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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

  ในปีงบประมาณ 2650 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
41,277,500.00 บาทจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 8,736,300.00บาท (งบด าเนินงาน 
2,982,900.00 บาท งบอุดหนุนทั่วไป 6,932,000.00 บาทและงบลงทุน  5,350,000.00 บาท)  งบประมาณเงิน
รายได้จ านวน 32,541,200.00บาท  ได้ด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอน ปกีารศึกษา 2559 ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โทและเอก  
จ านวน 8  หลักสูตร(8 สาขาวิชาเอก)  ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร  มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,176 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน  1,123 คน  ระดับมหาบัณฑิต จ านวน 35 
คน และปริญญาเอกจ านวน 18 คน  ในปีการศึกษา 2559  ได้รับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ จ านวน 54 ทุน  เป็นเงินรวม 873,000 บาท  
 2.  การวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณในการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 25 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  6,044,228.00 บาท และสามารถผลิตผลงานทั้งที่เป็น
ในรูปของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
รวมจ านวน 15 เรื่อง  และมีผลงานที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2560 จ านวน 3 รายการ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 2 เรื่อง 
 3. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากโครงการปกติด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 12 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,205,000 บาท  คณะฯ ยังได้ส่งเสริมการด้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม   ต่าง ๆ ของไทยอย่างต่อเนื่อง  เช่น การไหว้ครู เข้าพรรรษา ใส่ผ้าไทย   
 4. การบริการวิชาการแก่ชุมชน ในปีงบประมาณ 2560  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก  จ านวน 27 โครงการ  เป็นเงินรวมจ านวนทั้งสิ้น 3,016,500 บาท  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
จ านวน 171,497 คน   
 
 

 

 



ค าน า 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีอายุเป็นทางการครบรอบ 27  ปีแล้ว เราได้เปลี่ยนผ่าน
จากวัยรุ่นสู่วัยแห่งความรับผิดชอบที่ต้องรับใช้สังคมอย่างเต็มที่แล้ว ผลงานที่ได้มีความพยามยามสร้างขึ้นในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นชายขอบของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดต่อใกล้ชิดกับอีก 3 ประเทศ ใน
อินโดจีน จึงปรากฏรายละเอียดอยู่ในรายงานประจ าปีฉบับนี ้
 ภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างบัณฑิตทางการเกษตร การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการ
วิชาการ และการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ปัจจุบันคณะฯต้องรับงานที่มีเป้าหมายสู่ไทยแลนต์ 4.0 จึง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องระดมสรรพก าลังทั้งมวลและทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม 
จ าเป็นต้องใชพลังปัญญาของคณาจารย์และบุคลากรขององค์กรให้ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายให้เดินไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคง แม้ว่าเราท างานหนักมาแล้วเป็นเวลา 27 ปี แต่ก็ยินดีจะเสียสละต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์
พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจของชาวไทยตลอดกาล 
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สารบัญตาราง 
 

  ตารางที ่ หน้า 
  

1 แสดงสัดส่วนการรับนักศึกษา ประเภทต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 13 
2 สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ 

วารสารต่างๆ 
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3 โครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสตูรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน  
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4 ทุนการศึกษาทีน่ักศึกษาได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 22 
5 แสดงอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 36 
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1  แสดงร้อยละของการรับนักศึกษาในปีการศกึษา 2560  13 
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ข้อมูลท่ัวไปคณะเกษตรศาสตร์ 

ประวัติความเป็นมา 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อตั้งข้ึนมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เมื่ อปี  พ .ศ.  2530 โดยมี ฐานะ เป็นภาค วิชา เกษตรศาสตร์  วิทยาลัยอุ บลราชธานี  ภายใต้ สั ง กัดของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาใน พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยล าดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 พร้อมกันนั้นภาควิชาเกษตรศาสตร์ก็ได้รับ
การยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ 

ด้านการเรียนการสอน คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาปีแรกเมื่อ พ.ศ. 2531  ในสาขาวิชาเกษตร        (ใน
ฐานะภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี) จ านวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะเป็นคณะเกษตรศาสตร์
แล้ว คณะฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวนและภาควิชาสัตว
ศาสตร์  โดยรับนักศึกษาทั้งสิ้นปีละ 80 คน ต่อมาได้เพิ่มโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการ
จัดต้ังภาควิชาประมงใน พ.ศ. 2533 และ 2534 ตามล าดับ  
          ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและเอก จ านวน 8 
หลักสูตร (8 สาขาวิชาเอก)  ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) สาขาวิชา
ประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนา
ชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง เกษตรผสมผสาน และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่    
พืชสวน สัตวศาสตร์ และประมง)  
           ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,176 คน ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน  1,123 คน  ปริญญาโท 35 คนและปริญญาเอก 18 คน มีบุคลากรรวม ทั้งสิ้น 127 คน ได้แก่ สาย
วิชาการ 56 คน สายสนับสนุนวิชาการ 71 คน 
  
ปรัชญา  “มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ และเป็นแหลง่ปญัญา วิชาชีพและคุณธรรม น าสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพยีง” 
 
วิสัยทัศนค์ณะเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบันช้ันน าด้านการเกษตร 1  ใน 3  ของภาคะวันออกเฉียงเหนือ สร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถ่ินภูมิภาคลุม่น้ าโขง 
พันธกิจคณะเกษตรศาสตร ์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลทั้งด้านวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรมน าความรู้ คิดเป็น 
ท าเป็น รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร  ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรกับชุมชนท้องถ่ิน
อีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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คณะผูบ้ริหารคณะเกษตรศาสตร ์

 

   รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

รศ.ธีระพล บันสิทธิ์  
คณบดคีณะเกษตรศาสตร ์

 

 
 ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 
ดร.สราญ  ปริสุทธิกุล 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

  
ผศ.ดร. วิริยา พรมกอง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
 

  

                                                           

                              ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล                      ดร.เมธินี  มาเวียง                   
                                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agwatcwa
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agwasuam
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agsupaka
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agwiriph
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agsukakl
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agweerut
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คณะผูบ้ริหารคณะเกษตรศาสตร์ (ต่อ)  

 

 

รศ.ธีระพล บันสิทธิ์  
คณบดคีณะเกษตรศาสตร ์

 

               
รศ.ดร.สุวัฒน์  ธีรพงษ์ธนากร                           

 หัวหน้าภาควิชาพืชไร่                 
            

 

 
รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท ์

                       หัวหน้าภาควิชาพืชสวน 
 

 

 
ดร.เรืองยศ  พิลาจันทร์ 

หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ 

 

 
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 

หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

 
                      ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม 

หัวหน้าสาขาวิชาประมง 

 

 
นาย เทวัญ ตติยรัตน ์

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 

 

http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agwatcwa
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agjittsi
http://www.agri.ubu.ac.th/mis/staff/preview.php?usergen=agtewata
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คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

1. รศ.ธีระพล บันสิทธ์ิ          คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                  ประธานกรรมการ      
2. ดร.นรินทร  บุญพราหมณ ์       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
3. ผศ.ดร.นิตยา  วานิกร  *            ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
4. ดร.สราญ   ปรสิุทธิกุล  รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิรยิา  พรมกอง                รองคณบดฝี่ายวิจัย   กรรมการ 
6. ดร.สกุัญญา       คลังสินศิรกิุล    รองคณบดฝี่ายวิชาการ   กรรมการ 
7. ดร.เมธิน ี          มาเวียง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
8. รศ.ดร.สุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร   หัวหน้าภาควิชาพืชไร่   กรรมการ 
9. รศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท ์  หัวหน้าภาควิชาพืชสวน   กรรมการ 
10. น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ    หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์  กรรมการ 
11. ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  อ่อนสอาด    หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม   หัวหน้าสาขาวิชาประมง   กรรมการ 
13. ผศ.ดร.กาญจนา พยหุะ**    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
14. ดร.ภาคภูมิ  สืบนุการณ์                รองคณบดฝี่ายบริหาร  กรรมการและเลขานุการ 
15. นาย เทวัญ        ตติยรัตน์               หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางกัลยา   ธีระพงษ์ธนากร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                     ผู้ช่วยเลขานุการ  

*ข้าราชการโอนย้ายต้ังแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2560** แต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะ ประเภทคณาจารย์ประจ า ตั้งแต่วันท่ี 14 กนัยายน 2560- 20เมษายน 2561 
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คณะอนกุรรมการวิชาการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์      ประธานกรรมการ 
2. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   กรรมการ 
3. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง   กรรมการ 
4. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร  กรรมการ 
5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์  กรรมการ 
6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร       กรรมการ 
7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     กรรมการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเกษตรและพฒันาชนบท 
8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     กรรมการ 

สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร         
9. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์            กรรมการ 
10. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร  กรรมการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
11. หัวหน้าภาควิชาพืชไร่       กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาพืชสวน       กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์      กรรมการ 
14. หัวหน้าสาขาวิชาประมง       กรรมการ 
15. หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ 
16. รองคณบดฝี่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
17. นางเบญจมาศ  บุญเจริญ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางอารี จันทร์ม ี        ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการอนกุรรมการวิจัย บรกิารวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้านการวิจัย 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายวิจัย      กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกต ุ     กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยส์ุรีพร เกตุงาม     กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง     กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บบุผา ใจเที่ยง     กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุชัย สุวรรณลี     กรรมการ 
8. นางอุไรวรรณ บัวสอน      เลขานุการ 
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ด้านบรกิารวิชาการและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. รองคณบดฝี่ายวิจัย      ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์กาญจนา รุง่รัชกานนท์    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุหะ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปญัจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองยศ พลิาจันทร ์    กรรมการ 
6. นางอุไรวรรณ บัวสอน      เลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายบริหาร      กรรมการ 
3. รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา     กรรมการ 
4. รองคณบดฝี่ายวิชาการ      กรรมการ 
5. รองคณบดฝี่ายวิจัย      กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
7. หัวหน้าส านักงานไรฝ่ึกทดลองและห้องปฎิบัติการ   กรรมการ 
8. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ     กรรมการ 
9. นางขนิษฐา พระสุพรรณ์      กรรมการ 
10. นางลักขณา จ าเริญ      กรรมการ 
11. นางเบญจมาศ บุญเจรญิ      กรรมการ 
12. นางกินรี  เจริญผล      กรรมการ 
13. นางอุไรวรรณ บัวสอน      กรรมการ 
14. นางสาวอุไร ศรสี าอางค์      กรรมการ 
15. นางสุจิตร อุตรมาตย์      กรรมการและเลขานุการ 
16. นางนงนิตย์ ครองก่ า      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ของคณะเกษตรศาสตร์ 
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ด้านการผลิตบัณฑิต  
  คณะเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก  โดยมีหลักสูตรที่ 
เปิดสอนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร ปริญญาเอก  
2 หลักสูตร  
  ในปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาใหม่จ านวนทั้งสิ้น 325 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 320 คน ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 5 คน รวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 จ านวน   
1,176 คน   
  ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 228 คน 
ระดับปริญญาโทจ านวน 5 คน ระดับปริญญาเอกจ านวน 4  คน  และได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตระดับปริญญาที่ส าเร็จการศึกษาปี 2559  พบว่า บัณฑิตได้งานท าจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 60.66% 
(จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 215 คน)  
    

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจ านวน  25 โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,044,228.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 9  โครงการ เป็นเงิน 2,710,500.00 
บาท  งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 220,000.00 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
อื่นๆ จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 3,113,728.00 บาท   
ด้านการบริการวิชาการ 

           ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จ านวน
ทั้งสิ้น 27 โครงการ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 18 โครงการ จ านวนทั้งสิ้น     
3,016,500.00 บาท  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 2 โครงการ จ านวนทั้งสิ้น  653,190.00 บาท  
และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมภายใต้แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
จ านวน 7 โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 1,004,000.00 บาท มีเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการจ านวน 171,497 คน     

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวนทั้งสิ้น 12 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 1,205,000.00 
บาท และเข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 1,447 คน      
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ มี
นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน 17 คน   และส่งนักศึกษา
ไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ จ านวน  10  คน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม  และนักศึกษาโครงการสหกิจ
ศึกษาในระดับนานาชาติ โดยไปฝึกงานต่างประเทศ จ านวน 3  ราย ณ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยการอบรมการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการพัฒนา
ความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้   โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา  เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปี 2560 
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ในปีงบประมาณ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการของแต่ละกลยุทธ์ จ านวน 7 
ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคี และ
ความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล    
เป้าประสงค์ :  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามัคคี   มีจิตสาธารณะ ใฝ่รู้และมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับความ 
ต้องการของสังคมและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ให้บัณฑิตมีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษทื่ ๒๑ บนพื้นฐานความพอเพียง 

กลยุทธ์ที่1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

          กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและ 
 ต่างประเทศ เครือข่ายศิษย์เก่า รวมถึงพัฒนาระบบและช่องทางการรับนักศึกษาทั้งไทย/ต่างชาติ  
        ให้หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
        ผู้เรียนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

          กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพ 
         ชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
1. การรับนักศึกษา 

1.1 วิธีการรับนักศึกษา 
          ปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง  

และระบบ Admission โดยมีแผนรับนักศึกษาตามที่ได้ขออนุมัติกับสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3 หลักสูตร คือ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จ านวนรับ ปีการศึกษาละ 270 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาประมง จ านวนรับ ปีการศึกษาละ 65 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
จ านวนรับ ปีการศึกษาละ 65 คน โดยมีเกณฑ์การรับเข้านักศึกษา และจ านวนนักศึกษา ในการรับเข้าในแต่ละ
ประเภท   โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาประเภทรับตรง 80 เปอร์เซ็นต์ และรับผ่านระบบกลาง (Admission) 20 
เปอร์เซ็นต์ 



 13 
 

 

ตารางท่ี 1 แสดงสัดส่วนการรับนักศึกษา ประเภทต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 
 

สาขาวิชา จ านวน 

โควตา (80 % แผนรับ) 
Admission 

20%  
ของแผน 

รวม
ทั้งสิ้น รับตรงโดยใช้ 

GPAX 75% 

รับตรงโดยใช้ 
GAT-PAT 

15% 

โควต้า
พิเศษ 10% 

รวม 

เกษตรศาสตร์ 270 162 32 22 216 54 270 

ประมง 65 39 8 5 52 13 65 

เทคโนโลยีการอาหาร 65 39 8 5 52 13 65 

รวม 400 240 48 32 320 80 400 

 
   
     1.2 จ านวนนักศึกษา 
       ในปีการศึกษา 2560 หน่วยงานรับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 1,176 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 1,123 คน ระดับปริญญาโท 35 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 18 คน 
        

หลักสูตร 
 
 

ป ี2559   ป ี2560   

รวม
ทั้งสิ้น 

การ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

(ร้อยละ) 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเกษตรศาสตร ์

843 - - 843 811 - - 811  -3.80 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาประมง 

133 - - 133 128 - - 128  -3.76 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

200 - - 200 184 - - 184  -8.00 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร ์

- 31 - 31 - 18 - 18  -41.94 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาชนบท 

- 37 - 37 - 13 - 13  -64.86 

Admission
20%

รับตรง
80%

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 
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หลักสูตร 
 
 

ป ี2559   ป ี2560   

รวม
ทั้งสิ้น 

การ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

(ร้อยละ) 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 6 - 6 - 4 - 4  -33.33 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาเกษตรศาสตร ์

- - 13 13 - - 12 12  -7.69 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- - 10 10 - - 6 6  -40 

รวม 1,126 74 23 1,273 1,123 35 18 1,176  -7.62 

 
 

          
แผนภูมิที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบจ านวนักศึกษาทั้งหมดปีการศกึษา 2559-2560 

  
     1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2559  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 244 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 228 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน 
  ผลการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (รหัสนศ.55) ภายในระยะเวลา 
1 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.24 ก าลังศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 0.89 และยังไม่ได้งานท า คิดเป็นร้อยละ 11.86 
    ในปีการศึกษา 2559 จากผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจัด
กิจกรรมและจัดบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามคณะเกษตรศาสตร์  141 คน  มี
ความพึงพอใจระดับมาก จ าแนกประเด็นการให้การบริการดังนี้  1)ด้านหลักสูตร ระดับมาก 4.05 2)ด้านอาจารย์
ผู้สอนระดับมาก 4.17 3)ระบบให้ค าปรึกษาระดับมาก 4.10   4)ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับมาก 4.14 5)
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับปานกลาง 3.69 6)ด้านผลการเรียนรู้ที่มีต่อการท างาน ระดับมาก 4.06 
7)ด้านความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับมาก 4.12 8) ด้านคุณภาพจัดการเรียนการสอน ระดับ
มาก 4.02 
 
 
 
 
 
 
 

1,2731,176

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560
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2. การพัฒนาหลักสูตร 
          ในปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จ านวน
ทั้งสิ้น 8 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตรและระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF  จ านวน 
8 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร   ดังนี้ 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปรญิญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอน 3 3 2 8 
จ านวนหลกัสูตรที่ปรับปรงุมาตรฐานตาม
กรอบ TQF. 

