


 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 
คณะเกษตรศาสตร์มีบุคลากรจํานวน 122  คน จําแนกเป็นสายวิชาการ จํานวน 53  คน  สายสนับสนุนจํานวน   

69 คน มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพตําแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ร้อยละ 1.88 รองศาสตราจารย์ร้อยละ 111.32 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ร้อยละ 35.84 และอาจารย์ร้อยละ 50.94 สายสนับสนุนมีตําแหน่งชํานาญการพิเศษ 11 คน ชํานาญการ   8 คน 
ชํานาญงาน 1 คน  
             ในปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จํานวน
ท้ังส้ิน 46,982,200.00 บาท (ไม่รวมงบบุคลากร) จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวนท้ังส้ิน 10,477,700.00 บาท (งบ
ดําเนินงาน 3,287,496.27บาท งบอุดหนุนท่ัวไป 3,410,300.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 3,779,900.00) งบประมาณเงินรายได้
จํานวน 36,504,500.00บาท)  ได้ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในด้านต่างๆ ดังน้ี  
1. ด้านการผลิตบัณฑิต  
 1.1 หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) ในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก โดยมีหลักสูตรท่ีเปิด
สอนท้ังส้ิน 8  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 2 
หลักสูตร  
 1.2 มีการรับนักศึกษาใหม่จํานวนท้ังส้ิน 268 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 261 คน ระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 7 คน รวมจํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษา 2561 จํานวน 1,063 คน   
 1.3 นักศึกษาท้ังหมดทุกหลักสูตรมีจํานวนท้ังส้ิน 1,063 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 1,046 คน ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 9 คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน 
 1.4 ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 รวมจํานวน 237  คน จําแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
226 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 8 คน ระดับปริญญาเอกจํานวน 3 คน 
2. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย 14 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 7,713,848.00 บาท 
แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 5  โครงการ เป็นเงิน 3,410,300.00 บาท งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ จํานวน
ท้ังส้ิน จํานวน 9 โครงการ เป็นเงิน 4,303,548.00 บาท มีผลงานสร้างสรรค์/ส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
และสิทธิบัตร จํานวน 5 ผลงาน 
3. ด้านการบริการวิชาการ 
                คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จํานวนท้ังส้ิน 24 โครงการ โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 21  โครงการ จํานวนเงิน 4,193,900.- บาท (เป็นการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน จํานวน 2  โครงการ และเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 19 โครงการ) และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 3 
โครงการ จํานวนเงิน 3,831,857.50 บาทบาท มีเข้าผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการจํานวน 253,050 คน    
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
            คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนท้ังส้ิน 6 โครงการ โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวนท้ังส้ิน 736,000.- บาท โครงการกิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี/โดยดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 
 
 
 
 



5. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
   ในปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในการดําเนิน
โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างปี 2560-2564  คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์วิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้จําปาสักเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านประมงสําหรับการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาประมง โดยมีอาจารย์จาก
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสักเข้ารับการอบรมจํานวน 6 คนในระหว่างวันท่ี 10 ก.พ. -6 เม.ย.62 และมีการจัดอบรม
เน้ือหาวิชาการเฉพาะสาขาประมงและอบรมการผลิตส่ือการสอนในระหว่างวันท่ี 1-21 ก.ย.62 มีอาจารย์จํานวน 2 คนเข้ารับ
การอบรม และในช่วงการจัดงานเกษตรอีสานใต้เป็นประจําทุกปี ผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก
เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ในวันท่ี 22 ก.พ.62 
ผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก จํานวน 7 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน 

  
 รายงานประจําปีฉบับน้ี เป็นการสรุปผลการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ตามพันธกิจหลักท่ีกล่าวมาใน

ปีงบประมาณ 2562 และปีการศึกษา 2561  คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานประจําปีน้ีจักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจใน
กิจการและการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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รายงานประจําปี 2562  
ส่วนท่ี 1 ลักษณะองค์กร 
กิจกรรมสําคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ช่ือกิจกรรม :  บําเพ็ญประโยชน์    
วันท่ี 11 ตุลาคม 2561  
รายละเอียดความสําคัญ :  ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อทําความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่เสด็จพ่อ ร.9 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                                    
 ช่ือกิจกรรม : ค่ายวิชาการ 
วันท่ี   3 พฤศจิกายน 2561 
รายละเอียดความสําคัญ : พิธีเปิดค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

            
ช่ือกิจกรรม : งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560  
วันท่ี  20 ธันวาคม 2561 
รายละเอียดความสําคัญ : งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560  

         
ช่ือกิจกรรม : พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2562 "เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน" 
วันท่ี  15 – 23 กุมภาพันธ์ 2562  
รายละเอียดความสําคัญ : โดยนายธีระ วงษ์เจริญ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี ,ศ. (พิเศษ) 
จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย, รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนะสุข อธิการบดี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรมต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงแขกผู้เกียรติทุกท่าน ร่วมพิธิเปิดในคร้ังน้ี 
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ช่ือกิจกรรม : พิธีส่งมอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
วันท่ี  21 สิงหาคม 2562  
รายละเอียดความสําคัญ :พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัย 
 

