวเตอร ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

17 นางสาวสมศรี ภูติยา พนักงานธุรการ คบ.(ประถมศึกษา)

**   กําลังศึกษาตอตางประเทศ   

 ลูกจางประจํา  สํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ลําดับ ชื่อ - สกุล

1 นายไพโรจน  แสนโสม 18 นายบุญจันทร  จรรยากรณ

2 นางกัลยา  สมสุพรรณ 19 นายนิคม  ทางาม

3 นายประสาน  รัศมี 20 นายจันทรเต็ม  ดําพะธิก

4 นายอุทัย  คูณสมบัติ 21 นายสมชาย  คําแนน

5 นายอุดร ทามาดาน 22 นายประพิศ เขาแกว

6 นายสมชาย  สุวรรณภูมิ 23 นายฉายแวว วงษศรีแกว

7 นายพวงแกว  บุเงิน 24 นายคําผิว สีหะนะ

8 นายมงคล  จันทรศิริ 25 นายหลวง รัศมี

9 นายนรินทร ผลาเลิศ 26 นายวิโรจน ศรีภาชน

10 นายปรีดา ไชยกาล 27 นายมานิต คํามุงคุล

11 นายสุรพงษ  ศรีสรรณ 28 นางขนิษฐา วันทา

12 นายดํารง  คงศิลา 29 นายภัทรพล จันทรพวง

13 นายบุญเสริม  มุงคุลพรม 30 นายสมใจ คําแนน

14 นายแสวง  เรืองวัน 31 นายจิรวัฒน โคตรสมบัติ

15 นายสมพาน  จรรยากรณ 32 นายเชย  โมสันทัด

16 นายวิชัย คงบุญ 33 นายพันธ  คําพันธ

17 นายบุญเลิศ  สินงาม
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ลูกจางอัตราจางเหมา  สํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ลําดับ ชื่อ - สกุล

1 นางอําคา เนตรสงา 14 นายสมภาร  จันทรทอง

2 นายมลศักดิ์ ทองวันดี 15 นายสมพงษ คํามุงคุล

3 นายวินัย คํามุงคุล 16 นางวาสนา ลิลา

4 นายสุพล สุวรรณทา 17 นายสังวร เขาแกว

5 นายชะโลม ชมระกา 18 นายบุญมี บัวศรียอด

6 นายอินทา จรรยากรณ 19 นายธวัชชัย  คํามุงคุล

7 นายสวัสดิ์ ปุยฝาย 20 นายอิสเรศ  จีนวัฒนะ

8 นายเกรียงศักดิ์ บัวหยาด 21 นายสมัย คงคาพันธ

9 นายแสนศักดิ์ ปะถะมา 22 นายสุวิทย ธิอามาตย

10 นายวีระชัย จันอนงค 23 นายวิเชียร สายแวว

11 นายแสงทอง เรืองวัน 24 นางสาวอธิชา เนตรบุตร

12 นางสาวคณิตา หาญศึก 25 นางสาวนภาพร เนตรบุตร

13 นายประกายสิทธิ์ จรรยากรณ

บุคลากรประจําสํานักงานคณบดี  
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา

1 นายเทวัญ ตติยรัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พ.มบ. (พัฒนบริหารศาสตร)

2 นางขนิษฐา พระสุพรรณ บุคลากร  ชํานาญการ ศศ.บ.(รัฐศาสตร)

3 นางสุจิตร อุตรมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

4 นางนิตยา ศรีใส นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

5 นางลกัขณา จําเริญ นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

6 นางเบญจมาศ บุญเจริญ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ค.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)

7 นางกินรี เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(บัญชี)

8 นางกัลยา ธีระพงษธนากร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ บธ.บ (การจัดการทั่วไป)

9 นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ บธ.บ  บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

10 นางนงนิตย ครองกํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ปฏิบัติการ

ค.บ. (การบริหาร)

11 นายลิขิต ปานพรม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

ปฏิบัติการ

ค.บ.(จิตวิทยาและแนะแนว)

12 นางสาวอุไร ศรีสําอางค* ผูปฏิบัติงานบริหาร ค.บ. (สังคมศึกษา)
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ลูกจางประจําและพนักงานเงินรายได

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว(เงินรายได)