3 3 2 8 

จ านวนหลกัสูตรที่ขออนมุัติเปิดใหม่ - 1 - 1 
จ านวนหลกัสูตรที่ขออนมุัติปิดหลักสูตร - - - - 

 
สามารถจ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา สาขาวิชาต่างๆ  คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดังนี ้

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
สาขาพืชไร่ 1 1 1 3 
สาขาพืชสวน 1 1 1 3 
สาขาสัตวศาสตร ์ 1 1 1 3 
สาขาประมง 1 1 1 3 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 3 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร - 1 - 1 
สาขาวิทยาการหลงัการเก็บเกี่ยว - 1 - 1 
สาขาเกษตรผสมผสาน - 1 - 1 

รวม 5 8 5 18 

 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 

ประสบการณ์จากการท าจริงหรือสหกิจศึกษา 
          คณะเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการท างาน การท างานเป็นทีม โดย

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559-60ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 22 รายวิชา 

ล าดับ รหสัวิชา ช่ือวิชา 
ปีการศึกษา 2560/1 

1  1200101  Agriculture Field Work I 
2  1201201  Field Work I 
3 1201202 Field Work II 
4  1201202  Field Work (Agronomy) II 

http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=120010155&acadyear=2556&semester=1&avs870519554=7
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=120120155&acadyear=2556&semester=1&avs870519554=21
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=12012020&acadyear=2556&semester=1&avs870519554=22
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ล าดับ รหสัวิชา ช่ือวิชา 
5 1202301 Field Work I 
6  1202303  Field Work (Horticulture) III 
7 1203303 Field Work (Animal Science) III 
8 1203304 Field Work (Animal Science) IV 
9  1200480  Preparation of Cooperative Education 
10 1205494 Training Experience in Food Industrial Plant (นศ.รหัส51-54) 
11 1203485 Cooperative Education 
12  1205495  Internship in Food Technology 

ปีการศึกษา 2559/2 
13  1200102  Agriculture Field Work 2 
14  1200102  Field Work (Agriculture) II 
15  1202304  Field Work in (Horticulture) IV 
16 1203201 Field Work I 
17 1203201 Field Work I 
18 1203202 Field Work II 
19 1203202 Field Work II 
20  1204201  Field Work I 
21  1204302  Field Work II (นศ.รหัส 50) 
22  1204302  Field Work II 

   
 จัดให้มีการฝึกงานนอกสถานที่กับสถานประกอบการเอกชน และรัฐบาลส าหรั บนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี มีรายละเอียดสถานประกอบการของรัฐ และเอกชนดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
1 ศูนย์วิจัยข้าว  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2 ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมทีสู่ง 
3 ศูนย์วิจัยข้าว  จังหวัดเชียงใหม ่
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดสกลนคร 
5 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย 
6 บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จ ากัด 
7 ศูนย์วิจัยพืชไร่  จังหวัดนครสวรรค์ 
8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา  
9 ศูนย์วิจัยพืชไร่  จังหวัดเชียงใหม ่
10 ศูนย์วิจัยพืชไร่  จังหวัดอุบลราชธานี 
11 ศูนย์วิจัยยางพารา จงัหวัดหนองคาย 

http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=120230350&acadyear=2556&semester=1&avs870519554=50
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=120048053&acadyear=2556&semester=1&avs870519554=18
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=12054950&acadyear=2556&semester=2&avs907439020=132
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=120010255&acadyear=2556&semester=2&avs907439020=5
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=12001020&acadyear=2556&semester=1&avs870519554=8
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=120230450&acadyear=2556&semester=1&avs870519554=51
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=12042010&acadyear=2556&semester=2&avs907439020=90
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=12043020&acadyear=2556&semester=2&avs907439020=91
http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=12043020&acadyear=2556&semester=2&avs907439020=91
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ล าดับ หน่วยงาน 
12 ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี 
13 ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดอุบลราชธานี 
14 ศูนย์พัฒนาสงัคมที่ 12 (ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา แม่จัน) 
15 ศูนย์วิจัยพืชไร่  จังหวัดเชียงใหม ่
16 ศูนย์วิจัยเกษตรทีสู่ง คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
17 บริษัท สหเรือง จ ากัด 
18 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก 
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จงัหวัดหนองคาย 
20 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
21 ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุร ี
22 บริษัท ไร่นายจุล คุ้มวงศ์ จ ากัด 
23 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ์
24 บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด (โรงงานปทุมธานี) 

25 บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด 

26 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา 

27 บริษัท กรีนสปอต จ ากัด (โรงงานรังสิต) 

28 บริษัท อาหารเบทเทอร ์จ ากัด 

29 บริษัท สยามชัยอาหารสากล จ ากัด 

30 บริษัท อาหารสากล จ ากัด (มหาชน) 

31 บริษัท ควอลิตี ้คอฟฟี่ โปรดักส์ จ ากัด 

32 บริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย) จ ากัด 

33 บริษัท จิ้วฮวด จ ากัด  

34 บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 

35 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 

36 บริษัท  กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

37 บริษัท จันทบรุีโฟรเซนฟู้ด จ ากัด 

38 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรุ ีจ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

39 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ม.เกษตรศาสตร ์
40 บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด  โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ 3   
41 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จ ากัด  โรงงานปากช่อง 

42 บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากัด 

43 บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุป๊ จ ากัด 
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ล าดับ หน่วยงาน 
44 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 

45 บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

46 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จงัหวัดระยอง 
47 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
48 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
49 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จงัหวัดสมุทรสาคร 
50 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดสกลนคร 
51 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดสุพรรณบุร ี
52 บ.เจรญิโภคภัณฑ์ อาหาร จ ากัด มหาชน (ฟาร์มพทัยา) 

 
 ด าเนินการให้นักศึกษาปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2560 กับหน่วยงานภายนอก โดยมี
หน่วยงานที่รับปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ได้แก่บริษัทเบทราโกรอุตสาหกรรมจ ากัด 

 
4. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
   และแหล่งเรียนรู้ 
     การจัดบริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนการสอนและการสืบค้นข้อมูลในคณะ

เกษตรศาสตร์  ห้องปฏิบัติการต่างๆ การจัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เครือข่ายไร้สายภายในหน่วยงาน  
รายละเอียดดังนี้  

ประเภท จ านวน 

 1. การใหบ้รกิารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ห้อง 
2. ไมโครคอมพิวเตอร ์ 50 เครื่อง 
3. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Notebook) 1 เครื่อง 
4. เครื่องพมิพ์ (Laser Printer) 12  เครื่อง 
5. CD writer 50   เครื่อง 
6. เครื่อง Scanner 3  เครื่อง 
7. DNS 1  เครื่อง 
8. Web server/ Database server/FTP server 3 เครื่อง 
9. DHCP Server 2  เครื่อง 
10. กล้องดจิิตอล 2 เครื่อง 
11. LCD Projector 16 เครื่อง 
12. Map server  1  เครื่อง 
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ตารางท่ี 2  สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสารในและต่างประเทศ วารสารต่างๆ  

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปี 2559 

รวม 
ปี 2560 

รวม 
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น/
ลดลง จ านวน 

หน่วย
นับ 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

1. หนังสือ ต าราภาษาอังกฤษ 3,628 เล่ม 3,628 3,631 เล่ม 3,631 0.08 

2. หนังสือ ต าราภาษาไทย 8,473 เล่ม 8,473 8,503 เล่ม 8,503 0.35 

3. วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ 253 เล่ม 253 254 เล่ม 254 0.40 
4. หนังสืออ่ืนๆ   Senior 
Projects 

1,686 เล่ม 1,686 1,801 เลม่ 1,801 6.82 

5. วารสาร               
1) วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ 

ภาษาไทย 
6,042 ฉบับ 6,042 6,724 ฉบับ 6,724 11.29 

2) วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ 
ภาษาอังกฤษ 

1,289 ฉบับ 1,289 1,616 ฉบับ 1,616 25.37 

6. สื่อโสตทัศน์               

-  วีดีทัศน์ 118 ชุด 118 118 ชุด 118 0.00 

-  ซีดีรอม และวีซีดี 752 แผ่น 752 752 แผ่น 752 0.00 

-  เทป 213 ม้วน 213 213 ม้วน 213 0 

 
5. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
   การด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา 

ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จากบุคลากรทุกภาควิชา และ
ส านักงานไร่ฝึกทดลอง จ านวน 17 คน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีการแต่งตั้งใหม่ทุกปี ในแต่ละปีการศึกษา มีการ
ด าเนินงานที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง 2 ปีงบประมาณ ดังนั้นการรายงานผลการด าเนินงาน จึงต้องมีแบบเสนอ
โครงการปี 2559 และ 2560 ซึ่งการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 เริ่มใช้งบ ประมาณ เดือนตุลาคม 2559 
กิจกรรมนักศึกษามีทั้งหมด 24 โครงการ มีการด าเนินการแล้ว 24 โครงการ คิดเป็น    100 % ตามที่คณะฯ ได้
ก าหนดให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาท าหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมกิจกรรมตามช้ันปีของผู้เรียนเป็นหลัก (year based activity) เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ต่อเนื่องเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การสร้างลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบันในระยะยาว
ต่อไป สัดส่วนของกิจกรรมแบ่งเป็นการพัฒนาช้ันปีที่ 1 คิดเป็นสัดส่วน 64% ช้ันปีที่ 2 คิดเป็น 56% ช้ันปีที่ 3 คิด
เป็น 64% และช้ันปีที่ 4 คิดเป็น 68% จากสัดส่วนดังกล่าว เมื่อรวมแล้วมากกว่า 100% เพราะว่าหนึ่งกิจกรรมมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาหลายช้ันปี 

 

 



 20 
 

ตารางท่ี 3  โครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา  
               ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท้ัง 5 ด้าน  
 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
 สถานท่ี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

1. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่ 27 ก.ค. 2560 อาคารเรียนรวม 5 20,000 315 

2. โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมต้น 14 ธ.ค.2560 คณะเกษตรศาสตร ์ 3,000 50 

3. โครงการพัฒนาวิชาการ 31 ต.ค.,1,4,7 พ.ย.2559, 
18,20,21 ก.พ. 2560  
คณะเกษตรศาสตร ์

5,450 388 

4. โครงการงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ  
ครั้งที่ 34 

22-27 ธ.ค. 2559  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2,176,707 2,003 

5. โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา
เทอมปลาย 

16 มิ.ย.2560  
คณะเกษตรศาสตร ์

2,000 25 

6. โครงการเกษตรแฟร ์ 3-12 ก.พ. 2560  
คณะเกษตรศาสตร ์

- 354 

7. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต/
ปัจฉิมนเิทศ 

22 เม.ย.2560 อาคารเรียนรวม 5 40,000 185 

8. โครงการค่ายพฒันาแกนน านักศึกษา 18 - 19 มี.ค. 60  
แก่งพิศมัยรเิวอไซด ์

 อ.โขงเจียม   จ.อุบลราชธานี 

30,000 40 

9. โครงการพัฒนาทกัษะการขับข่ีรถยนต ์
และวินัยจราจร 

19-21 เม.ย.2559 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 

17,320 40 

10. โครงการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย 

22 ก.พ. 2560  
คณะเกษตรศาสตร ์

- 567 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

1. โครงการกีฬาสีน้องใหม ่ 27 ม.ค. 2560  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5,000 224 

2. โครงการกีฬา 3 เสียม  19 ก.พ. 2560  
คณะเกษตรศาสตร ์

 
 
 

20,000 90 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
 สถานท่ี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

1. โครงการค่ายผู้น า 4 จอบอาสาพัฒนา 1-5 มิ.ย. 60  
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

ก าแพงแสน 

39,870 6 

2. โครงการพัฒนาฟาร์มของทุกภาควิชา ก.ย. - ต.ค. 59  
ฟาร์มฯคณะเกษตรศาสตร ์

- 541 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

1. โครงการไหว้คร ู
 

25 ส.ค. 2560 คณะเกษตรศาสตร ์ 2,000 300 

2. โครงการพี่พบน้อง 2,3,4,8,9,10 ส.ค.2560  
คณะเกษตรศาสตร ์

5,000 2,190 

3. โครงการแสดงความยินดี และเลี้ยงน้ า
ชาบัณฑิต 
 

10 ธ.ค. 2560  
คณะเกษตรศาสตร ์

30,000 350 

4. โครงการส่งเสริมการรู้จักกาลเทศะเน้น
การแต่งกาย  

ก.ค.-60 3,000 887 

5. กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

1. โครงการมือเรียวเกี่ยวรวง 12 ส.ค. 2560, 5 ธ.ค. 2560  
ส านักงานไรฝ่ึกทดลอง 

10,000 548 

2. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพือ่ให้
รู้จักตนเอง และมีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

10 เม.ย.2560  
คณะเกษตรศาสตร ์

19,059 100 

3. โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 13 ธ.ค.2559 คณะเกษตรศาสตร ์ 20,000 499 

4. โครงการเกษตรอ าลา 17 มี.ค. 2560  
อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

- 478 

5. โครงการ Aggie Day 20,26 ส.ค. 60 คณะเกษตรศาสตร ์ - 1267 

6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอสีาน ก.พ.2560 คณะเกษตรศาสตร ์ 15,000 30 

  2,463,406 11,477 
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 6. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
      ทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 จากแหล่งทุน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ให้ทุนสนับสนุน จ านวน57 
ทุน จ านวน 873,000.00บาท 
ตารางท่ี 4   ทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภททนุ 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงินทุน 

ราย
ปี 

ต่อเนื่อง (บาท) 

1 
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิต 
นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 

  2 18,000.00 

2 มัสกาตีมูลนิธิ      

3 มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์    5 201,000.00 
4 มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์    1 20,000.00 
5 บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด    2 60,000.00 
6 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์     4 120,000.00 
7 วิจิตรพงศ์พันธ์ุ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม     4 80,000.00 

8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)    1 10,000.00 
9 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    22 285,000.00 
10 ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี    2 10,000.00 
11 สนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า    8 40,000.00 
12 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ     2 24,000.00 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 54 873,000.00 

7. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่กู้ยืมเงิน กยศ.และกรอ.ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559  
รวมจ านวน  418 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 19,861,200 บาท (สิบเก้าบ้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  

จ านวนผู้
กู้ กยศ.
รายเก่า
(คน) 

จ านวนเงนิผู้กู ้
กยศ.รายเก่า 

(บาท) 

จ านวนผู้
กู้ กยศ.
รายใหม่ 
(คน) 

จ านวนเงนิ
ผู้กู ้กยศ.
รายใหม่ 
(บาท) 

จ านวนผู้กู ้
กรอ.ราย

เก่า 
(คน) 

จ านวนเงนิ
ผู้กู ้กรอ.
รายเก่า
(บาท) 

จ านวนผู้กู ้
กรอ.ราย

ใหม่ 
(คน) 

จ านวนเงนิ
ผู้กู ้กรอ.
รายใหม่ 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

355 17,287,800 41 
    
1,385,400  22 

      
1,188,000  0 0 19,861,200 

 
8. การแนะแนวและการจัดหางาน 
              คณะเกษตรศาสตร์สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 16,050 บาท  ให้นักศึกษาปฏิบัติงานระหว่างเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2559  ซึ่งมีนักศึกษาท างานระหว่างเรียนจ านวน 2  ราย ได้แก่ น.ส.ชนนนี  ชัยปลัด รหัส
นักศึกษา 5712400238 สาขา พืชสวน ช้ันปี 4 และ น.ส. สุจิตตา ภามนตรี รหัสนักศึกษา 5712402146 สาขา 
พืชสวน ช้ันปี 4    
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9. การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
       โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต/ปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดข้ึนในวันที่ 22 เม.ย. 