          
 
ช่ือกิจกรรม : บริจาคส่ิงของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
วันท่ี   18 – 22  กันยายน 2562 
รายละเอียดความสําคัญ  : บริจาคส่ิงของช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี นําโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
 

           
 

            
 
ช่ือกิจกรรม :  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติท่ีดีของผู้เกษียณอายุราชการ 
วันท่ี 30  กันยายน 2562 
รายละเอียด : ผู้เกษียณอายุราชการประกอบด้วย รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, นายดํารง คงศิลา และนายวิเชียร แก่นศรี  
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1.1 ข้อมูลท่ัวไปขององค์กร 
1.1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เม่ือปี พ.ศ. 2530 โดยมี
ฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้สังกัดของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาใน พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้มีมติยก
ฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยลําดับท่ี 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซ่ึงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2533 พร้อมกันน้ัน
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ 

ด้านการเรียนการสอน คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาปีแรกเม่ือ พ.ศ. 2531  ในสาขาวิชาเกษตร (ในฐานะภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยอุบลราชธานี) จํานวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะเป็นคณะเกษตรศาสตร์แล้ว คณะฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 
ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวนและภาควิชาสัตวศาสตร์  โดยรับนักศึกษาท้ังส้ินปีละ 80 คน ต่อมาได้เพิ่ม
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการจัดตั้งภาควิชาประมงใน พ.ศ. 2542 และ 2543 ตามลําดับ  
 ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและเอก จํานวน 8 หลักสูตร (8 สาขา
วิชาเอก)  ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตว
ศาสตร์ ประมง เกษตรผสมผสาน และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่  พืชสวน สัตวศาสตร์ และประมง)  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   คณะเกษตรศาสตร์ มีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน  1,063 คน  ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,046 คน  
ปริญญาโท 9  คนและปริญญาเอก 8 คน มีบุคลากรรวม ท้ังส้ิน 122 คน ได้แก่ สายวิชาการ 53 คน สายสนับสนุนวิชาการ 69 คน 
 
1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
ปรัชญา  “มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ และเป็นแหล่งปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพชีวิต และ 
               ส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน บนพื้นฐานความพอเพียง” 
 
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันช้ันนําในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
 
พันธกิจคณะเกษตรศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลท้ังด้านวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรู้ คิดเป็น ทําเป็น รู้รัก
สามัคคี มีจิตสาธารณะและดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรกับชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
           ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จติยธรรม มีจิตสาธารณะ   รู้รักสามัคคี และความ
รับผิดชอบสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล                         
           เป้าประสงค์ :   บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการเรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและความอุตสาหะในการทํางาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง   โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายใน 
และต่างประเทศ 

เป้าประสงค์   :   มีองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและเกิดความ
ร่วมมือ/กิจกรรมด้านการวิจัยกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงท้ังในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์  :  ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการท่ีนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เชิงพื้นท่ีด้านการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ และศึกษาเพื่อสืบสาน ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและวิถี 
ชุมชนในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการโดยการลดการพึ่งพาภาครัฐและส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการทํางานอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์  เป็นองค์กรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณท่ี 
มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ   มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการทํางานอย่างมีความสุข 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองให้สอดรับกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  
บุคลากร มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะท่ีดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 

เป้าประสงค์ มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถขับเคล่ือนคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 
 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 7 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย มั่นคง  ปลอดภัย และ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และ
ยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช ้ICT เพื่อพัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานดิจิตอล 

 เป้าประสงค์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้มีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการ  
เรียนรู้การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างรู้เท่าทัน 
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1.1.5 คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร์ (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562) 

1. นายนรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 

2. ผศ.กาญจนา  พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

3. นางสาวเมทินี  มาเวียง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

4. ผศ.สุภาวดี  แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ กรรมการ 

5. ผศ.เรืองยศ  พิลาจันทร์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ กรรมการ 

6. ผศ.ทินน์  พรหมโชติ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน กรรมการ 

7. ผศ.วีรเวทย์  อุทโธ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

8. ผศ.ยุวดี  ชูประภาวรรณ กรรมการท่ีอธิการบดีแต่งตั้ง กรรมการ 

9. รศ.สุรีพร  เกตุงาม กรรมการท่ีอธิการบดีแต่งตั้ง กรรมการ 

10. น.สพ.นนทกรณ์  อุรโสภณ หัวหน้าสํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง กรรมการ 

11. นางสาวอารีรัตน์  ลุนผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 

12. 
 

ผศ.จิตรา สิงห์ทอง 
 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

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

13. 
 