ลําดับ ช่ือ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ – สกุล

1 นายอนันต วันทา 1 นางอารีย  จันทรมี

2 นางอุไรวรรณ บัวสอน 2 นายสิทธิชัย โสภา

3 นางพิมลพรรณ อุนเจริญ 3 นางชยาภัส สืบศรี**

4 นางสุนี ศรีเสนห 4 นายวิเชียร แกนศรี**

5 นายสมศักดิ์ บุลาเลข 5 นายจักรกฤษณ ตรีรัตน**

6 นายอานุภาพ บังสี 6 นายนเรศ  กําลังดี**

7 นายสุรชัย ราตรี 7 นายบุรุษรัตน เวชกามา**

8 นางสาวกิตติวรรณ บุญไพโรจน**

หมายเหตุ  * พนักงานของรัฐเงินรายได ** อัตราจางเหมา

ลําดับที่ 1-2 ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ลําดับท่ี 3-5 อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย

ชื่อ คุณวุฒิ ชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน

1. Dr. Michael Hare Ph.D. (Seed Technology) 1 ตุลาคม2551-28 กุมภาพันธ 2552

2. Mr. Nagnall Norman Ronald
B. Agr. Sc.  (Farm Management 

and Extension)

1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553

1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554

3.รศ.ดร.วรพงษ สุริยภัทร Ph.D. (Ruminant Nutrition)
1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน2553

1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน2554

4. รศ.ดร.ไพบูลย  ธรรมรัตนวาสิก Ph.D.(Food)
1 ตุลาคม 2552-31 มีนาคม 2553

1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554

5..รศ.ดร.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์
Ph.D. (Food Product 

Development)

1 เมษายน2553-30 กันยายน2553

1 เมษายน2554-30 กันยายน2554
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นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student)  
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  (Full Time Equivalent Student) ประจําปการศึกษา 2553-2554 และปงบประมาณ 

2553-2554   สรุปไดดังนี้

FTES  ปการศึกษา 2553

ภาคการศึกษา
FTES นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

FTES นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

รวมจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลา (FTES) ประจําปการ

ศึกษา 2553

ภาคการศึกษาที่ 1/2553 406.94 109.66 516.60

ภาคการศึกษาที่ 2/2553 325.83 89.82 415.65

รวมท้ังสิ้น 732.77 199.48 932.25

FTES  ปการศึกษา 2554

ภาคการศึกษา
FTES นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

FTES นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

รวมจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา (FTES) ประจําป

การศึกษา 2554

ภาคการศึกษาที่ 1/2554 471.44 98.49 569.44

ภาคการศึกษาที่ 2/2554 386.77 88.32 475.11

รวมท้ังสิ้น 858.21 186.81 1,044.55

FTES ปงบประมาณ 2553     

ภาคการศึกษา
FTES นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

FTES นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

รวมจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา (FTES) ประจํา

ปงบประมาณ 2553

ภาคการศึกษาที่ 1/2553 406.94 109.66 516.60

ภาคการศึกษาที่ 2/2552 390.77 137.16 528.94

รวมทั้งสิ้น 797.71 246.82 1,045.54

FTES ปงบประมาณ 2554   

ภาคการศึกษา
FTES นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

FTES นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

รวมจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา (FTES) ประจํา

ปงบประมาณ 2554

ภาคการศึกษาที่ 1/2554 471.44 98.49 569.44

ภาคการศึกษาที่ 2/2553 325.83 89.82 415.65

รวมทั้งสิ้น 797.27 188.31 985.09

หมายเหตุ ขอมูลจากงานบริการศึกษา ณ  5 สิงหาคม 2554



รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2010-2011
Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University 

๘๘

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  ประจําปการศึกษา 2553 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แยกตามชั้นปและระดับการศึกษา

หลักสูตร/ระดับ

ปการศึกษา 2553

ชั้นป 1

(รหัส53)

ชั้นป 2

(รหัส52)

ชั้นป 3

(รหัส51)