2560   วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 - 4 ที่จะจบการศึกษา ได้ทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การสมัครงาน ทราบถึงเทคนิคการกรอกใบสมัครงาน การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์งาน และ
การวางตัว การใช้ชีวิตในการท างานและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรับท าให้นักศึกษาช้ันปีที่  4 ที่จะจบการศึกษา 
ได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน  ทราบเทคนิคการสัมภาษณ์งาน รวมถึงมารยาทในการเข้า
สังคมเพื่อเข้าสู่อาเซียนซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 185  คน และจากการประเมินผลนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม มีระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.36 (มากที่สุด) และ
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสมัครงาน ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.24 (มาก) 

 

                         
 

                    
 

10.ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 
                 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกช้ันปีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางการเกษตรในโครงการงานประเพณี 4 
จอบแห่งชาติ  ครั้งที่ 34   ระหว่างวันที่ 22-27 ธ.ค. 2559  ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น
เจ้าภาพ  และมีสถาบันและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจ านวน 12  สถาบัน จ านวน 2,003 คน  ได้รับรางวัลแต่ละทักษะ
ดังนี ้

ล าดับ ชื่อทักษะ วันเดือนปีที่
ได้รับ 

รายละเอียด
รางวัล 

ชื่อ-สกุลนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล 

ชั้นป ี

1 การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 25-ธ.ค.-60 เงิน นางสาวพรทิพย์  วิชาดี 4 

นายรัฐธรรมนูญ ราตรี 2 

2 การขยายพันธ์ุพืช ติดตา ต่อก่ิง 
ทาบก่ิง 

25-ธ.ค.-60 เงิน น.ส.อุมาพร  พวงแก้ว 4 

นายกันตชาติ  วรสาร 4 

3 การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 25-ธ.ค.-60 ทอง นางสาววิชุดา นามพล 4 

นายสุพจน์  ธิบูรณ์บุญ 4 

4 การเซทแมลง 25-ธ.ค.-60 เงิน นางสาวสุภัสศร  นนทเสน 4 
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ล าดับ ชื่อทักษะ วันเดือนปีที่
ได้รับ 

รายละเอียด
รางวัล 

ชื่อ-สกุลนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล 

ชั้นป ี

5 การค านวณอัตราการใช้สารเคมี
และการฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืช 

25-ธ.ค.-60 ทอง นางสาวสรัญญา  ศรีสมบัติ 3 

นายสิทธิศักดิ์  สว่างวงษ์ 3 

6 การปะเมินเน้ือดินโดยวิธี
ภาคสนาม 

25-ธ.ค.-60 เงิน นางสาวชลิดา  ตาน้อย 4 

7 การตอนสุกร 25-ธ.ค.-60 ทองแดง นางสาวมัณฑนา ก่ิงชา 3 

นายกิตติพงศ์ ไพฑูรย์ 3 

8 โครงงานทางการเกษตร 25-ธ.ค.-60 ทองแดง นางสาวสุกัญญา บุญอุดม 4 

นางสาวสุพัฒนภา หัวค า 4 

นางสาวมะลิสา วงษาเสน 3 

9 
  

การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการเกษตร 

25-ธ.ค.-60 ทอง นายสันติ  สุขเสริม 4 

นายธนากร ด าริห์ 4 

10 การตัดแต่งซากสัตว์ปีก 25-ธ.ค.-60 ทองแดง นายณัฐวุฒิ  ดวงแก้ว 3 

นางสาวสุภาพร  ทองมา 3 

11 การคล้องโคล้มโค 25-ธ.ค.-60 ทอง นายจุลพงศ์  จ าเริญลาภ 4 

นายปัฐน์ปวีร์  บุญสนิท 4 

นายขจรวิทย์  รัตนโสภา 4 

นางสาวสุรีย์ฉาย   
เช่นสันเทียะ 

4 

12 การบรรจุพันธ์ุปลา 25-ธ.ค.-60 ทอง นายเฉลิมชัย  เรืองแสน 3 

นางสาวกชวรรณ  ชัยเชิดชู 4 

นางสาวนิภาพร  ค าศรี 6 

13 การพูดส่งเสริมทางการเกษตร 25-ธ.ค.-60 เงิน นางสาวคคนัมพร   
ภวะวิจารณ์ 

3 

14 รางวัลคนดีศรีเกษตร 25-ธ.ค.-60 ทองแดง นางสาวชลิดา  ตาน้อย 4 

 
11.ด้านวินัยและสวัสดิภาพนกัศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จักกาลเทศะ เน้นการแต่งกาย    การแต่งกายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
บุคลิกลักษณะ ความเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะ อันน ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีและท าให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อผู้พบเห็น แต่
ปัจจุบันนักศึกษาไม่ได้แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้สร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ที่เข้ามาพบ
เห็น เป็นการไม่ให้เกียรติต่ออาจารย์และสถาบัน เพราะปัจจุบันแฟช่ันชุดนักศึกษาท าให้นักศึกษาต่างกายไม่ถูก
ระเบียบ และไม่เหมาะสม แสดงถึงการไม่เคารพสถานที่ อันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม คณะฯ จึงจัดโครงการ
รณรงค์เรื่องการต่างกายข้ึน เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลิกภาพด้านการต่างกายที่ถูกระเบียบ
เรียบร้อย นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลิกภาพด้านการต่างกายที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ 
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สวัสดิการส าหรับนักศึกษา     
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดท าโครงการประกันชีวิต (อุบัตเิหต)ุ ส าหรับนกัศึกษา 
ประกันชีวิตด้านอุบัตเิหตุ กับบริษัทประกันชีวิตสยามซิตี้ วงเงินกรมธรรม์รวม 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
บาทถ้วน)  กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  จ านวนนักศึกษาทุกช้ันปี รวมทั้งสิ้น 1,142  คน  
การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 

 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพิ่มประสบการณ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า เพื่อให้อาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะฯและศิษย์เก่าได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน และศิษย์เก่าได้พบปะรุ่นน้อง 
โดยผ่านตัวโครงการและมีเฟสบุ๊คศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.ทราย เพื่อใช้เป็นวิธีการติดต่อสื่อสาร และได้ท า
โครงการศิษย์เก่ามอบของให้กับสโมสรนักศึกษา เพื่อให้รุ่นน้องท ากิจกรรมต่อไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
คณะเกษตรศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 
2559  โดยมีสมาชิกภาคี 12 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร และกีฬาสากล ในการนี้นายก
สมาคมศิษย์เก่า ได้มอบเงินเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท และได้รับเงินสนุน
และอาหารจากศิษย์เก่าแต่ละรุ่นเป็นจ านวนเงิน 168,000 บาท  ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษาอีก
จ านวน 50,000 บาท 
 
12. คณะเกษตรศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี     
   
       ในปีงบประมาณ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินงานโครงการความร่วมมอืกับต่างประเทศ โดย 
แบ่งเป็นการเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบนัและหน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในภูมิภาคอาเซียน การสนับนสนุนทุนการศึกษา การจัดฝกึอบรมด้านการเกษตรให้กบัอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของกรมความร่าวมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
1.โครงการความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับนสนุนงบประมาณจ านวน 4 โครงการได้แก่ 
1.1 โครงการพัฒนาความสามารถดา้นการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้  

 การอบรมหลกัสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารยจ์ากวิทยาลัยกสกิรรมและป่าไม้แขวง 

                      จ าปาสัก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อบุลฯ 

 โครงการประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน2560  

                             ณ สปป.ลาว 
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 การประชุมระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในแขวงจ าปาสัก 
      และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าเนื้อหาและแผนการสอนรายวิชาประมง  
      ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม ณ สปป.ลาว  
 โครงการฝกึอบรมทกัษะการสอนและจัดกิจกรรมในหอ้งเรียน ระหว่างวันที่ 10 – 24 กันยายน 

2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อบุลฯ 

       

       
                                                                             

 

1.2 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของ   
ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 
ส าหรับปีงบประมาณ 2560 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557-2559 ระยะเวลารวม 3 ปี (2557- 

2559) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  ซึ่งในปีงบประมาณ 
2560 มีกิจกรรมดังนี้ 

 ศึกษาดูงานการปลูกผัก จงัหวัดทมอ-คลอ /ติดตามการผลิตและการจัดการมะม่วงนอกฤดูและ
เห็ดในระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2560 

 การประชุม Project Management Committee (PMC) ครั้งที่ 3 และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้าน
เกษตรปลอดภัย ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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1.3  โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของราชอาณาจักรภูฏานหรือ 
One Gewog One Product (OGOP) 

 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นผู้เช่ียวชาญไทยเดินทางไปให้ค าแนะน าและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
แก่เจ้าหน้าที่ชาวภูฏาน ในระหว่างวันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
และจันทบุรี   

 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล และ ดร.ทศพร สาธรวิศิษฐ์ เป็นผู้เช่ียวชาญไทย เข้าร่วมรับฟังการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร พร้อมทั้งการประชุมทบทวนแผนงาน ในวันที่ 17 
กรกฎาคม 2560 ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล (ผู้จัดการโครงการฯ) เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูล
การด าเนินการตามแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนปีที่ 2 – 3 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 
1 กันยายน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน  

 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล (ผู้จัดการโครงการฯ) ร่วมการหารือเพื่อพิจารณาและปรับแผนปฏิบัติ
การโครงการ รวมทั้งรายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดฝึกอบรม ในวันที่ 18 กันยายน 
2560 ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

 

      

 

1.3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และ  
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปลา  
  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง 

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2555 - 2559 โดยมีหน่วยงานฝ่ายไทยคือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และหน่วยงานฝ่ายลาวคือ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ทั้งนี้ในปี 2560 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 การจัดอบรมการใช้เครื่องมือส าหรับห้องปฏิบัติการโรคปลา ระหว่างวันที่ 25 กันยายน –   
       2 ตุลาคม 2559 จัดข้ึน ณ สปป.ลาว  
   การจัดอบรมภายในเพื่อให้มีความเช่ียวชาญในการวินิจฉัยโรคปลา ระหว่างวันที่ 27  
      พฤศจิกายน 3 ธันวาคม 2559 จัดข้ึน ณ สปป.ลาว  
   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ภายใน สปป.ลาว  
      ระหว่างวันที่     11 – 17 ธันวาคม 2560  
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2.  โครงการภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัย   
 อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 โครงการ ดังน้ี 

2.1 โครงการรับนักศกึษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน  
                     คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่าง 
ประเทศมาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 คน (จ านวน 3 คนใช้ทุนส่วนตัว) โดยด าเนินการตั้งแต่เดือน
มกราคม – สิงหาคม 2560 ดังนี ้

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล นักศึกษา/

บุคลากร 
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/ประเทศ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 

1 Associate Prof. Hoang 
Duc Huy  

Vietnam National University   
Ho Chi Minh City / เวียดนาม 

อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
งานการเรียนการสอน
อนุกรมวิธานของปลา / 
เสวนาทางวิชาการ  

 4 - 10 
กุมภาพันธ์ 

2560 

2 Mr. Pham Mạnh Hùng 
Vietnam National University 
Ho Chi Minh City  / เวียดนาม 

เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของ
ปลา/ เข้าร่วมชั้นเรียนและ
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 

3 
 Mr. Huynh Kim Thanh    
(ใช้ทุนส่วนตัว) 

Vietnam National University 
Ho Chi Minh City  / เวียดนาม 

4 
 Mr. Lien Quoc Dat   
(ใช้ทุนส่วนตัว) 

Vietnam National University 
Ho Chi Minh City  / เวียดนาม 

5 
 Ms. Tran Trong Ngan   
(ใช้ทุนส่วนตัว) 

Vietnam National University 
Ho Chi Minh City / เวียดนาม 

6 Dr. Ha Phuoc Hung 

Can Tho University  / 
เวียดนาม 

อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
งานการเรียนการสอน
อนุกรมวิธานของปลา / 
เสวนาทางวิชาการ 

7 Mr. Truong Quoc Huy 

เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของ
ปลา/ เข้าร่วมชั้นเรียนและ
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 

8 Dr. Pao Srean University of Battambang / 
กัมพูชา 

อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
งานการเรียนการสอน
อนุกรมวิธานของปลา / เสวนา
ทางวิชาการ 

9 Mr. Din Mach 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล นักศึกษา/

บุคลากร 
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/ประเทศ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 

10 Mr. Leang Samrith เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของ
ปลา/ เข้าร่วมชั้นเรียนและ
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 

11 Mr. Rien Ratha 

12 Dr. Le Hoang Lam 
Hanoi University of Science 
and Technology / เวียดนาม 

บรรยายหัวข้อทางวิชาการ
และแลกเปลี่ยนความรู้/หารือ
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการ
วิจัยและการเรียนการสอนให้
ข้อเสนอแนะในการเตรียม
ต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร 

29 มกราคม 
–  
 1 กุมภาพัน์ 
2560 

13 Prof. Dr.Son Radu 
University Putra Malaysia / 
มาเลเซีย 

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Food 
Safety:Perspective” และใน
หัวข้อ“Preparations of 
Scientific Manuscripts for 
International Journals”  
หารือเพื่อสร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัย/แนะแนวในการ
เตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

7 – 22 
กุมภาพันธ์ 
2560 

14 
Prof. Emeritus Ian 
Warrington 

Massey University / นิวซีแลนด์ 

กิจกรรมการบรรยายและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ใน
หัวข้อ“Innovative 
Solutions for Future  
Horticulture” และในหัวข้อ 
“Pre-harvest 
Management Factors on 
Postharvest Quality of 
Horticultural Produce”  
หารือเพื่อสร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัย/แนะแนวในการ
เตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ /ถ่ายทอด
ประสบการณ์แก่นักศึกษา
ปริญญาโท-เอก และอาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ 

12–25 
มีนาคม 
2560 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล นักศึกษา/

บุคลากร 
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/ประเทศ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 

15 Prof.Dr.Jyh-Cherng Ju 
China Medical University / 
ไต้หวัน 

บรรยายหัวข้อทางวิชาการ
และแลกเปลี่ยนความรู้/สอน
ในชั้นเรียนภาควิชาสัตว
ศาสตร์ หารือเพื่อสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและการ
เรียนการสอนให้ข้อเสนอแนะ
ในการเตรียมต้นฉบับบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา
และบุคลากร 

6 – 20 
มีนาคม 
2560 

16 
Miss Jullie Anne T. 
Kalaw 

University of the Philippines 
Los Banos / ฟิลิปปินส์ 

ฝึกงานทางด้านโภชนศาสตร์
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ 

28 มิถุนายน 
–27 
กรกฏาคม 
2560 

17 Mr. Ton That Bao Han 
Hue University of Agriculture 
and Forestry/ เวียดนาม  

ฝึกงานระยะสั้ น  On-Farm 
Water management 

5–22 
สิงหาคม 
2560 

2.2 โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ 
คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินโครงการโดยการส่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 คน ไป 

ฝึกงานต่างประเทศ ดังนี้ 
 นักศึกษาสาขาวิชาประมง 1 คน คือนางสาวกชวรรณ ชัยเชิดชู  เดินทางไปฝึกงานสหกิจ 
      ศึกษา ณ บริษัท KLNY Import Export Co., LTD ราชอาณาจักรกมัพูชา ในระหว่างวันที่   
      7 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลา 54 วัน 
 นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ 2 คน คือ นางสาวสุพัตรา ก้อนสุริย์ และ นางสาวนัฐวรา ยศ 
      สมบัติ เดินทางไปฝกึงานสหกิจศึกษา ณ ณ บริษัท เบทาโกร (สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
      ประชาชนลาว) ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน –  2 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 157 วัน   
      (ประมาณ 5 เดือน)  
 

3) โครงการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
            คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

2560 เพื่อจัดกิจกรรมส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ/สร้างความร่วมมือทางวิชาการ  
มีจ านวน 1 โครงการ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 คน ดังนี้  
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ชื่อ - สกุล ชั้นปี สาขาวิชา ประเทศ สถานบัน ระยะเวลา 
1. นางสาวปนัดดา อุ้ยเพชร ช้ันปีที่ 2 พืชสวน ฟิลิปปินส ์

University of 
the 

Philippines 
Los Banos 

5 มิ.ย. – 26 ก.ค. 
2560 

2. นางสาวศุภลักษณ์ 
เหล็กกล้า 

ช้ันปีที่ 3 พืชสวน ฟิลิปปินส ์

3. นางสาวอัญชลี กิติยวงษ์ ช้ันปีที่ 3 พืชสวน ฟิลิปปินส ์
4. นางสาววรรณวิสา เป้าชัย ช้ันปีที่ 3 พืชไร่ ฟิลิปปินส ์
5. นายชีวิน เรืองค า ช้ันปีที่ 3 ประมง เวียดนาม College of 