ชั้นป 4

(รหัส50-47)
รวม

ระดับปริญญาตรี 232 250 185 241 908

        สาขาเกษตรศาสตร 159 179 126 176 640

                 ไมแยกสาขา 159 - - - 159

                 พืชไร - 74 52 77 203

                 พืชสวน - 40 19 17 76

                 สัตวศาสตร - 65 55 82 202

        สาขาประมง 29 41 27 27 124

        สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 44 30 32 38 144

ระดับปริญญาโท 34 32 20 18 104

        สาขาเกษตรศาสตร 4 3 6 4 17

        สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 24 27 14 14 79

        สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 6 2 - - 8

ระดบัปริญญาเอก 5 3 3 3 14

        สาขาเกษตรศาสตร 3 3 3 3 12

               เอกพืชศาสตร 1 - - - 1

               เอกสัตวศาสตร 2 - - 1 3

               เอกประมง - 3 3 2 8

        สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 2 - - - 2

รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก 271 285 208 262 1,026
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จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  ประจําปการศึกษา 2554 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แยกตามชั้นปและระดับการศึกษา

หลักสูตร/ระดับ

ปการศึกษา 2554

ชั้นป 1

(รหัส 54)

ชั้นป 2

(รหัส53)

ชั้นป 3

(รหัส52)

ชั้นป 4

(รหัส51-47)
รวม

ระดับปริญญาตรี 313 191 233 239 976

        สาขาเกษตรศาสตร 234 129 169 165 697

                 ไมแยกสาขา 234 - - - 234

                 พืชไร - 48 72 61 181

                 พืชสวน - 34 38 21 93

                 สัตวศาสตร - 47 59 83 189

        สาขาประมง 39 23 40 34 136

        สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 40 39 24 40 143

ระดับปริญญาโท 32 26 27 15 100

        สาขาเกษตรศาสตร 8 3 1 2 14

        สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 22 17 26 13 78

        สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 2 6 - - 8

ระดับปริญญาเอก 2 2 3 4 11

       สาขาเกษตรศาสตร 1 2 3 4 10

              เอกพืชศาสตร - 1 - - 1

              เอกสัตวศาสตร - 1 - - 1

              เอกประมง 1 3 4 8

       สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 1 - - - 1

รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก 347 219 263 258 1,087

 หมายเหตุ  ขอมูลจากงานบริการศึกษา  ณ 23 มกราคม 2555  และนักศึกษาชั้นปที่ 4  รวมนักศึกษาตกคาง         
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2553
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในปการศึกษา 2554

สาขาวิชา 
ปการศึกษา 2553/ระดับการศึกษา

รวมปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี 125 125

สาขาเกษตรศาสตร 85 - - 85

    - พืชไร 43 - - 43
    - พืชสวน 8 - - 8
    - สัตวศาสตร 34 - - 34
สาขาประมง 14 - - 14

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร             26 - - 26

ระดับบัณฑิตศึกษา - 12 1 13

สาขาเกษตรศาสตร  - เอกพืชศาสตร - 1 - 1
                         - เอกสัตวศาสตร   - 1 1 2
                         - เอกประมง - 1 - 1
สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาชนบท - 9 - 9

รวมนักศึกษาทั้งหมด 125 12 1 138

หมายเหตุ   ขอมูล งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร  ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

การบริการหองคนควาสารสนเทศทางการเกษตร
 ทรพัยากรของหองสมดุคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานใีนปงบประมาณ 2553-2554 ไดรบัการจดัสรร     

เพ่ิมขึ้น ดังตารางสรุป

ประเภท จํานวน
คิดเปนรอยละ

ที่เพิ่มขึ้นในป 2552

1.หนังสือตําราภาษาอังกฤษ 3,598 เลม 16.33

2. หนังสือตําราภาษาไทย 8,360 เลม 8.81

3. วารสาร สิ่งพิมพ ภาษาไทย 3,901 ฉบับ 23.18

4. วารสาร สิ่งพิมพ ภาษาอังกฤษ 748 ฉบับ 19.30

5. วิทยานิพนธ 144 เลม 46.94

6. Senior Projects 847 เลม 27.95

7. วิดิทัศน 118 ชุด -

8. ซีดี-รอม และ วีซีดี 737 แผน 2.22

9. เทป 213 มวน -
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สถิติการใหบริการหองสมุด ในดานตาง ๆ   รายละเอียดดังนี้

ประเภท จํานวน(คน)

1.นักศึกษาและอาจารย 60-80 คน/ วันทําการ

2. บุคคลภายนอก   2-3 คน/ วันทําการ

3. ยืม-คืนหนังสือ   70-80 เลม/ วันทําการ

4. บริการวารสาร    6-8 เลม/ วันทําการ

5. บริการฐานขอมูล    1-5 ครั้ง/ วันทําการ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร               
 ในปงบประมาณ 2553-2554 คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  ไดตระหนกัความสําคญัของการ นาํเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอน และ การวิจัย   ซึ่งไดจัดหาอุปกรณตางๆ เพิ่มเติมดังนี้