Aquaculture 
and 

Fisheries, 
Can Tho 
University 

27 พ.ค. - 31 
ก.ค. 2560 

6. นางสาวศุภัชญา  
 รักษาโสม 

ช้ันปีที่ 3 ประมง เวียดนาม 

7. นางสาวอรุณกมล  
ธรรมธุระ 

ช้ันปีที่ 3 ประมง เวียดนาม 

8. นางสาวมัณฑนา กิ่งชา ช้ันปีที่ 2 ประมง เวียดนาม Hue 
University of 
Agriculture 

and 
Forestry 

6 มิ.ย. – 6 ก.ค. 
2560 

9. นางสาวอรดี งามศร ี ช้ันปีที่ 2 สัตวศาสตร ์ เวียดนาม 

10. นางสาวอุไรรัตน์  
พุทธสอน 

ช้ันปีที่ 2 สัตวศาสตร ์ เวียดนาม 

 
4. โครงการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 
  คณะเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาจัดสรรรงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจ าปงีบประมาณ 2560 
เพื่อสง่เสรมิกจิกรรมภายใต้การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น  
                    คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ 2560 
โดย ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการสนับสนุนทุน และเดินทางไป
แลกเปลี่ยน ณ Universiti of Putra Malaysia เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน 2560 ซึ่งในการ
เดินทางไปแลกเปลี่ยนบุคลากรครั้งนี้ ก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Active 
Packaging Technology for Horticultural Products และน า เ สนอภาพรวมขอ งคณะเ กษตรศาส ตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ Faculty of food Science and 
Technology และ Institution of Tropical Agriculture      
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     จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นนั้นน าไปสู่การหารือ ระหว่าง ผศ.ดร.วีระเวทย์ อุทโธ และ Professor 
Son  Radu และคณาจารย์จาก UPM ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีแผนการด าเนินงานต่อไปได้แก่ 
การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น การท าวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของ UPM และคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดการประชุมนานาชาติของสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 โครงการสง่เสรมิกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับกลุม่ทซีีซี  อินเตอรเ์ทรด (บริษัท                    
ปากซอง  ไฮแลนด์ จ ากัด)  

      คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ซึ่งมีกิจกรรม
ที่เกิดข้ึน คือ คณาจารย์เดินทางไปให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการ ณ บริษัทปากซอง ไฮแลนด์ สปป.ลาว ในวันที่ 
20-21 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้ร่วมโครงการและหัวข้อที่ให้ค าแนะน าดังนี้ 
 

รายชื่อ หัวข้อ 

1. ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน ให้ค าแนะน าทางด้านการผลิตพืชไร่/การผลิตกะหล่ าปลี/มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

2. ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ  ให้ค าแนะน าทางด้านการควบคุมโรคพืชโดยชีวินทรีย์ฯ 

3. ดร.นิมมานรดี พรหมทอง ให้ค าแนะน าทางด้านเมล็ดพันธ์ุ/การจัดเก็บข้อมูลการผลิตมนัฝรัง่ 

4. ดร.กฤษณา ศิริพล ให้ค าแนะน าทางด้านด้านวิศวกรรมอาหาร 

5. นางสาวนพมาศ นามแดง ให้ค าแนะน าทางด้านด้านปฐพีวิทยาและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมการถ่ายทอดความรู้ด้าน 
เกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
บริษัทปากซอง ไฮแลนด์ จ ากัด โดยอาจารย์ภาควิชาพืชสวนและพืชไร่ ในระหว่างวันที่  9 -14 มกราคม – 6-11 
กุมภาพันธ์ 2560 

 สรุปรายช่ือนักศึกษาผู้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  ณ ปี
การศึกษา 2560 

 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อผู้รับทุน ประเทศ ภายใต้โครงการ 
ระดับ

การศึกษา/
สาขาวิชา 

ระยะเวลารับทุน 
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

1 
Mr.Keng 
INTHASANGVAN 

สปป.
ลาว 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยจ าปา
สัก (MOU สพร.และ
ม.อบ.) 

ปริญญาโทสาขา
เกษตรศาสตร์ 

วิชาเอกพืชสวน 

ปีการศึกษา 
2557-2559 

ผศ.ดร.บุญส่ง 
เอกพงษ์ 
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ล าดับ
ที่ 

รายชื่อผู้รับทุน ประเทศ ภายใต้โครงการ 
ระดับ

การศึกษา/
สาขาวิชา 

ระยะเวลารับทุน 
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

2 
Mrs.Phoutsavath 
PHANTHAVONG 

สปป.
ลาว 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยจ าปา
สัก (MOU สพร.และ
ม.อบ.) 

ปริญญาโทสาขา
เกษตรศาสตร์ 

วิชาเอกพืชสวน 

ปีการศึกษา 
2557-2559 

ผศ.ดร.ยุวดี 
ชูประภาวรรณ 

3 
Mr. Souksakhone 
Phengsekeo 

สปป.
ลาว 

ภายใต้มติการ
ประชุมความร่วมมือ
ทางวิชาการไทย-
ลาว ครั้งที่ 19 

ปริญญาโทสาขา
เกษตรศาสตร์

วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
การประมง 

ปีการศึกษา 
2557-2559 

ศ.ดร.ทวนทอง 
จุฑาเกตุ 

4 
Mr. Ricardo Manuel 
Pico Jorge 

โมซัมบิก 

ทุนโครงการ
เพาะเลี้ยงปลานิล
แดงให้แก่
สาธารณรัฐโมซัมบิก 
โดยกรมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ 

ปริญญาโทสาขา
ประมง 

3 ปีการศึกษา  (ปี
การศึกษา 2558-

2560) 

ผศ.ดร.ธนา
ทิพย์   

แหลมคม 

5 
Mr.Phonesavanh 
Xayaboupha 

สปป.
ลาว 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ประมงให้แก่
วิทยาลัยกสิกรรม
และป่าไม้ 

ปริญญาโท
สาขาวิชา
ประมง 

ภาคเรียนที่ 
2/2559-1/2563 

ผศ.ดร.
กาญจนา 
พยุหะ 

6 Mr.Vilakone Xayasene 
สปป.
ลาว 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ประมงให้แก่
วิทยาลัยกสิกรรม
และป่าไม้ 

ปริญญาโท 
สาขาวิชา
ประมง 

ภาคเรียนที่ 
2/2559-1/2563 

ผศ.ดร.
กาญจนา 
พยุหะ 
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 กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ด าเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 

ปีงบประมาณ 2560 
 

ประเทศ/
เครือข่าย 

ระยะเวลา 
MOU 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ประเภท
กิจกรรม 

ก าหนดการ
จัดกิจกรรม 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย ม.อุบล 

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย (1) 

University of 
Battambang 
ประเทศ
กัมพูชา 

9/6/2558-
7/6/2553 

โครงการรับนักศึกษา
และบุคลากรมา
แลกเปลี่ยน ภายใต้  
โครงการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

กิจกรรมรับ
นักศึกษา
และ
บุคลากรมา
แลกเปลี่ยน 

 4- 10  
กุมภาพันธ์ 

2560 

คณะ
เกษตรศาสตร์  

ผศ.ดร.วิริยา 
พรมกอง 
ดร.ชัยวุฒิ 
กรุดพันธ์ 

Dr. Pao 
Srean 

Vietnam 
college of 
aquaculture 
and 
fisheries , 
can tho 
university 
ประเทศ
เวียดนาม 

12/3/2558 
- 
10/3/2563 

โครงการรับนักศึกษา
และบุคลากรมา
แลกเปลี่ยน ภายใต้  
โครงการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

กิจกรรมรับ
นักศึกษา
และ
บุคลากรมา
แลกเปลี่ยน 

 4- 10  
กุมภาพันธ์ 

2560 

คณะ
เกษตรศาสตร์  

ผศ.ดร.วิริยา 
พรมกอง 
ดร.ชัยวุฒิ 
กรุดพันธ์ 

Dr. Ha 
Phuoc 
Hung 

Vietnam 
college of 
aquaculture 
and 
fisheries , 
can tho 
university 
ประเทศ
เวียดนาม 

12/3/2558 
- 
10/3/2563 

International 
conference on 
conservation 
genetics in 
Mekong River 
Basin, Can Tho 
University. 

การ
ประชุม/
สัมมนา 

 6-7 
มีนาคม 
2560 

Can Tho 
University 

 ดร.ชัยวุฒิ 
กรุดพันธ์ 

Binh Dang 
Thuy Ph.D 
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ประเทศ/
เครือข่าย 

ระยะเวลา 
MOU 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ประเภท
กิจกรรม 

ก าหนดการ
จัดกิจกรรม 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย ม.อุบล 

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย (1) 

Philippines 
University of 
Philippines 
Los Banos 
ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

8/4/2556-
7/4/2561 

โครงการรับนักศึกษา
และบุคลากรมา
แลกเปลี่ยน ภายใต้  
โครงการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

กิจกรรมรับ
นักศึกษา
และ
บุคลากรมา
แลกเปลี่ยน 

27 มิถุนายน 
-28 

กรกฏาคม 
2560 

คณะ
เกษตรศาสตร์  

ผศ.ดร.วิริยา 
พรมกอง 

Maria 
Cynthia 
Oliveros 

Vietnam 
Hue 
University of 
Agriculture 
and 
Forestry 
ประเทศ
เวียดนาม 

26/8/2556-
25/8/2561 

โครงการรับนักศึกษา
และบุคลากรมา
แลกเปลี่ยน ภายใต้  
โครงการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
 

กิจกรรมรับ
นักศึกษา
และ
บุคลากรมา
แลกเปลี่ยน 

 5 -22 
สิงหาคม 
2560 

คณะ
เกษตรศาสตร์  

ผศ.ดร.วิริยา 
พรมกอง 

Pham Thi 
Lac Thu 
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13. การจัดบริการด้านอาคารสถานท่ี ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอาคาร
สถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงาน ในปี 2559 เช่น สภาพอาคารเรียน จ านวนห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้องโสตฯ ห้องปฏิบัติการต่างๆ พื้นที่ด าเนินกิจกรรม พื้นที่พักผ่อนของนักศึกษา  
 
ตารางที่   5  แสดงอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ชื่ออาคารเรียน จ านวนห้อง พ้ืนท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 
1. ห้องเรียน  AG_205 70 ที่นั่ง 1 ห้อง 113 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 

2. ห้องเรียน AG_310 60 ที่นั่ง 1 ห้อง 112 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 

3. ห้องเรียน AG_B211 30 ที่นั่ง 1 ห้อง 48 ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 

4. ห้องเรียน AG_B215 40 ที่นั่ง 1 ห้อง 48 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

5. ห้องเรียน AG_C201 150 ที่นั่ง 1 ห้อง 262 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 

6. ห้องเรียน AG_C202 90 ที่นั่ง 1 ห้อง 125 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 

7. ห้องเรียน AG_C301 90 ที่นั่ง 1 ห้อง 183 ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 

8. ห้องเรียน AG_208 30 ที่นั่ง 1 ห้อง 115 ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน 

9. ห้องเรียน AG_209 70 ที่นั่ง 1  ห้อง 57 ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน 
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร    

1. ห้องเรียน FT 104 60 ที่นั่ง 1 ห้อง 106 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

2. ห้องเรียน FT_107 40 ที่นั่ง 1 ห้อง 52 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

3. ห้องเรียน FT_201 100 ที่นั่ง 1 ห้อง 157 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2   พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถ่ิน ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์   : มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและเกิด
ความร่วมมือ/กิจกรรมด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม พัฒนานักวิจัยเชิงบูรณาการ และสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ    
           หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้าจากความเช่ียวชาญของนักวิจัยให้สอดคล้องกับ 

 นโยบายการพัฒนาท้องถ่ินและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านการเผยแพร่งานวิจัย งาน   
            สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อขยายผลในมิติ นโยบายชุมชน สังคม อุตสาหกรรม 
            และเชิงพาณิชย์และ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก น าเสนอ  
            ผลงานวิจัยทั้งใน/ต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัยทั้งใน/ต่างประเทศ 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย  สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
   คณะเกษตรศาสตร์มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมการจัดแสดงงานวิจัยและนวัตกรรม โดย
ในปีงบประมาณ 2560  มีคณาจารย์น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงานต่างๆ ดังนี้  
         1. ดร.อารีรัตน์  ลุนผา ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ ดร.นิมมานรดี  พรหมทอง อ.นพพร  ตันติศิรินทร์           
ดร.ชัยวุฒิ  กรุดพันธ์ และ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่ (Start Up) ปี 2560 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.)  
  2. บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมกับ Science Park ในการให้ค าปรึกษา พบปะ แนะน า เบื้องต้นแก่
ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
ธุรกิจ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอ านาจเจริญ 
 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมจัดท าโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน 
(IRTC) ในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมจีนเหลวส าเร็จพร้อมโรย  และโครงการวิจัยการยืดอายุการเก็บรักษา
ไก่ยอทอดในผลิตภัณฑ์กวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปของบริษัท เบน เบน ฟู๊ด จ ากัด (กวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปตรา ฮาลอง) 
  4. รศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ ผศ.ดร.ยุวดี  ชูประภาวรรณ ผศ.ดร.อุบล  ชินวัง อ.สาธิต  พสุวิทยกุล 
นางสาวจ านงค์ จันทะสี ดร.นิมมานรดี  พรหมทอง และนายสมชาย  ค าแน่น  เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติ  ครั้งที่ 15 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังห วัดสงขลา ระหว่างวันที่  9-12 
พฤศจิกายน 2559 โดย  
  5. ผศ.ดร.สุรชัย  สุวรรณลี  ผศ.ดร.เรืองยศ  พิลาจันทร์ ดร.สราญ  ปริสุทธิกุล และนายเอกพันธ์ุ  อินทร์
งาม  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 และจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/
สั ตวบาลแห่ ง ปร ะ เ ทศ ไทย ครั้ ง ที่  9  ใน ระห ว่ าง วันที่  21 -24  มิ ถุน ายน 2560  ณ  อ าคาร ศูนย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี  
  6. คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) ในหัวข้อ  "Traditional Medicine, Food, Nutrition, 
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Spiritual Healing: Additional Tools for Healthcare Delivery" ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ 
โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร  
  7. บุคลากรเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 “ความ
หลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเทพรัตน
สิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  8. มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมการจัดแสดงงานวิจัยเข้าร่วมแสดงสินค้า
นวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้าร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ ได้แก่ ผล
เตรียมน้ ามันพืชส าหรับหมูยอคอเลสเตอรอลต่ า (PEVO)   หมูยอไส้ข้าวเหนียว โดย  ดร.ประยงค์  อุดมวรภัณฑ์
และทีมงาน เส้นสปาเกตตีเสริมโปรตีนงา โดย ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  อ่อนสอาด เจลเม็ดน้ าปลาหวานในน้ าปลาหวาน 
ดร.กฤษณา  ศิริพลและทีมงาน  นวัตกรรมแหนมพื้นบ้านยืดอายุการเก็บรักษา ดร.กฤษณา  ศิริพลและทีมงาน  
โพรไบโอติคแคปซูลแบคทีเรีย โดย ดร.ฉัตรชยา  อ่อนอ าไพ ข้าวเม่าแห้งคืนรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากข้าวเม่า 
โดย ผศ.ดร.วิริยา  พรมกองและทีมงาน และกล่องห่อป้องกันแมลงส าหรับมะม่วงน้ าดอกไม้ส่งออก  โดย ดร.วรงศ์  
นัยวินิจ ในงาน “UBU RISE 2017 (UBU Research & Innovations Expo 2017) ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 
2 เมษายน 2560 ณ ลานแสดงสินค้าช้ัน 2 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา จังหวัดอุบลราชธานี  
 9. รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม ทูลเกล้าฯ ถวาย "ข้าวเจ้าหอมวาริน" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในวันเปิดงานประชุมวิชาการประจ าปี สวทช. ประจ าปี 2560 (NAC 2017) ในวันที่ 29 มีนาคม 
2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ. ปทุมธานี ข้าวเจ้าหอมวารินเป็นหนึ่งในผลส าเร็จของโครงการ 
"The Community of Practices Community outreach in Mekong region" ซึ่งเริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี 
2547 -2559 ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น งบ วิ จั ย จ าก  BIOTEC, Generation Challenge Program (GCP) แล ะ 
Rockefeller foundation  