ประเภท จํานวน คิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้นในป 2552

1. การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4  หอง 0.00

2. ไมโครคอมพิวเตอร 228 เคร่ือง -7.32

3. ไมโครคอมพิวเตอร (Notebook) 2 เคร่ือง 100

4. เคร่ืองพิมพ (Laser Printer) 9  เคร่ือง 0.00

5. CD writer 170  เคร่ือง 13.33

6. เคร่ือง Scanner 1  เคร่ือง 0.00

7. Mail server/DNS 1  เคร่ือง 0.00

8. Web server/ Database server/FTP server 5  เคร่ือง 0.00

9. เคร่ือง proxy 1  เคร่ือง 0.00

10. กลองดิจิตอล 2 เคร่ือง -33.33

11. LCD Projector 14 เคร่ือง -17.65



ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2553-2554

อ.ชัยวุฒิ และอ.จรุงจิต กรุดพันธ รวมประชุมนานาชาติ The 2nd International Sysposium of Oryzias fish: The Small 

Fish with Big Potentials ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 12-14 พฤศจิกายน 2552

บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง คณะเกษตรศาสตร ม.อุบลฯ กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร 

และพรอมกันน้ีไดเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  วันที่ 8 ธันวาคม 2552 

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2552 

ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค และอาคารเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 ธันวาคม 2552 
อ.ชัยวุฒิ กรุดพันธ เขารวมเสวนาปฏิบัติการนานาชาติ “A Special Meeting on 2010 Action Plan for NEF Project on 
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Fish Species Deversity Study in Mekong-Chao Pharya River Basins” ณ IFReDI 

กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2552 

คณะเกษตรศาสตร และสโมสรนักศึกษา ไดรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรม จาก คุณธวัชชัย ประศาสนสุภาพ และคุณวีรชัย ศรียี่สุน เปน

จํานวนเงิน 100,000 บาท ณ สถานีวิจัยซินเจนทา ตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค วันที่ 15 มกราคม 2553

คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร จัดทําโครงการ “บําเพ็ญประโยชนสรางสรรค นันทนาการสุขใจ” ณ 

มูลนิธิสุธาสินี นอยอินทร เพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร วันที่ 17 มกราคม 2553 

เอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุนประจําประเทศไทยและคณะ ไดเขาเย่ียมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมกัน

นี้ยังไดชมหองปฏิบัติการทางดานสาขาประมง และพบปะผูบริหารของคณะ ในวันที่ 29 มกราคม 2553 
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โครงการ “แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางคณะเกษตรศาสตรกับผูบริหารโรงเรียนในพื้นที่บริการ” ณ หองประชุมวรพงษ 

สุริยภัทร หองปฏิบัติการ และพื้นท่ีฟารมทดลอง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่ 29 มกราคม 2553 

 รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล รศ.ดร.วรพงษ สุริยภัทร และ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ รวมกับสภาคณบดีสาขาเกษตร นํา

โดย รศ.ดร.วรวิทย ประธานสภาคณบดี และคณบดีคณะเกษตรและผูติดตาม จํานวน 13 สถาบัน เขาเย่ียมชมและเจรจาความ

รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก สปป.ลาว ณ.วันที่ 11-13 ก.พ. 2553 ในคร้ังนี้ รศ.ดร.ศรปราชญ  รองอธิการบดี

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดนาํคณะเขารวมรบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในพระราชพธิเีปดสถานี

ฝกงานเกษตรผสมผสานของ ม.จาํปาสักทีไ่ดรบัการสนับสนุนจากมูลนธิชิยัพฒันาฯ และไดถวายรายงานความกาวหนาดานความ

รวมมือของ ม.เกษตร ม.อุบล ที่มีตอ ม.จําปาสัก

 รศ. ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ อาจารยประจําสาขาประมง ในฐานะ Country Expert ดานการ ประมงนํ้าจืด และนัก

วิชาการจากอีก 10 ประเทศ พรอมดวยผูเชี่ยวชาญขององคการอาหาร และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO-UN) ไดเขารวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ FAO/NACA: Expert Workshop on Inland Fisheries Resource Enhancement and Conservation 

in Asia ระหวางวันท่ี 8-11 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมเอเชีย-พัทยา 
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 ผศ.ดร.ภัทรียา วิสัยจร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ, รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร, รศ.ดร.

อดลุย อภนินัท อดตีคณบดคีณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน และคณะ ไดลงนามความรวมมอืทางวชิาการกบั University 

of the Philippines Los Banos และไดประสานความรวมมือในการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและงานวิจยักบั The Southeast 

Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) และ International Rice Research 

Institute (IRRI), 22-27 กุมภาพันธ 2553 

 การฝกอบรมการประเมินความอุดมสมบูรณของดินในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใตความรวมมือวิชาการไทย-ลาว 

โดยสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) รวมกบั คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ณ หอง

ประชุมสวนบริหาร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 10 มี.ค. - 6 เม.ย. 2553

 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพนํ้าอยางงาย และอาการบงชี้ความผิดปกติเบื้องตนของสัตวนํ้า”           

ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่18-19 มีนาคม 2553
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตยางพารา ในพื้นที่ปลูกยางใหม รุนที่ 1, 2, 3

ระหวางวันที่ 8 - 25 มีนาคม 2553

รศ.ดร.อดุลย อภินันท ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร ไดนําคณะประสานความรวมมือกับหัวหนาหองเกษตรและปาไม แขวงจําปาสัก และ

นําชมงานการผลิตเมล็ดพันธุและการผลิตผักอินทรียของ บริษัท อดัมสซีดสเอนเตอรไพส  ณ สปป.ลาว วันที่ 28-29 มีนาคม 2553

 รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาตร รวมเดินทางกับสภาคณบดีสาขาการเกษตร จํานวน 20 สถาบันเพื่อศึกษา

และหาความรวมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยแหงชาติ กรุงโซล และสถาบันวิจัยดานอาหารแหงชาติ และสถาบันสงเสริมการเกษตร

แหงชาติ ประเทศเกาหลี ในระหวางวันที่ 5-10 เมษายน 2553

 กลุมเครอืเจรญิโภคภณัฑ เขาพบคณบดคีณะเกษตรศาสตร เพือ่หารอืการขยายความรวมมอืทางวชิาการในการพฒันา

ฟารมสุกรขุนและระบบบอกาซชีวภาพ ณ หองประชุมสวนบริหาร คณะเกษตรศาสตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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Mr. Tatsuya Ito ผูจัดการบริษัท คาวาไช (ไทยแลนด) และคณะ ไดเขาพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร เพื่อหารือความรวมมือ

ทางวิชาการผลิตถั่วเหลืองและถั่ว Azuki ใน สสป.ลาว ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2553

การเก็บขอมูลภาคสนาม โครงการวิจัยรวม ระหวาง NIEs ประเทศญี่ปุนกับคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ณ แขวงจําปาสัก สปป.ลาว และเขตสตรึงเตรง ประเทศกัมพูชา, 4-8 มิถุนายน 2553

Food Innovation Asia Conference 2010 “Indigenous Food Research and Development to Global market & 

12 th Agro-Industrial Conference” BITEC, Bangkok, 17 th June 2010

งานกจิการนกัศกึษา และสโมสรนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีไมนิง่ดดูายทีจ่ะชวยเหลอืเพือ่นบานใกลกนั 

(แขวงการทางอุบลราชธานีที ่2) ในการขุดลอมตนไมรมิทาง บรเิวณหนามหาวิทยาลัย เพือ่รองรับการขยายถนน 6 ชองจราจร หนา

มหาวิทยาลัย งานนี้ทําใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรูและทักษะในการขุดลอมตนไมและปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการชวยเหลือสังคม

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2550, 2551 และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเดน ประจําป 2552, 2553 ใน

วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 20 ป ณ หองประชุมศรีเมืองใหม อาคารวิจัยเครือขายและถายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 30 กรกฎาคม 2553

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพริกสด” 

ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันที่ 26-27 สิงหาคม 2553

 การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจําป 2553” จัดโดยคณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมอุบลอินเตอรเนช่ันแนล จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 28 สิงหาคม 2553 

การนําเสนอนิทรรศการใน Theme “สินคาเกษตรและอาหารท่ีสรางมูลคาเพ่ิม” ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ golden award

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงการความรวมมือระหวาง ลาว และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการฝกอบรมหลักสูตร GIS เพื่อการเกษตร