 10. ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านถ่ายทอดผลงานวิจัยและยกระดับ
ผู้ประกอบการ ในงานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี    
  11. ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปีการศึกษา 2559 ด้านวิชาการ และรับ
โล่รางวัลในงาน คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ได้แก่ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 26 ในวันที่ 14 
ธันวาคม 2559  ณ บริเวณหน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
  12. รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม ทูลเกล้าฯ ถวาย “ข้าวเจ้าหอมวาริน” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในวันเปิดงานประชุมวิชาการประจ าปี สวทช. ประจ าปี 2560 (NAC 2017) ในวันที่ 29 มีนาคม 
2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ. ปทุมธานี ข้าวเจ้าหอมวารินเป็นหนึ่งในผลส าเร็จของโครงการ 
“The Community of Practices Community outreach in Mekong region” ซึ่งเริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี 
2547 -2559 ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น งบ วิ จั ย จ าก  BIOTEC, Generation Challenge Program (GCP) แล ะ 
Rockefeller foundation ผ่านทางเวปไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์ (เอกสารแนบ) 
  13. ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  อ่อนสอาด เข้าร่วมประชุมสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรและร่วมงาน 
Food Innovation 2017 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ Bitec บางนา ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 
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การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
 1. คณะเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 16 คือ ผศ.ณัชพล  สามารถ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 
2560 ณ โรงแรม I Hotel Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น   
 2. รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม และนักศึกษาปริญญาโทและเอก เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวครั้งที่ 4 ภายใต้
หัวข้อ “งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ซึ่งจัด ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็น
เตอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-3 กันยายน 2559 โดยมีการน าเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของ
นักศึกษาปริญญาโทภายใต้ความดูแลและให้ค าปรึกษา  
  3. ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมจัดท าโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ
ภาคเอกชน (IRTC) ในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมจีนเหลวส าเร็จพร้อมโรย และโครงการวิจัยการยืดอายุ
การเก็บรักษาไก่ยอทอดในผลิตภัณฑ์กวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปของบริษัท เบน เบน ฟู๊ด จ ากัด (กวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปตรา 
ฮาลอง) 
  4. ส านักงานไร่ฝึกฯ ได้จัดท าระเบียบในการใช้ห้องปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์  เพื่อให้คณาจารย์ 
นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทราบข้ันตอนการปฏิบัติ และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และ
สารเคมีต่างๆ ในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน อีกทั้ง คณะฯ ยังมีการส่งเสริมให้
นักวิทยาศาสตร์และคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เพื่อลดปัญหาการใช้เครื่องมือผิดวิธีจนเกิดการช ารุด เสียหาย ตลอดจนการดูแลรักษาที่ถูกวิธี 
ช่วยลดงบประมาณในการซ่อมแซม 
 5. มีการซ่อมแซมและเปลี่ยนกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการ
สูญหายของอุปกรณ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  
  6. มีการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในบริเวณอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ เพื่อป้องกันก ารเกิด
อัคคีภัยในเบื้องต้น  
  7. มีแผนการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมีบุคลากร 
และนักวิทยาศาสตร์  
  8. มีการสนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้แทนคณะฯเข้าร่วมเป็นคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สง่เสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ณ 
โรงแรม ยู-เพลสอุบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 หลักสูตร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  โดยมีนักวิชาการ
ของคณะฯ เข้าร่วมหลักสูตรที่ 1 จ านวน 3 ท่าน คือ นางสาวนพมาศ  นามแดง นางสาวจ านงค์  จันทะสี และนาย
ศุภกร  สีสันต์ หลักสูตรที่ 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 จ านวน 4 ท่าน คือ นางสาวนพมาศ     นามแดง นาย
วิชาญ  แก้วเลื่อน นางสาวจ านงค์ จันทะสี   และนางสาวเยาวมาลย์  อ่อนแก้ว 
 
งานวิจยัท่ีได้รับทุนสนับสนุน 
 งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงบประมาณและเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 
16 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  2,930,500 บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จ าแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดินจ านวน 9 โครงการ  2,710,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  และเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยจ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน เป็นเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
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ตารางที่ 6  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

 

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี 2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

งบประมาณ
แผน่ดนิ 

งบประมาณ
รายได้ 

1 
คุณลักษณะและปริมาณสารส าคัญที่มีอยู่
ในหอมแดงงอกที่ผลิตในอุณหภูมิและ
ระยะเวลาที่ต่างกัน 

นางบุษบา   

บัวค า 
290,800.00    

2 

การเพิ่มอายุการเก็บรักษาปลาร้าบอง
ด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล 

ผศ.ปัญจภรณ์ 

ทัดพิชญางกูร 
พรหมโขติ 

325,000.00    

3 

สมรรถนะการผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของโคลูกผสมพื้นเมืองโลว์ไลน์
แองกันที่เลี้ยงแบบปล่อยแปลงและเสริม
ด้วยกากแป้งมันส าปะหลังหมัก 

ผศ.เรืองยศ  

 พิลาจันทร์ 
294,700.00    

4 
ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจ๊ับอุบลผสมข้าวเม่าก่ึง
ส าเร็จรูปเพื่อสุขภาพ 

ผศ.จิตรา   

สิงห์ทอง 
300,000.00    

5 

แนวทางการเพาะเลี้ยงหอยโข่งในระบบ
โรงเพาะฟัก : ระยะที่ 1 การศึกษา
อัตราส่วนพ่อแม่พันธ์ุ รูปแบบอาหารที่
เหมาะสมต่อการอนุบาลและการพัฒนา
ความสมบูรณ์เพศ 

ผศ.ธนาทิพย์  
แหลมคม 

300,000.00    

6 

กระบวนการผลิตไซรัปจากขนุนเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติเชิง
หน้าที่ 

ผศ.วิริยา   
พรมกอง 

300,000.00    

7 

การแยก Linkage drag ระหว่าง Bph3 

ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลและยีน 
wx ควบคุมปริมาณอไมโลสเพื่อการพัมนา
สายพันธ์ุข้าวเหนียวหอมต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลโดยการใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลช่วยในการคัดเลือก 

รศ.สุรีพร   
เกตุงาม 

300,000.00    

8 
การศึกษาความสามารถในการรวมตัว
ของมะเขือเทศสีด าสายพันธ์ุแท้ 

รศ.บุญส่ง  

 เอกพงษ์ 
300,000.00    

9 สารออกฤทธ์ิและกิจกรรมต้านอนุมูล
อิสระในใบมะละกอ 

นายทินน์  

พรหมโชติ 
300,000.00    

10 อุปกรณ์ดัดล าต้นไม้ยืนต้นให้ตรง รศ.สุวัฒน์   
ธีระพงษ์ธนากร 

 20,000.00   
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

 

จ านวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี 2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

งบประมาณ
แผน่ดนิ 

งบประมาณ
รายได้ 

11 ถุงเก็บเก่ียวทุเรียนแบบมีเคียวเก่ียวขั้น
ผลและด้ามจับ 

นายเรวัติ   

ชัยราช 

 20,000.00   

12 อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิงไม้ในที่สูง นายเฉลียว   
บุญม่ัน 

 20,000.00   

13 การพัฒนาสีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ
มะเขือเปราะ 

นางสาว
นิมมานรดี  
พรหมทอง 

 40,000.00   

14 อิทธิพลของการห่อผลในระยะก่อนการ
เก็บเก่ียวต่อคุณภาพของมะม่วงพันธ์ุแก้ว
ขมิ้น 

ผศ.อุบล  ชินวัง  40,000.00   

15 อิทธิพลของแสงแอลอีดีต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของ
เบญจมาศ 

นายทวีศักดิ์   
วิยะชัย 

 40,000.00   

16 การผลิตน้ าหมักสมุนไพรกลิ่นหอมด้วย
โพรไบโอิติก 

นางสาวฉัตรชยา  

อ่อนอ าไพ 
 40,000.00   

 
  
 งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
  คณะเกษตรศาสตร์ได้รับทุนสนับนสนุนจากหน่วยงานภายนอก/แหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อด าเนิน
โครงการวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่น  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  อุทยานวิทยาศาสตร์/บ.ดัชมิลล์ จ ากัด  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) สกว.& ม.อบ.   หน่วยงานรัฐบาล หน่วยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ  จ านวน
งบประมาณ  3,113,728 บาท  (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 
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ตารางที่ 7  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย 

 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ

เดิมสิ้นสุดปี 
2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2560 

1 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่
เตรียมจากงาไฮโดรไลเสทที่มีฤทธ์ิทาง
ชีวภาพเตรียมจากกากงา 

ผศ.เอกสิทธ์ิ  อ่อนสอาด 653,400.00   

2 โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การผลิตเบญจมาศกระถางในจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายทวีศักดิ์  วิยะชัย 100,000.00   

3 การผลิตสตรอเบอรี่นอกฤดูในโรงเรือนใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายทวีศักดิ์  วิยะชัย 294,328.00   

4  การควบคุมศัตรูพริกโดยชีววิธีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ผศ.ยุวดี  ชูประภาวรรณ 1,000,000.00   

5 การพัฒนาระบบผลิตผักอินทรีย์จากสาร
สกัดจากการหมักซากอินทรีย์ เพื่อ
ทดแทนการใช้สารเคมีของการปลูกผัก
ไฮโดรโพนิกส์จากสารสกัดจากการหมัก
ซากอินทรีย์มูลสัตว์ 

ผศ.พิทักษ์  สิงห์ทองลา 110,000.00   

6 ชุดโครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ "อุบลยัง
ไรซ"์ จากข้าวในระยะเม่า 

ผศ.อภิญญา  เอกพงษ์ 8,000.00   

7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "อุบลยังไรซ์" 
จากข้าวในระยะเม่าและการน าไปใช้
ประโยชน์ 

ผศ.อภิญญา  เอกพงษ์ 498,000.00   

8 ผลของการใช้สารสีโมแนสคัสต่อคุณภาพ
ของข้าวหมาก 

นางสาวเมทินี  มาเวียง 200,000.00   

9 ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนถั่วเหลืองและแป้ง
ในโมเดลขนมชั้นและความคงตัวที่
อุณหภูมิต่ า 

นางสาวชุติมา  ทองแก้ว 250,000.00   

 สรุป ในปีงบประมาณ 2560 คณะเกษตรศาสตร์  มีคณาจารย์และนักวิจัยประจ าในคณะเกษตรศาสตร์  
จ านวนทั้งสิ้น 56 คน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวน  25  โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,044,228 
บาท (หกล้านสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560 ต่อ
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า เท่ากับ  241,769 บาท                
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งานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที ่วันที่/เดือน/ป ีโดยหน่วยงานใดจดั) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม 

 

ผลของอายุข้าวต่อการคดัเลือกสายพันธุ์
ข้าวตา้นทานเพลีย้กระโดดสีน้ าตาลที่มียีน 
Bph3 บนโครโมโซม 6 

  การประชุมวิชาการข้าวแหง่ชาติ คร้ังที ่4 "งานวิจัยข้าว
เพื่อรับการเปลีย่นแปลงของโลก" 

2 
 

รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม 

 

การประเมินการคงอยูข่องยีน Sub1 
ควบคุมลักษณะทนน้ าท่วมฉับพลันในข้าว
สายพันธุ์ดเีด่น BC2F3 ต้านทานโรคไหม ้

  การประชุมวิชาการข้าวแหง่ชาติ คร้ังที ่4 "งานวิจัยข้าว
เพื่อรับการเปลีย่นแปลงของโลก" 

3 
 

รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม 

 

การประเมินความต้านทานเพลีย้กระโดดสี
น้ าตาลในสายพันธุ์พ่อแม่เพื่อการพฒันา
สายพันธุ์ขา้วเจ้าหอมวารินให้ต้านทาน
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  

  การประชุมวิชาการข้าวแหง่ชาติ คร้ังที ่4 "งานวิจัยข้าว
เพื่อรับการเปลีย่นแปลงของโลก" 

4 ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ 

 

ผลของอุณหภูมิในระบบโลจีสติกส์ต่ออัตรา
การหายใจและการสูญเสียน้ าหนัก ของผัก
ชุนฉ่ายสด 

  การประชุมวิชาการระดับชาต ิ"ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ 
คร้ังที ่ 8 

5 ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกต ุ รูปแบบการเลี้ยงปลาในนาข้าวต่อการ
เจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาว 

  การประชุมวิชาการระดับชาต ิ"ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ 
คร้ังที ่ 8 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที ่วันที่/เดือน/ป ีโดยหน่วยงานใดจดั) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

6 ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกต ุ พรรณไม้น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าล าน้ ามูลจังหวดั
บุรีรัมย์ และจังหวดัสุรินทร์ 

  การประชุมวิชาการระดับชาต ิ"ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ 
คร้ังที ่ 8 

7 ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์
ตระกูล 

การประเมินความงอกของเมลด็พืชด้วย
เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายดิจติอล. 

  ในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจยั คร้ังที ่11 

8 ผศ.ดร.ปญัจภรณ์ 
ทัดพิชญางกูร พรหมโชต ิ

การลดปริมาณจุลินทรีย์ในปลาร้าบองโดย
วิธีทางกายภาพ 

  ในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจยั คร้ังที ่11 

9 ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทฟีส าหรับหมู
สวรรค์ 

  ในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจยั คร้ังที ่11 

10 รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ ์ สมรรถนะการผสมของลักษณะผลผลติ 
และคุณภาพในมะเขือเทศอุตสาหกรรม 5 
สายพันธุ ์

  ในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจยั คร้ังที ่11 

รวม 10   
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การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบ ด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที ่วันที่/เดือน/ป ีโดยหน่วยงานใดจดั 

ประเทศใด) บทความวจิัย 
บทความ
วิชาการ 

1 ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ 

 

Effect of surface coating using wax 
extracted from cabbage leaf on water 
vapor permeance of fresh lime 

  3rd International Postgraduate Symposium on 
Food, Agriculture and Biotechnology September 

2 ผศ.ดร.เรืองยศ พิลา
จันทร์ 

 

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

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

 

3 ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์
ตระกูล 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร 
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ2560 

4 ผศ.ดร.จิตรา สงิห์ทอง Bioactive compounds and nutritional 
properties of Khao-Mao. 

  In Proceedig of the International Food Research 
Conference 2017 

5 ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  

อ่อนสอาด 

Effects of Freezing Storage on 
Bioactive Compounds of Flattened 
Young Rice (Khao-Mao) 

  20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 

รวม 5   
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 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI)  หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.) 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที ่วันที่/เดือน/ป ีโดยหน่วยงานใดจดั) 

บทความวจิัย 
บทความ
วิชาการ 

1 ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกต ุ Comparison of catch sizes and 
reproductive biology of mud crabs 
Scylla spp., coexisting populations in 
the Eastern Gulf of Thailand 

  International Journal of Agricultural Technology  

2 ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกต ุ Catch Status and Trend Analysis of 
Brachyuran Fisheries in the Gulf of 
Thailand 

  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  

3 ผศ.ดร.ธนาทิพย ์
 แหลมคม 
 

Study on gonadosomatic index of 
Thai native apple snail (Pila 
ampullacea Linneaus, 1758) in the 
rice field of Srimuang-mai district, 
Ubon Ratchathani and effect of diet 
on the growth of juveniles. 

  Kasetsart University Fisheries Research Bulletin  

4 รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ความผันแปรของยีน Waxy ที่มีผลต่อ
ปริมาณอะไมโลสในข้าวพ้ืนเมืองอุบลราชธานี  

 

  

แก่นเกษตร 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที ่วันที่/เดือน/ป ีโดยหน่วยงานใดจดั) 

บทความวจิัย 
บทความ
วิชาการ 

5 ผศ.ดร.ธนาทิพย์  
แหลมคม 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสมบูรณ์เพศหอยหอยโขง่พื้นเมือง (Pila 
ampullaceaLinnaeus, 1758) ในพื้นที่นา
ข้าวอ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี 

  
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

6 ผศ.ดร.อุบล ชินวัง อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและต าแหน่งของ
ผลบนต้นที่มีต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์มหา
ชนก 

  
วิทยาศาสตร์เกษตร 

7 ดร.นิมมานรดี พรหม
ทอง 

ผลของการไพร์ม่ิงต่อการงอกของเมล็ด
กระเจี๊ยบแดง 

  
วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร์ 

8 ดร.บุษบา บวัค า การเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตและผลผลติ
บัวบก (CENTELLA ASIATICA (L.) URB.) ที่
ปลูกโดยใช้ปุย๋เคมีและปุย๋อินทรีย ์

  
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

9 รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม การประเมินลักษณะทนน้ าท่วมฉับพลัน
เบื้องต้นในข้าวเจ้าหอม สายพันธุ์ปรับปรุง 
BC2F3 ที่มียีน Sub1 

  
แก่นเกษตร 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที ่วันที่/เดือน/ป ีโดยหน่วยงานใดจดั) 

บทความวจิัย 
บทความ
วิชาการ 

10 ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ การเพิ่มมูลค่าผักสดของเกษตรกรรายย่อย
ชาวกัมพูชาด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
และการบรรจ ุ

  
วิทยาศาสตร์เกษตร 

11 รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมต้านทาน
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลและทนน้ าท่วม
ฉับพลันโดยการใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอช่วย
คัดเลือกร่วมกับการคัดเลือกลักษณะฟีโนไทป ์

  

แก่นเกษตร 

12 ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ 

 

ผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกในบรรจุ
ภัณฑ์ อุณหภูมิ และระยะเวลา ต่อคุณภาพ
ของข้าวฮางงอก 

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 

 

13 รศ.ดร.สุวฒัน์ 
ธีระพงษ์ธนากร 

ผลของอัตราการให้ปุย๋ทางดินต่อการ
เจริญเติบโตของวานิลลา 

  แก่นเกษตร 
 

14 รศ.ดร.กาญจนา  
รุ่งรัชกานนท์ 

ผลของแสงและองค์ประกอบของอาหารต่อ
การงอกของเมล็ดและการพัฒนาเป็นต้นอ่อน
ของกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสลูกผสมดอกใหญ่สี
ขาวในสภาพปลอดเชื้อ 

  

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที ่วันที่/เดือน/ป ีโดยหน่วยงานใดจดั) 