สิ่งแวดลอม และการพัฒนาชนบท ระหวางวันที่ 6 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขารับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 2 การประกวด

ผลิตภัณฑนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร 2010 จากนายอาทิตย วุฒิคะโร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดยการสง

เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร, 10 กันยายน 2553

นายอดิเรก ศรีประทักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

ไดรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปการศึกษา 2552, 21 ธันวาคม 2553

โครงการแกนนํานักศึกษาอาสาพัฒนา สัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ณ วัดหายโศก อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2553, 28 พฤศจิกายน 2553

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขารวมกีฬาสามเสียมคร้ังที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วันที่ 22 มกราคม 2554

An International Workshop “Advances in Science for the Sustainable Management of the Mekong River”, 

Ubon Ratchathani University, Thailand, January 18-19, 2011. Host by NIES(Japan) and UBU(Thailand)

คณาจารยภาควิชาพืชสวน ดูงานท่ีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยจําปาสัก สปป.ลาว และ ประชุมสัญจร ครั้งที่ 1

 ที่โรงแรมเอราวัณ สปป.ลาว, 25 กุมภาพันธ 2554

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Diversity of Fishs in Mekong an Chao Phraya Basins an Updated Study” สนับสนุนทุน

วิจัยโดย Nagao Natural Enviranment Foundation (NEF) ณ คณะวิทยาศาสตร มศว. กรุงเทพฯ, 

28 กุมภาพันธ 2554

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2010-2011
Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University 

๑๐๐



คณะทํางานการเกษตรและสหกรณ คณะทํางานการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และคณะทํางานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดดําเนินโครงการ “ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ” ไดมีการรับฟงการบรรยายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ

ในพื้นที่ ณ หองประชุมศรีเมืองใหม อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 มีนาคม 2554

เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุนท่ี 12 ณ เรือนเพาะชํา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

12-13 มนีาคม 2554 

การปลูกพืชแบบไมใชดิน รุนท่ี 3 ณ เรือนเพาะชํา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

19-20 มีนาคม 2554

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพดี เพื่อใชในการเลี้ยงปศุสัตวแบบยั่งยืนปที่ 2” 

 ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอางศิลา อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, 23-24 มีนาคม 2554

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงการบริการวิชาการ “โครงการควบคุมประชากรสุนัข แมวและปองกันโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่ชุมชนรอบร้ัวมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี” โดยนักศึกษาสัตวศาสตรรวมฉีดวัคซีนและถายพยาธิ สุนัข แมว จํานวน 8 หมูบาน, 9-10 พฤษภาคม 2554

การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด แอนด คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร 

จัดโดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

16 พฤษภาคม 2554

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย รวมกันจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง เมล็ดพันธุพืชแหงชาติ ครั้งที่ 8 ณ หองประชุม โรงแรมสุนีย แกรนด จังหวัดอุบลราชธานี, 17-20 พฤษภาคม 2554

การสัมมนา “เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระบบประกันคุณภาพของสภาคณบดี สาขาการเกษตร” ณ หองประชุม 201 ชั้น 2

 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร, 20 พฤษภาคม 2554

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงการฝกอบรม “คายเกษตรสําหรับเยาวชน” รุนที่ 11 ระหวางวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554

ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร Food Innovation 

Contest 2011 ภายในงาน Asean Food Conference 2011 โดยผลิตภันฑที่ไดรับรางวัล 

คือ “Veggie-Fruit Healthy Drink”, 17 มิถุนายน 2554

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจําป 2553 ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร    

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27-28 มิถุนายน 2554

ลงแขกดํานาในโครงการ “มือเรียวเกี่ยวรวง” ประจําปการศึกษา 2554 ณ แปลงนา สํานักงานไรฝกทดลองและ

หองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กรกฎาคม 2554

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สัมมนาเร่ือง “อาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Functional Foods and Nutraceuticals)” 

วิทยากรโดย รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก และ รศ.ดร.ทิพยวรรณา งามศักดิ์ ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20-21 กรกฎาคม 2554

สัมมนาวิชาการเร่ือง “ทิศทางการพัฒนาการวิจัยยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”

ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กรกฎาคม 2554

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขารวมแขงขันประกวดการจัดสวนหยอม ภายใตแนวความคิด 