บทความวจิัย 
บทความ
วิชาการ 

15 ผศ.ดร.เรืองยศ  
พิลาจันทร์ 

สมรรถนะการเจริญเตบิโตของโคลูกผสม
พื้นเมืองxโลว์ไลน์แองกัสหลงัหย่านมที่ได้รับ
กากแป้งมันส าปะหลงัหมักทดแทนอาหารข้น 

  
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 

16 ผศ.ดร.ยุวด ี
 ชูประภาวรรณ 
 

การใช้เชื้อ Bacillus sp. ควบคุมไส้เดือนฝอย
รากปมพริกในสภาพแปลงปลูก 

  
วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร์ 
 

17 ผศ.ดร.ปญัจภรณ์ 
ทัดพิชญางกูร พรหมโชต ิ

องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการต้าน
ออกซิเดชันของปลาร้า 

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

18 รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ ์ ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเหด็
ยานาง ิ

  
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 

รวม 18   
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งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopusหรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ.) 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจ า (ต าแหน่ง

ทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที ่วันที่/เดือน/ป ีโดย

หน่วยงานใดจัด 
ประเทศใด) 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกต ุ Spatio-temporal variations in abundance and 
assemblage patterns of fish larvae and their 
relationships to environmental variables in 
Sirindhron Reservoir of the Lower Mekong Basin, 
Thailand 

  

Indian Journal of Fisheries 

2 ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกต ุ Patterns of species composition of beach seine 
fisheries off North-Western coast of Sri Lanka, 
fishers’ perceptions and implications for co-
management 

  

Marine Policy  

3 ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ Chemical composition and in vitro gas production 
of fermented cassava pulp with different types of 
supplements 

  
Journal of Applied Animal Research  

4 ดร.ชัยวฒุิ กรุดพันธ ์ Impacts of Dams and Global Warming on Fish 
Biodiversity in the Indo-Burma Hotspot 

  
PLOS ONE 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และนักวิจัยประจ า (ต าแหน่ง

ทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที ่วันที่/เดือน/ป ีโดย

หน่วยงานใดจัด 
ประเทศใด) 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

5 ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ Concentration and Temperature Dependences of 
Effective Ethanol Vapor Permeance of Plastic 
Films Utilized in Controlled Release-Based Active 
Packaging for Horticultural Products  

  

Key Engineering Materials 

6 ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ อ่อนสอาด Fenugreeg Seeds Decrease Blood Cholesterol and 
Blood Glucose as Adjunct to Diet Therapy in 
Patients with Hypercholesterolemia 

  
World Heart Journal 

7 ผศ.ดร.บุบผา ใจเที่ยง Multiple organ gigantism caused by mutation in 
VmPPD gene in blackgram (Vigna mungo 

  
Breeding Science  

8 ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ อ่อนสอาด Fats and Oil for the Heart and Diabetes: Eat as 
Much as Possible 

  
World Heart Journal 

9 รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ Role of plant growth regulators on fruit set and 
embryo culture of interspecific Phalaenopsis 

  
ISHS Acta Horticulturae 

10 ผศ.ดร.จิตรา สงิห์ทอง Characteristic and functional properties of Thai 
lotus seed (Nelumbo nucifera) flours 

  
International Food Research Journal 

รวม 10   
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ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อ-สกุล 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า  
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน() ประเภทสิทธิบัตร 

เลขที่  วันที่ออกให ้
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธบิัตร 

1 รศ.ดร.กิตติ  วงส์พเิชษฐ ท่อสอยมะขามฝักตรง     9312 30 ตุลาคม 
2557 

2 รศ.ดร.กิตติ  วงส์พเิชษฐ ที่ตัดก่ิงไม้ในแนวนอนที่อยู่ใน
ระดับสูง 

    9174 19 กันยายน 
2557 

3 รศ.ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  
และคณะ 

เคร่ืองดื่มธัญพชื     10114 14 กรกฎาคม 
2558 

4 รศ.ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  
และคณะ 

ไส้กรอกงา     10116 14 กรกฎาคม 
2558 

5 ดร.กฤษณา  ศิริพล 

 

เจลเม็ดน้ าปลาหวานในน้ าปลา
หวาน 

    12133 10 พฤศจิกายน
2558 

6 ดร.กฤษณา  ศิริพล 

 

กระบวนการก าจัดแมลงและไข่
แมลงในขา้วด้วยความเย็น 

    11793 14 กรกฎาคม 
2559 

6 ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง 

 

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตเส้น
กวยจ๊ับก่ึงส าเร็จรูปเสริมร าข้าว 

    11795 

 

14 กรกฎาคม 
2559 

7 ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง 

 

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตเส้น
กวยจ๊ับก่ึงส าเร็จรูปผสมไฮโดร
คอลลอยด์ 

    11792 14 กรกฎาคม 
2559 



 53 
 

ล าดับที ่
ชื่อ-สกุล 

อาจารย์และนักวิจัยประจ า  
(ต าแหน่งทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน() ประเภทสิทธิบัตร 

เลขที่  วันที่ออกให ้
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธบิัตร 

8 ดร.เรวัต ิ ชยัราช เครื่องมือเก็บเก่ียวมะม่วงแบบมีใบมีด
ตัดและถุงพัก 

    11791 14 กรกฎาคม 
2559 

9 รศ.ดร.กิตติ  วงส์พเิชษฐ ค้างไม้พุ่มร่วมกับท่อรับน้ า     10115 14 กรกฎาคม 
2559 

10 รศ.ดร.กิตติ  วงส์พเิชษฐ ไม้ค้ าก่ิงไม้และเครือกล้วย     11794 14 กรกฎาคม 
2559 

11 ผศ.อภิญญา เอกพงษ,์ดร.จินดา
มณี แสงกาญจนวนิช 

กรรมวิธีการเตรียมข้าวเม่าผงและ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

    12776 19 มิถุนายน 
2560 

12 ดร.กฤษณา ศิริพล และคณะ หมูยอห่อไส้ข้าว     12934 14 กรกฎาคม 
2560 

13 ผศ.อภิญญา เอกพงษ,์ดร.จินดา
มณี แสงกาญจนวนิช 

กรรมวิธีการผลิตข้าวตังข้าวกล้องงอก     12935 14 กรกฎาคม 
2560 

14 ผศ.เอกสิทธ์ิ  อ่อนสอาด กรรมวิธีการผลิตเส้นสปาเกตตีงาเสริม
โปรตีนงา 

     1 กันยายน 
2560 

15 ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ ์       
ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง           
และ ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ อ่อนสอาด 

กรรมวิธีการเตรียมข้าวเม่าผงและ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

    12776 31 พฤษภาคม 
2559 

16 ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง           
ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ ์        

กรรมวิธีการผลิตข้าวเม่าแห้งคืนรูป
และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

    12977 17 พฤษภาคม 
2559 

รวม  16     
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุลของอาจารย์และ

นักวิจัยประจ า 
ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงค์และ/

หรือข้อเสนอแนะการใช้
ประโยชน์ที่ 

ระบุไว้ในผลงาน 

ลักษณะการใช้
ประโยชน์ 

หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน ์

วิจัย สร้างสรรค์ 
1 รศ.ดร.อริยาภรณ์   

พงษ์รัตน์ 
ศูนย์การเรียนรู้และพฒันา "งา" 
เชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรอืน
แบบยั่งยืน 

   เชิงพาณิชย์ นางสาววิชชุดา  อู่สมบัติชัย บ้านเลขที่ 162  
ถนนกันทรลักษ์ ต.วารินช าราบ  
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

2 ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ   
อ่อนสอาด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสตางาด า 
 

   เชิงพาณิชย์ นางสาวอภัณตรี  บัวขาว เลขที่ 305/8 ถ.
สุขาพัฒนา ต.ขามใหญ่ อ.เมอืง 
จ.อุบลราชธานี 

3 ผศ.ดร.วิรยิา พรมกอง 
ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ   
อ่อนสะอาด  
ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์ 
ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ 

ข้าวเม่าแห้งคืนรปู    เชิงสาธารณะ 1.กลุ่มท าข้าวเม่าหอมโพธ์ิศรี อ.พบิลูมังสา
หาร จ.อุบลราชธานี   
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพฒันาบ้านหวย
ไม้ซอด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าแปรรูปบ้าน
น้ าอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรผีลิตข้าวเม่า 
อ.นางรอง จ.บุรรีัมย์  
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิง้หรีดปลอด
สารพิษบ้านโนนข่า อ.พิบลูมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี 
6. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี  
(วิสาหกจิเพื่อสงัคม) จ ากัด 

 
 



 55 
 

โครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
หน่วยงาน 
ท่ีวิจัยร่วม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม
ต่อเนื่องถึงปี 

2559 

โครงการใหม่ 
ปี 2560 

การพัฒนาระบบผลิตผักอินทรียจ์ากสารสกัดจากการหมกั
ซากอินทรีย ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีของการปลูกผัก
ไฮโดรโพนิกส์จากสารสกัดจากการหมักซากอินทรีย์มลูสัตว์ 

ผศ.พิทักษ์  สิงห์ทองลา อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มอบ. 

 

110,000.00   

ชุดโครงการการผลิตผลิตภัณฑ ์"อุบลยงัไรซ"์ จากข้าวใน
ระยะเม่า 

ผศ.อภิญญา  เอกพงษ์ สกว.& ม.อบ.  8,000.00 

 

  

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "อุบลยงัไรซ"์ จากข้าวในระยะ
เม่าและการน าไปใช้ประโยชน ์

ผศ.อภิญญา  เอกพงษ์ สกว.& ม.อบ.  498,000.00 

 

  

ผลของการใช้สารสีโมแนสคัสต่อคุณภาพของข้าวหมาก นางสาวเมทิน ี มาเวียง สกว.& ม.อบ.  200,000.00 
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รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี2560 
 

 

 
 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านถ่ายทอดผลงานวิจัยและยกระดับผู้ประกอบการ  
ในงานแสดงสินคา้นวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี 

 
  

 
 
 
 

ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กลุ่มอุตสาหกรรม ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ป ี2560  
ณ ห้อง M01 ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร 
ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์  :  ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหา
และพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมสี่วนร่วมให้มปีระสทิธิภาพ  
 เพื่อให้เกิดการบูรณาการกบัการวิจัยและการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม 
 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการบรกิารวิชาการแก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก 
            มหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองชุมชนและสังคมระดบัชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.4 จัดหารายได้จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

         
กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

              จากแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2551-
2560 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบบูรณาการที่มีทิศทางชัดเจน สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า-บริการ รวมทั้งการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ทั้งในระดับท้องถ่ินอีสานใต้
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและระดับนานาชาติ จึงได้ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์งานบริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ 

      ดังนั้นในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้นั้น คณะเกษตรศาสตร์ได้มีแผนปฎิบัติงานการ
บริการแก่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการจ านวน 18 โครงการ ที่มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดจนมีความคลอบคลุมตามทักษะและความต้องการของผู้รับบริการ ในด้าน
การเกษตรทั่วไป เทคโนโลยีการอาหาร และสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ  โดยก าหนดวัตถุประสงค์การ
ด าเนินการโครงการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ดังนี้    

1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการโดยการบูรณาการองค์ความรู้และสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานระดบัท้องถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ  

2. เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเช่ือมโยงกลบัสู่การ
เรียนการสอน การวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. เพื่อเป็นแนวทางในติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของโครงการบริการวิชาการทีจ่ะ
ด าเนินการในปงีบประมาณ 2560 
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ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
หัวหน้าโครงการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและประเมินความส าเร็จของโครงการเพื่อน ามา

สรุปผลการด าเนินการก่อนสรุปผลการด าเนินการก่อนสรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด โดยในระหว่างการด าเนิน
โครงการหัวหน้าโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการของโครงการ โดยหัวหน้าโครงการต้อง
ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินงานอย่างน้อยทุก 3 เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้แก่คณะอนุกรรมการ
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเพื่อน าไปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ
เกษตรศาสตร์ ต่อไป  เพื่อก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุก 3 เดือน 
ให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และน าสรุปผลการด าเนินการมาสรุปใน
ภาพรวมของคณะเพื่อติดตามผลการด าเนินการที่ผ่านมาและหาแนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติการเดิม 
และน าไปปรับปรุงในโครงการปีต่อไป 

โดยแผนการด าเนินงานบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดการติดตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการดังนี้คือ 
ระดับผลลัพธ์      
เชิงปริมาณ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
ร้อยละ 80 88.23 

ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมที่น าความรู้ และประสบการณ์มาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยของ
จ านวนโครงการบริการการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 80 100 
(ของจ านวนที่
ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 15 

โครงการ) 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการใน

กระบวนการใหบ้รกิาร 
ร้อยละ  80 88.54 

เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

บาท 2,500,000 2,500,000 

ระดับผลผลิต    
เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้ารบับริการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน ์
ร้อยละ 85 91.16 

เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ / 
หน่วยงาน / องค์กรทีร่ับบรกิารวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ 

ร้อยละ 80 91.61 

ระดับความรูเ้ฉลี่ยที่เพิม่ขึ้นหลังจากรบับริการ ระดับ 
(≥  1) 

1 มากกว่า 1 
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
                ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ โดยได้รับงบประมาณเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 18 โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 3,016,500.00 บาท  มีผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการจ านวน 
199,413 คน  และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการบูรณาการความรู้สุ่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่โครงการ การผลิตผักปลอดสารพิษ (รุ่นที่1 -3)  การ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด (รุ่นที่1-2)  แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดภัย และฟาร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  งบประมาณ
รวม  1,004,000 บาท  โดยอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ      
ตารางท่ี 8 โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

แผน่ดนิ 
(บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 

1 เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ดร.ทวีศักดิ์   
วิยะชัย 

71,000.00 เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  37 คน 

2 เกษตรอีสานใต้ ดร.ภาคภูมิ   

สืบนุการณ์ 
1,000,000.00 นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ 

ประชาชนทั่วไป 196,617 คน 

3 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  
รุ่นที่ 18 

ผศ.ดร.ยุวดี   
ชูประภาวรรณ 

100,000.00 เกษตรกร ครู นักเรียน และบุคคล
ทั่วไปในเขตพื้นที่ ต.ค าขวาง ต.ธาตุ  
ต.เมืองศรีไค และ ต.โพธ์ิใหญ่  42 คน 

4 เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการใน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

นางนิภาพรรณ  

สิงห์ทองลา 
100,000.00 นักเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 1,257 คน 

5 การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการ 20th World Congress on 
Clinical Nutrition (WCCN) 

ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  

อ่อนสอาด 
150,000.00 นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 

นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ 
200 คน 

6 การเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ครั้งที่ 1 

นายช านาญ   

แก้วมณี 
90,000.00 ประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม202 คน 

7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยาวชน 

ผศ.ดร.ยุวดี   
ชูประภาวรรณ 

100,000.00 นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 117 คน 

8 การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : 
การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการ
ปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน 
 (Substrate cultrue) 

นายรักเกียรติ  
แสนประเสริฐ 

97,000.00 ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไปในเขต
พื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัยฯ 68 คน 

9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้
ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน  

นายประพนธ์   

บุญเจริญ 
100,000.00 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์

และเลี้ยงโคเน้ือ กระบือ 100 คน 

10 การส่งเสริมการพึ่งตนเองและความ
เข้มแข็งของชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

รศ.ดร.สุวัฒน์   

ธีระพงษ์ธนากร 
200,000.00 กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว พืชผัก เลี้ยง

ปลาอินทรีย์  

11 การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง รุ่นที่ 1 

ผศ.ดร.ธนาทิพย์  
แหลมคม 

120,000.00 เยาวชนหรือนักเรียนในพื้นที่ อ.โขง
เจียม จ.อุบลฯ 70 คน 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
แผน่ดนิ 
(บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงแพะ ดร.สราญ   

ปริสุทธิกุล 
71,000.00 เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจการ

เลี้ยงแพะใน จ.อุบลฯ และใกล้เคียง 
104 คน 

13 ค่ายเกษตรส าหรับเยาวชน  นายประพนธ์   
บุญเจริญ 

200,000.00 โรงเรียนในเขตบริการของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
จังหวัดใกล้เคียง 81 คน 

14 สวนศิลป์กินได้ปีที่ 5 : Think Health 

Think Hort (พืชสวนเพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม) 

ดร.นิมมานรดี  
พรหมทอง 

100,000.00 เกษตรกร นักเรียนในพื้นที่บริการ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ประชาชนทั่วไป 300 
คน 

15 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร 

ผศ.ดร.จิตรา   
สิงห์ทอง 

100,000.00 กลุ่มผู้ประกอบการ  กลุ่มแม่บ้าน เจ้า
หน้าภาครัฐที่เก่ียวข้อง นักศึกษา 
อาจารย์ และผู้สนใจ จ านวน 72 คน 

16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน
ส าหรับผู้สูงอายุ 

ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  

อ่อนสอาด 
200,000.00 ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจ

ชุมชน และผู้สูงอายุ  

17 การจัดการความรู้ด้านการเกษตร 

เพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
ปีที่ 6 

นายรักเกียรติ  
แสนประเสริฐ 

97,500.00 ครูและนักเรียน โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบานป่าไม้ อ.บุญฑริก
,อ.สิรินธร จ.อุบลฯ จ านวน 66 คน 

18 ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์การเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน บ้านภูดาน
กอย ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอ านาจเจริญ (ปีที่2) 

ผศ.ณัชพล 
สามารถ  

120,000.00 ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านภูดาน
กอย ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.
อ านาจเจริญ จ านวน 80 คน 

  
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอกโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ และบริษัทปาซองไฮแลนด์ จ ากัด 
จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 653,190 บาท  
ตารางท่ี 9 โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 
แผน่ดนิ 

แหล่งทนุ
ภายนอก 

1 การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์กบัเจ้าหน้าที่ประชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ดร.ภาคภูมิ  
สืบนุการณ์ 

 168,542.00 เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
จ านวน 6 คน 
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2 การฝกึอบรมทักษะการสอนและ
การจัดกจิกรรมในห้องเรียน 

ผศ.ดร.
กาญจนา  
พยุหะ 

 484,648.00 อาจารยจ์ากวิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ 
แขวงจ าปาสกั สปป.
ลาว 11 คน 

                                 
        

 
 

 

 
 

 
 
  

พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ป ี2560 "สร้างสรรคแ์ผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง"  
โดยทา่นอ านวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2 กุมภาพันธ์ 2560 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏบิัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ และศึกษาเพื่อสืบสาน ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ินด้านการเกษตร
และวิถีชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน วิถีชุมชน และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่ม 
น้ าโขง 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความเช่ือมโยงระหว่างงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกบัภารกิจของกจิกรรมนกัศึกษา  
  เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกรักท้องถ่ินและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา  
                       ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถ่ินและภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรูผ้่านสื่อต่างๆ 
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กรอบและนโยบายการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่มน้ าโขงและ
อาเซียน 
            จากแผนยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 
2551-2560 โดยคณะเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ประมง
และอุตสาหกรรมเกษตรกับชุมชนท้องถ่ินอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนท้องถ่ิน เพื่อผสมกลมกลืนและการสืบสานในวิถึชีวิตของประชาชน  จึงได้ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรและวิถีชุมชน 
เพื่อให้การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นั้น คณะเกษตรศาสตร์ได้มีแผนปฏิบัติงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 12 โครงการ ที่
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยมีมาตรการในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดการบรูณา
การกับการวิจัย การเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแผ่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประเทศในอา เซียน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
ซึ่งคณะเกษตรศาสตรได้ก าหนด ตัว้ีวัดผลการด าเนินงานดงันี้ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผลลัพท ์
ระดับผลลัพธ์      

เชิงปริมาณ 
จ านวนโครงการศลิปวฒันธรรม โครงการ 12 12 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 1,000 1,062 

เชิงคุณภาพ     ร้อยละของโครงการทีบ่รรลุตามวัตถปุระสงคข์อง
โครงการ 

ร้อยละ 80 100 

เชิงเวลา         ร้อยละของโครงการทีแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 100 

เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการให้ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

บาท 1,000,000 1,205,000 

ระดับผลผลติ    
เชิงปริมาณ 1. จ านวนองค์ความรู้ทีเ่กิดจากการรวบรวมข้อมูล จ านวน (เร่ือง) ≥ 5 6 

2. จ านวนองค์ความรู้ทีถู่กเผยแพร่ จ านวน (เร่ือง) ≥ 2 3 
เชิงคุณภาพ จ านวนโครงการที่ได้รับการ ต่อยอด/ขยายผล/ยก

ย่อง/การน าไปใช้โดยหน่วยงานอ่ืน 
จ านวน (เร่ือง) ≥ 2 2 
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โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังน้ีคือ หัวหน้าโครงการด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจและประเมินความส าเร็จของโครงการเพื่อน ามาสรุปผลการด าเนินการก่อนสรุปผลการด าเนินการ
ก่อนสรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด โดยในระหว่างการด าเนินโครงการหัวหน้าโครงการต้องรายงานความก้าวหน้า
ของการด าเนินการของโครงการ โดยหัวหน้าโครงการต้องประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินงานอย่างน้อยทุก 3 
เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้แก่คณะอนุกรรมการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
เพื่อน าไปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของคณะเกษตรศาสตร์ ต่อไป  เพื่อก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน และ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  และน าสรุปผลการด าเนินการมาสรุปในภาพรวมของคณะเพื่อติดตามผลการด าเนินการที่ผ่านและหา
แนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติการเดิม และน าไปปรับปรุงในโครงการปีต่อไป 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา   

คณะเกษตรศาสตร์ด าเนินงานบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และมี 
การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 12 โครงการ จ านวนงบประมาณ 
1,205,000   บาท มีผู้เข้าร่วมจ านวน 1,447 คน  มีรายละเอียด ดังนี้  
ตารางที่ 10 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ว/ด/ป 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที ่

1 สืบสานประเพณีท าบุญคูณ
ลาน 

นายทวีศักดิ์ 
วิยะชัย 

55,000 22 ม.ค.60 นักเรียน นักศึกษา 
ชาวบ้าน 341 คน 

2 การส ารวจการแพร่กระจาย
และนิเวศวิทยาของกลุ่มหอย
โข่งบริเวณแม่น้ ามูลตอนล่าง 

นายช านาญ  
แก้วมณี 

100,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

ส ารวจ/รวบรวม/
ฐานข้อมูล 

3 การถ่ายทอดวัฒนธรรมการ
ผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัด
อุบลราชธานี ปีที่ 2 

ดร.เมทินี 
มาเวียง 

120,000 12 ก.พ.60 นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ประชาชนทั่วไป 
และผู้สนใจ 150 คน 

4 การศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและคุณภาพผล
ของมะเม่าและมะม่วงหาว
มะนาวโห่ 

ดร.ทินน์ 
พรหมโชติ 

80,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

ส ารวจ/รวบรวม/
ฐานข้อมูล 

5 แปลงรวบรวมพันธ์ุไม้ผล
พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ปีที่ 5 

ดร.ทินน์ 
พรหมโชติ 

100,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

ส ารวจ/รวบรวม/
ฐานข้อมูล 

6 การอนุรักษ์ปลาเสือตอลาย
เล็กในแม่น้ ามูล 

ผศ.ดร.กาญจนา  
พยุหะ 

120,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

ส ารวจ/รวบรวม/
ฐานข้อมูล 
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ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ว/ด/ป 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที ่

7 ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง รศ.ดร.กาญจนา 
รุ่งรัชกานนท์ 

120,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 
บุคลากร 89 คน 

8 การศึกษาการขยายพันธ์ุ
กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็น
พืชสมุนไพร 

รศ.ดร.กาญจนา 
รุ่งรัชกานนท์ 

100,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

ส ารวจ/รวบรวม/
ฐานข้อมูล 

9 ต้นไม้ของพ่อ ดร.ภาคภูมิ 
สืบนุการณ์ 

80,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย 
8 แห่ง นักศึกษา บุคลากร 
ประชาชนทั่วไป 532 คน 

10 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ประมง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ดร.ชัยวุฒิ 
กรุดพันธ์ 

180,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนผู้สนใจ 
424 คน 

11 การส ารวจและรวบรวมพันธ์ุ
พืชวงศ์ส้ม (Rutaceae) ของ
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรม 

ดร.นิมมานรดี  
พรหมทอง 

50,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

ส ารวจ/รวบรวม/
ฐานข้อมูล 

12 การศึกษาความหลากหลาย
และรวบรวมพันธ์ุปลาซิวใน
พื้นที่ป่าต้นน้ าร่องก่อ 

ผศ.ดร.ธนาทิพย์  
แหลมคม 

100,000 1 ต.ค.59- 
30 ก.ย.60 

ส ารวจ/รวบรวม/
ฐานข้อมูล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ฯพณฯ รัฐมนตรีส านักนายก นายออมสิน ชีวพฤกษ ์และดร. สมศักดิ์ จงัตระกุล ผู้ว่าราชาการจงัหวดัอุบลราชธานี  

พิธีเปิด “โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูล” ที่บ้านวังสะแบงใต ้อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  
ภายใต้แผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
โดย ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการโดยการลดการพึ่งพาภาครัฐ
และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการท างาน
อย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์  เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  มีระบบกลไกและการบริหารการเงิน และ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ   มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการท างาน
อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 5.1  บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความคล่องตัว เป็นธรรม  
                  โปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 5.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส  

        ตรวจสอบได้  
กลยุทธ์ที่ 5.4  สนับสนุนการขยายรูปแบบความร่วมมือธุรกิจการเกษตรกับภาคเอกชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ 
                  นักศึกษาและลดการพึ่งพาภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 5.5 ปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ของคณะเพื่อเตรียมความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
                 อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเข้าสู่ระบบ EdPEx  
กลยุทธ์ที่ 5.7 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค  พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อนุรักษ์ 
                 พลังงาน ลดภาวะโลกร้อนให้สามารถรองรับ เอื้อต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข และ 
                ปลอดภัย  
กลยุทธ์ที่ 5.8 พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกภายในคณะสู่สาธารณาชนเพื่อเผยแพร่ผลงาน ช่ือเสียง และ 
                 ภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 
  ในปีงบประมาณ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ
ก าหนดแนวทางการน าเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 5, 12-14 พฤษภาคม 2560  เพื่อให้บุคลากรทราบ
บริบทและผลการด าเนินงาน การบริหารคณะฯและการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นในการทบทวนแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ การพัฒนาและปรับปรุงภารกิจของคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ภารกิจของคณะสอดคล้องกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเปิดโลกทัศน์ให้แก่บุคลากรโดยการทัศนศึกษาพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันออกของ
ประเทศ  
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  คณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 
6/2559  วันที่ 22  ธันวาคม 2559  และจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย
สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7  ณโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเป็น
เจ้าภาพในการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ภายใต้ช่ือ “เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานงาน
ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ  ครั้งท่ี 34”ระหว่างวันที่ 22-27 ธันวาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรแต่ละสถาบัน 
ซึ่งมี 12 สถาบันและบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 1,695 คน 
 

    
 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันท้ังคณะฯ 

         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการ
ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน 
เพื่อด าเนินงานพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมิน  ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์
ได้รับตรวจประเมินการศึกษาภายนอกรอบที่ 1โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    
(สมศ.) ปีการศึกษา 2546  ในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2547 มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเท่ากับ 
3.80 (คะแนนเต็ม 5)  อยู่ในระดับดี   และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา 2549  ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2550  มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเท่ากับ  4.69  (คะแนนเต็ม 5)  อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งในปีการศึกษา 2555 คณะฯ  
ได้รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 มีผลการประเมิน ได้คะแนนเท่ากับ 
4.75  (คะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับดีมาก  ปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2557 มีผลการประเมินได้คะแนนเท่ากับ 4.72 (คะแนนเต็ม5) อยู่ในระดับ ดีมาก  
ปีการศึกษา 2557 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้คะแนนเท่ากับ 3.81 ( คะแนนเต็ม 5 )  ปี
การศึกษา 2558 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 มีผล
การประเมิน ได้คะแนนเท่ากับ 4.46   และในปีการศึกษา 2559  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560  แสดงรายละเอียดได้ดังนี ้  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

I P O รวม ผลการประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 6 4.82 4.00 1.92 4.06 ดี 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบรกิารวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบรหิารจัดการ 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ีของทุก
องค์ประกอบ 

13 4.87 4.00 3.46 4.18 
ดี 

หมายเหตุ - คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประเด็นเร่งด่วน  

1. ควรมีการวางแผนการเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมและหากลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
การเรื่องกรอบอัตราก าลังของคณะ 

2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการบริหาร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
องค์ประกอบท่ี 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- คุณวุฒิอาจารย์คณะมีคุณวุฒิปริญญาเอกเกิน

ร้อยละ 85 
 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถผลกัดันการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 
- การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
- จ านวนนักศึกษาลดลงและมีคุณภาพปาน

กลาง  

-ควรมีการก าหนดมาตรการหรือกลยุทธ์ในการรบั
นักศึกษาและมีคุณภาพดีข้ึน 
-คณะควรมีโครงการหรือมาตรการในการเตรียมความ
พร้อมนกัศึกษาเพื่อลดปญัหาการตกออก 
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องค์ประกอบท่ี 2: การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์มีศักยภาพสูงในด้านงานวิจัย 

 

 

 

- ควรมีการใช้ศักยภาพในการสร้างความรู้ความ
ร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนในการต่อยอดงานวิจัย 
- ควรมีการส่งเสริมให้มีการน าผลการที่ได้รบัสทิธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรไปพฒันาธุรกจิอันจะน ามาซึง่รายได้ของ
คณะ 
- คณะและมหาวิทยาลัยควรพจิารณาร่วมกันในเรื่อง
ของการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนหรอืเงือ่นไข
การเบิกจ่ายที่เอือ้ต่อการท าวิจัย 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

- -  

องค์ประกอบท่ี 3: การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะมีองค์ความรู้ทีจ่ะบริการวิชาการได้ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรในชุมชนเป้าหมาย 

- การประเมินความส าเรจ็ของแผนและ
โครงการ 

- ทบทวนการก าหนดวิธีการประเมินเพื่อระบุ
ความส าเรจ็ของโครงการและให้แนวทางใน
การปรับปรงุแผน หรือพฒันาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม  

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

- ควรหารายได้จากการบริการวิชาการ - ควรมียุทธศาสตร์การเพิ่มรายไดจ้ากการ
บริการวิชาการ 

 
องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

                        -                            - 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

- ควรมีแผนเกี่ยวกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน  

- การปรับปรงุแผนและกจิกรรมยงัไม่ชัดเจน 
- การก าหนดวิธีการประเมินความส าเร็จของ

แผนและกิจกรรมเพื่อให้แนวทางในการ
ปรับปรุง 
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องค์ประกอบท่ี 5: การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

- การถ่ายทอดแผนจากฝ่ายบริหารไปถึงบุคลากรและ
คณาจารย์ ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพท าให้การ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยาก 
-ขาดแผนงานที่สะท้อน SWOT เช่น ด้านการหารายได้
และจ านวนนักศึกษาทีล่ดลง 
-มีการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยแต่ขาดการวิเคราะห์
สังเคราะห์  

- ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน            
มีตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน ถ่ายทอดให้บุคลากร อาจารย์ 
ทราบในการประชุมคณะประจ าป ี
- ควรจัดท าแผนงานทีส่ าคัญ และเป็นประเด็น
เร่งด่วน 
-ควรมีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความคุ้มค่า
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและโอกาสในการพฒันา
หลักสูตร  

ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  คณะเกษตรศาสตร์มีระบบและกลไก นโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของหน่วยงานโดยมีประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และได้รายงานการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯโดย
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   
            ในปีงปบระมาณ 2560  คณะเกษตรศาสตรมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามแผนการรับ  จากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละที่ลดลงทุก ๆ ปี ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนด   ทั้งนี้งานวิชาการได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย และมีความเสี่ยงด้านบุคลากร อัตราก าลังทดแทน
ข้าราชการเกษียณอายุราการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)  ณ สิ้นปีงบประมาณ 30กันยายน 2560  มี
ข้าราชการเกษียณอายุราชการสายวิชาการจ านวน 12 อัตรา (อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
ทดแทนต าแหน่งดังกล่าวจ านวน 3 อัตรา)  

ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 
 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโดยท าความ
สะอาดถังพักน้ าบนอาคาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารสถานที่ ห้องน้ า ที่จอดรถ โรงอาหาร ต่างๆ เป็นต้น 
ส่งเสริมและสรา้งจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดภาวะ
โลกร้อน  
  คณะเกษตรศาสตร์ออกมาตรการก ากบัการใช้เครื่องพิมพ์ ของคณะเพื่อรณรงค์ให้คณาจารย์และ
บุคลากรมสี่วนร่วมในการช่วยกันประหยัด ลดค่ใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ และหมึกพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์
เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมกีารปรบัปรุงภูมิทัศนใ์นพื้นที่ของคณะเพือ่เพิม่พื้นทีส่ีเขียวและลดสภาวะ
โลกร้อน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป  บุคลากร มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับ
องค์กร 
เป้าประสงค์ มีบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมสีุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อนคณะใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 6.1 บรหิารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นก าลงัในการ 

      ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน ์
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานและบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป อย่าง 