“เกษตรย่ังยืน และส่ือถึงความเปนเอกลักษณของโคราช” ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2554 

ระหวางวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา และไดรับรางวัลชนะเลิศถึง 2 รางวัล คือ 

รางวัลชนะเลิศประเภททีมในระดับอุดมศึกษา และรางวัลชนะเลิศประเภททีมรวม (จากทีมที่เขารวมประกวดท้ังสิ้น 14 ทีม)

กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียติในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 21 ป, 29 กรกฎาคม 2554 

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงการอนุรักษกลวยไมแดงอุบล ณ อุทยานแหงชาติ 3 แหง จ.อุบลราชธานี 6-8 ก.ค. 54 และ 11-12 ส.ค. 54 และ

เขารวมโครงการปลูกปาประชาอาสา 12 สิงหาคม มหาราชินี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร พรอมดวยผูบริหาร เขารวมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 12 สิงหาคม 2554

การประชุมพิจารณากรอบการวิจัยเพื่อแกปญหาเขื่อนปากมลูและพิจารณารางโครงการ 

“ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบริหารจัดการผลกระทบเข่ือนปากมูล” 

ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 สิงหาคม 2554

งานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18-19 สิงหาคม 2554 

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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พิธีเปดสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 11 อุบลราชธานี ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

โดยทานเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 21 สิงหาคม 2554

รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล และ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ เปนผูแทนไทยในการประชุมความรวมมือทางวิชาการ ไทย-ลาว

ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี, 25-26 สิงหาคม 2554

อบรมฟรี แมลงกินได การอนุรักษและการบริโภคอยางปลอดภัย ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

26 สิงหาคม 2554

การประชุมเตรียมงานเกษตรอีสานใต ประจําป 2554 ครั้งที่ 1 ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร, 

30 สิงหาคม 2554 

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การศึกษาดูงานดานการผลิตเมล็ดพันธุของนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นป 4 ณ บริษัท อดัม เอ็นเตอรไพรเซส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

และบริษัท ปากซองไฮแลนด จํากัด ที่เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,  

2-4 กันยายน 2554

“สายใยที่ผูกพัน วันเกษียณที่ภาคภูมิ” งานมุทิตาคารวะ รศ.ดร.พรพิมล สุริยภัทร ณ หองประชุมศรีเมืองใหม                   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กันยายน 2554

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

 รศ. ดร. วัชรพงษ   วัฒนกูล            คณบดีคณะเกษตรศาสตร  

 ผศ. ดร. กังวาน   ธรรมแสง         รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

 ผศ.ดร.สุภาวดี        แกวระหัน    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

 ผศ. ดร.วสุ            อมฤตสุทธิ์         รองคณบดีฝายบริหาร

 ดร.วีรเวทย            อุทโธ              ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพและประเมินผล 

 ดร.เอกสิทธิ์           ออนสอาด        ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 

 ดร.สุกัญญา           คลังสินศิริกุล      ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

 ดร.วรงค              นัยวินิจ             ผูชวยคณบดีฝายไรฝกทดลองฯ

 ผศ. ดร. สุรชัย        สุวรรณลี           หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร 

 ดร.เรวัติ               ชัยราช       หัวหนาภาควิชาพืชสวน         

 ผศ. ดร. มานัส       ลอศิริกุล           หัวหนาภาควิชาพืชไร  

 ผศ. ดร. กาญจนา    พยุหะ             หัวหนาสาขาประมง            

 ผศ.ดร.จิตรา          สิงหทอง          หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                                         

 นาย เทวัญ          ตติยรัตน          หัวหนาสํานักงานคณบดี   

คณะผูจัดทํา 

 นางสุจิตร          อุตรมาตย         นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

 นางอุไรวรรณ        บัวสอน      พนักงานธุรการ

วิเคราะห/รวบรวมขอมูล

 นางสุจิตร      อุตรมาตย     นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

แหลงขอมูล สํานักงานคณบดี

พิมพครั้งที่ 1  มีนาคม  2555

จํานวนพิมพ   200 เลม

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค

ตู ปณ.10 ปณภ. วารินชําราบ  อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท 0-453535300 โทรสาร 0-45282737

http://www.agri.ubu.ac.th

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ออกแบบพิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.0-4535-3115

http://ubupress.ubu.ac.th/

รายงานประจําป 2553-2554
คณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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