       เป็นระบบและต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคณุธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 6.4 สร้างเสรมิใหบุ้คลากรมสีุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 
การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล   
 คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการ ในองค์องค์อย่างมีธรรมมาภิบาล โดย
คณะกรรมการประจ าคณะฯมีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศของคณะฯ ( Management 
Information System) ตามประเด็นมาตรการ ดังนี้   
  1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของคณะไปสู่การ
พัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม  
  1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม  
  1.3 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
  1.4 ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน   
  1.5 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  
 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากรที่ โดยการประชุมช้ีแจง 
จัดท าแผนบริหารบุคลกร การจัดสรรงบประมาณ ทุนสนับสนุนการพัฒนาตนเอง การลาศึกษาต่อ เพิ่มพูนความรู้
ของบุคลากร ในรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม 
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน (สายวิชาการ) 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ความก้าวหน้า แต่งตั้งเมื่อ 

1 นางอัจฉรา จุฑาเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ด ารงต าแหนง่ 

 22 สิงหาคม 2559) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ที่ 
2802/2560 สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 
2560 

2 

 

นางปัญจภรณ์ ทัดพิชญาง
กูร พรหมโชติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 (ด ารงต าแหน่ง  

26  เมษายน 2559) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ที่ 
447/2560 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2560 

3 นายบุญสง่  เอกพงษ์ รองศาสตราจารย ์
(ด ารงต าแหนง่  

19 เมษายน 2560) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ที่ 
2799/2560 สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 
2560 

ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  

คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดท าโครงการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร ประจ าปี 2560  มีรายช่ือดังนี้ 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/สงักัด รางวัลยกยอ่งเชิดชู หน่วยงานผูม้อบ 

1 นายบุญสง่ เอกพงษ์ รองศาสตราจารย์/ 
สาขาวิชาพืชสวน/ 
คณะเกษตรศาสตร ์

บุคลากรดีเด่น 
ระดับคณะ 
ประเภทวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2 นางปัญจภรณ์ 
ทัดพิชญางกรู 
พรหมโชติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร/คณะเกษตรศาสตร ์

บุคลากรดีเด่น 
ระดับคณะ 
ประเภทวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

3 นายช านาญ  
แก้วมณ ี

นักวิชาการเกษตรช านาญ
การพิเศษ/ส านักงานไรฝ่ึก
ทดลองและห้องปฏิบัติการ
กลาง/คณะเกษตรศาสตร ์

บุคลากรดีเด่น 
ระดับคณะ 
ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะเช่ียวชาญ 

คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

4 นางอุไรวรรณ 

บัวสอน 

พนักงานธุรการ ระดบั 3 
 

บุคลากรดีเด่น 

ระดับคณะ 
ประเภทลูกจ้างประจ า 

คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรเวทย์ อุทโธ  สงักัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2559  และเข้าร่วมพิธี
มอบเกียรตบิัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล วันที่ 1  เมษายน 
2560 

   ในวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 อาจารย์
และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลบุคลากร
ดีเด่นโดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ. ธีระพล บันสิทธ์ิ คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี กับผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ อ่อน
สอาด, ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ, นางสุจิตร อุตรมาตร์, นางกินรี เจริญผล, นายสมพาน จรรยากรณ์ และนายค าผิว 
สีหะนะ  ผู้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประกอบด้วย ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ , ดร.นิมมานรดี พรหมทอง และ นาย       
วีระพงษ์ บัวเขียว  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง  
ปลอดภัย และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทาง
การศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาสู่การ
เป็นหน่วยงานดิจิตอล 
เป้าประสงค์  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้มีความทันสมัย สามารถสนบัสนุนการ 
                 เรียนรู้ การบริการทางการศึกษา การบริหารจดัการ และการเพิม่ศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร  
                เพื่อเข้าสู่สังคมดจิิตอลอย่างรู้เท่าทัน 
กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีท่ันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการเรียนรู้แบบอเิลก็ทรอนิกส์  
กลยุทธ์ที่ 7.3 พัฒนาระบบการบริการทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 7.4 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการระบบงาน 

       หลักของหน่วยงานเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและลดค่าใช้จ่าย 
กลยุทธ์ที่ 7.5 พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษา ผู้สอนและบุคลากร 

 
 

****************************************************************** 
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สารสนเทศ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
1. นักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2560  
  ในปีการศึกษา  2560 คณะเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 325 คน 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 320 คน ระดับปริญญาโท 3 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน 
 

 
แผนภูมิท่ี 3   จ านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 จ าแนกระดับการศึกษา 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559-2560 จ าแนกตามสาขาวิชา/ระดับการศึกษา 

 หลักสตูร 
 
 

ปีการศึกษา 2559 
   

รวม 
 

ปีการศึกษา 2560 
   

รวม 
 

รวม
ทั้งสิ้น 

 

การ
เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

(ร้อยละ) 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ 

201 - - 201 221 - - 221 422 9.95 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 
สาขาประมง 

26 - - 26 39 - - 39 65 50.00 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

74 - - 74 60 - - 60 134 -18.92 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขา
เกษตรศาสตร์ 

- 2 - 2 - 2 - 2 4 100.00 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง

- 3 - 3 - - - - 3 0.00 

ระดับปริญญาตรี, 320, 
98%

ระดับปริญญาโท, 3, ระดับปริญญาเอก, 2, 1%
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 หลักสตูร 
 
 

ปีการศึกษา 2559 
   

รวม 
 

ปีการศึกษา 2560 
   

รวม 
 

รวม
ทั้งสิ้น 

 

การ
เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

(ร้อยละ) 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

การเกษตรเพื่อ
พัฒนาชนบท 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

- 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ 

- - 4 4 - - 1 1 5 25.00 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

- - 1 1 - - 1 1 2 100.00 

รวม 301 6 5 312 320 3 2 325 637 7.69 

 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 4  จ านวนนักศึกษาใหม่เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559-2560 
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2. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2560 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 1,176 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 1,123 คน ระดับปริญญาโท 35 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 18 คน 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ภาค
ปกต ิ

โครงการ
พิเศษ 

รวม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 811 - 811 - - 811 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 128 - 128 - - 128 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 184 - 184 - - 184 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ - - - 18 - 18 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท 

- - - 13 - 13 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร - - - 4 - 4 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ - - - - 12 12 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร - - - - 6 6 

รวม 1,123 - 1,123 35 18 1,176 

 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 5  จ านวนนักศึกษาท้ังหมดปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 

ระดับปริญญาตรี, 
1123, 95%

ระดับปริญญาโท, 35, 
3% ระดับปริญญาเอก, 18, 

2%

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
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3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 1 ,176 เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 1,123 คน ระดับปริญญาโท  35 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 18 คน  ซึ่ง
มีผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษารวมทั้งสิ้น  244  คน(รหัส 55) จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 228 
คน ระดับปริญญาโท 12 คนและระดับปริญญาเอก 4 คน 

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
รวม
ทั้งสิ้น 

การ
เพิ่มขึ้น
/ลดลง 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเกษตรศาสตร ์

176 - - 176 175 - - 175 351 - 0.57 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาประมง 

19 - - 19 31 - - 31 50 38.71 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

43 - - 43 22 - - 22 65 - 95.45 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร ์

- 6 - 6 - 3 - 3 9 - 100 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาชนบท 

- 12 - 12 - 6 - 6 18 -100 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 1 - 1 - 2 - 2 3 50.00 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาเกษตรศาสตร ์

- - 1 1 - 1 3 4 5 75.00 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- - 1 1 - - 1 1 2 - 

รวม 238 19 2 259 228 12 4 244 503 -6.15 

 

 
แผนภูมิท่ี 6  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558-2559 
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4.ภาวะการมีงานท า    
                     ในปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยอุบลราชานี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่
จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 (รหัสนศ.55) เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2559  โดยคณะเกษตรศาสตร์ ส าเร็จ
การศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 257  คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 236 คน  ระดับ
ปริญญาโท 19 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน จากการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี จากผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 236 คน  มีผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวนทั้งสิ้น 222 คน คิดเป็นร้อยละ 94.07 ผลการส ารวจพบว่า บัณฑิตได้งานท าภายใน 1 ปี จ านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.24  และบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.86   
ตารางภาวการณ์มีงานท า ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานท า* 
บัณฑิตที่ยังไม่ได้งาน

ท า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

174 163 93.68 123 77.85 19 10.92 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 19 17 89.47 10 62.50 3 15.79 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

43 42 97.67 35 85.37 6 13.95 

รวม 236 222 94.07 168 75.24 28 11.86 

* หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ตารางภาวการณ์มีงานท า ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานท า* 
บัณฑิตที่ยังไม่ได้งาน

ท า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

144 134 93.06 120 92.97 10 6.94 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 17 15 88.24 13 92.87 2 11.76 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

33 29 87.88 25 86.21 4 12.12 

รวม 194 178 91.75 158 90.68 16 8.25 

ที่มา  : ข้อมูลจากกองแผนงาน  

 

 
แผนภูมิท่ี 7  เปรียบเทียบจ านวนบัณฑิตมีงานท าปีการศึกษา 2558-2557 

0

100

200

300

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557

236
168194

158

ผู้ส าเร็จการศึกษา บัณฑิตมีงานท า



 80 
 

ด้านงบประมาณ  
          ในปีงบประมาณ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตาม 

พันธกิจต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 41,277,500.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 8,736,300.00
บาท (งบด าเนินงาน 2,982,900.00 บาท งบอุดหนุนทั่วไป 6,932,000.00 บาทและงบลงทุน  5,350,000.00 
บาท)  งบประมาณเงินรายได้จ านวน 32,541,200.00บาท 
 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณปี 2559 ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

งบประมาณปี 2560 ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน 11,683,000.00 10,840,635.96 92.79 8,736,300.00 8,723,710.00 99.86 

งบประมาณรายได้ 18,934,900.00 14,414,604.23 76.13 32,541,200.00 20,894,359.85 64.21 

รวม 30,617,900.00 25,255,240.19 82.49 41,277,500.00 29,618,069.85 71.75 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี  8  จ านวนงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายประจ าปี 2559-2560 

        
 

แผนภูมิท่ี  9  จ านวนงบประมาณรายได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายประจ าปี 2559-2560 
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ด้านบุคลากร 
1. จ าแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 

1.1สายวิชาการ 
  ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 56 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ
จ านวน 30 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 25 คน 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
เพิ่มขึ้น/
ลดลง ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

ภาควิชาพืชไร่ 10 
                              
-  

                         
-  

10 8               -  
              
-  

8 -2 

ภาควิชาพืชสวน 12 5 
                         
-  

17 9 5 
              
-  

14 -3 

ภาควิชาสัตวศาสตร ์ 7 6 
                         
-  

13 7 7 
              
-  

14 1 

สาขาวิชาประมง 4 4 
                         
-  

8 3 4 
              
-  

7 -1 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

4 9 
                         
-  

13 4 9 
              
-  

13 0 

รวมทั้งหมด 37 24 0 61 31 25 0 56 -5 

ร้อยละ 60.66 39.34 0   55.36 44.64 0     

*ไม่นับรวมต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เน่ืองจากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  10 จ านวนบุคลากรท้ังสิ้นประจ าปี 2560 จ าแนกตามประเภทข้าราชการ 
                                 พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

ข้าราชการ, 59, 
45%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย, 31, 

23%
ลูกจ้างชั่วคราว, 3, 

2%

ลูกจ้างประจ า, 39, 
30%

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า
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แผนภูมิท่ี  11    จ านวนบุคลากรสายวิชาการประจ าปี 2559-2560 จ าแนกตามประเภทข้าราชการ   
                     พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว 
   1.2 สายสนับสนุนวิชาการ 
   ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 71 คน จ าแนกเป็น
ข้าราชการ 22 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน และ ลูกจ้างประจ า 39 คนและลูกจ้างช่ัวคราว 3 คน  

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง ข้า 

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 
ข้า 

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 

ส านักงานไร่ฝึก
ทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง 

12 5 1 32 50 12 5 1 32 50 0 

ส านักงานเลขานุการ 10 2 2 7 21 10 2 2 7 21 0 

รวมทั้งหมด 22 7 3 39 71 22 7 3 39 71 0 

ร้อยละ 31.0 9.9 4.2 54.9 100 31.0 9.9 4.2 54.9 100 0 

 
แผนภูมิท่ี  12   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปี 2559-2560 จ าแนกตามประเภทข้าราชการ   
                    พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
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2. จ าแนกตามระดับการศึกษา  
2.1 สายวิชาการ   ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 56 คน  

จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดบัปริญญาโท 8 คน และปริญญาเอกจ านวน 48 คน  

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ปริญญาโท

(คน) 
ปริญญาเอก

(คน) 
รวม(คน) 

ภาควิชาพืชไร่ 2 6 8 
ภาควิชาพืชสวน 2 12 14 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ 3 11 14 
สาขาวิชาประมง 1 6 7 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0 13 13 

รวม 8 48 56 
ร้อยละ 14.29 85.71 100.00 

 
แผนภูมิท่ี  13   ร้อยละบุคลากรสายวิชาการประจ าปี 2560  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
  2.2 สายสนับสนุนวิชาการ  ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร ์มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวนทั้งสิ้น 71 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดบัต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีจ านวน 65 คน 
ปริญญาโท 5 คน ปริญญาเอก 1 คน 
 

หน่วยงาน 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี

(คน) 
ปริญญาตรี

(คน) 
ปริญญาโท

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม(คน) 

ส านักงานไรฝ่ึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง 29 17 3 1 50 
ส านักงานเลขานุการ 6 13 2 - 21 

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

 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท
14%

ปริญญาเอก
86%

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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แผนภูมิท่ี  14    ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปี 2560  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 3. จ าแนกตามต าแหน่ง 
             3.1 ต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ 
   ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 56 คน จ าแนกตามต าแหน่ง
ทางวิชาการ อาจารย์ จ านวน 26 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 22 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 7 คน และ
ศาสตราจารย์ จ านวน 1  คน 

ภาควิชา/สาขา 
ปี 2559 ปี 2560 

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ รวม 
ภาควิชาพืชไร่ - 6 4 - 10 - 5 3 - 8 
ภาควิชาพืชสวน 8 7 2 - 17 8 4 2 - 14 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ 9 3 1 - 13 8 4 2 - 14 
สาขาวิชาประมง 4 2 1 1 8 4 2 - 1 7 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

8 5 - - 13 6 7 - - 13 

รวม 29 23 8 1 61 26 22 7 1 56 
 

 
แผนภูมิท่ี  15 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการประจ าปี 2560 จ าแนกตามประเภทต าแหน่งวิชาการ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี , 
35.00, 49%

ปริญญาตรี, 30.00, 
42%

ปริญญาโท, 5.00, 
7%

ปริญญาเอก, 1.00, 
2%

อาจารย์, 26, 
46%

ผศ., 22, 39%

รศ., 7, 13%
ศาสตราจารย์, 1, 

2%

อาจารย์ ผศ. รศ. ศาสตราจารย์
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     3.2 ต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ  
 
   - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะเกษตรศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 
26 คน (พนักงานและข้าราชการ)  จ าแนกตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 

หน่วยงาน 

ปี 2559 ปี 2560 เพ่ิม
ขึ้น/
ลด 
ลง 
  

ปฎิบัติ
งาน 

ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 
รวม 

ปฎิบัติ
งาน 

ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติ
การ 

ช านา
ญการ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 
รวม 

ส านักงานไร่
ฝึกฯ 

2 0 4 3 8 9 2 0 4 3 8 9 
- 

ส านักงาน
เลขานุการ* 

0 1 2 5 3 17 0 1 2 5 3 17 
- 

รวมทั้งสิ้น 2 1 6 8 11 26 2 1 6 8 11 26 - 
ร้อยละ 7.69 3.85 23.08 30.77 42.31 100 7.69 3.85 23.08 30.77 42.31 100 - 

*ไม่รวมต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 

 

 
 
 

แผนภูมิท่ี  16 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปี 2560 จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฎิบัติงาน, 2 ช านาญงาน, 1

ปฏิบัติการ, 6

ช านาญการ, 8

ช านาญการพิเศษ, 
11
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         4. บุคลากรลาศึกษาต่อ 
   ในปี 2560  คณะเกษตรศาสตร์มีบุคลากรลาศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1 คน  จ าแนก
ตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
 สายวิชาการ  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นส.อริศรา  โสภาวงค์ เอก Biodiversity 
and 

Conservation 
of Natural 
Resources 

 
 

Universiti Putra 
Malaysia 

SEARCA 
(ตั้งแต่วันที่ 1 

กันยายน 2560-
31 สิงหาคม 

2563) 

 
 5. บุคลากรเกษียณอายุราชการ 
  ในปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์มบีุคลากรสายสนับสนุนพ้นจากราชการเพราะเกษีณอายุราชการ 
จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี ชื่อ- สกุล ระดับต าแหน่ง สังกัด 

1 นายเทวัญ  ตติยรัตน์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักงานเลขานุการ 
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