 

รศ.ธนาทิพย์  แหลมคม 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

กรรมการและเลขานุการ 
(เป็นเลขานุการตั้งแต่ 30 
ม.ค. 2562 เป็นต้นไป) 
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ส่วนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.2 สรุปผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
1) นักศึกษาใหม่ 
ในปีการศึกษา 2561  มีจํานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จํานวน 268 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 261 คน ปริญญา

โท จํานวน 5 คน และปริญญาเอก จํานวน 2 ตามลําดับ 
2) นักศึกษาท้ังหมด 
ในปีการศึกษา 2561  มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ จํานวน 1,063 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 1,046 คน 

ปริญญาโท จํานวน 9 คน และปริญญาเอก จํานวน 8 คน ตามลําดับ 
3) ผู้สําเร็จการศึกษา 

      ในปีการศึกษา 2561 มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 237 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 226 คน 
ปริญญาโท จํานวน 8 คน และปริญญาเอก จํานวน 3 คน ตามลําดับ 

       4) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561  ผลการสํารวจภาวะการมี

งานทําของผู้สําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  225 คน มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 97.78 
บัณฑิตมีงานทําหลังจบการศึกษาท้ังหมดจํานวน 116  คน คิดเป็นร้อยละการมีงานทําภายใน 1 ปี ร้อยละ 55.77 

 
2.2.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จํานวนท้ังส้ิน  14 โครงการ รวม
เป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 6,088,040 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน  3,410,300.00บาท งบประมาณรายได้ 
จํานวน- บาท  และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ จํานวน 4,303,548.00 บาท ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1.  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 5 3,410,300.00 
2 งบประมาณรายได้ - - 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ* 9 4,303,548.00  

 รวมทั้งส้ิน 14 7,713,848.00 
* ข้อมูลจากรายงานทางการเงินและบัญชี  

 
2.2.3 ด้านการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ จํานวนท้ังส้ิน 24 โครงการ รวม
เป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 8,025,757.50 บาท  (แปดล้านสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน  จํานวน 21 โครงการ เป็นเงิน 4,193,900.- บาท (ส่ีล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  และงบประมาณสนับสนุน
จากแหล่งอื่น ๆ จํานวน  3,831,857.50 บาท  (สามล้านแปดแสนสามหมื่นหน่ึงแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เพ่ือดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2 ประเด็นหลัก คือ 

1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน จํานวน 2 โครงการ 
2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 19 โครงการ  
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ตารางท่ี 2.  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

2 150,500.- 

2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

19 4,043,400.- 

 รวมทั้งส้ิน 21 4,193,900.- 
 
2.2.4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 2562  คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และเช่ือมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเช่ือมโยงกับความต้องการของพ้ืนท่ี มีโครงการท่ีดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมจํานวนท้ังส้ิน 6 โครงการ รวมเป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 736,000.-บาท มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังส้ิน150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 107.14 ของจํานวนเป้าหมาย โดยโครงการท่ีดําเนินการสามารถแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 736,000.- บาท ดังน้ี 
ตารางท่ี 3. แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ จํานวนผู้เข้าร่วม จํานวนเงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 6 150 736,000.- 
2 งบประมาณรายได้ - - - 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ - - - 

 รวมท้ังส้ิน 6 150 736,000.- 
 

2.2.5 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ    
คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษากับต่างประเทศ เป็นจํานวนท้ังส้ิน 29 คน เป็นการส่งนักศึกษา

ไปแลกเปล่ียนจํานวน 9 คน และรับนักศึกษาต่างชาติจํานวน 6 คน และมีบุคลากรเดินทางไปทํากิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ
จํานวน 5 คน และมีบุคลากรจากต่างประเทศเดินทางมาทํากิจกรรมทางวิชาการจํานวน 6 คน 

 
ตารางท่ี 4. แสดงประเทศท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
 
ประเทศที่มีความร่วมมือ 

นักศึกษาไป
แลกเปล่ียน/
ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรจาก
หน่วยงานให้
ความร่วมมือร่วม
สัมมนา/วิจัย 

บุคลากรไป
แลกเปล่ียน 

รับ
นักศึกษามา
แลกเปล่ียน 

รับ
บุคลากรมา
แลกเปล่ียน 

รวม
ท้ังหมด 

ทวีปเอเชีย       
-ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

2 - 2 - - 4 

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

- - 4 
 

4 12 20 

-ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

- 
 

- 2 
 

- - 2 

รวมทั้งหมด 12 - 9 4 12 37 
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2.3 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.3.1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 

             ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จติยธรรม มีจิตสาธารณะ   รู้รักสามัคคี และความรับผิดชอบ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล                         
             เป้าประสงค์ :   บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการเรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและความอุตสาหะในการทํางาน 

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
1) หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 

คณะเกษตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมดจํานวน 8 หลักสูตร จําแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร ปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร และปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
  1) การรับนักศึกษา 
    - วิธีการรับเข้านักศึกษา 
      การรับเข้านักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปตามนโยบายการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 

โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนท่ี 1 ในรูปแบบโควตาและการรับตรง (admissions) จํานวนท้ังหมด 5 รอบ และ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2  
    - แผน/ผลการรับนักศึกษา 

    ในปีงบประมาณ 2562  คณะเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 แผนรับเข้าศึกษา จํานวน 380 คน มีผู้สมัครรวมท้ังส้ิน 677 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้า
ศึกษา จํานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 68.68 (261/380 *100) ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.31 (254/261 *100) โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจําปีการศึกษา 2560-2561 สามารถจําแนกตามสาขาได้ดังน้ี 
ตารางท่ี 5.  แสดงแผนการรับนักศึกษา/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบประจําปีการศึกษา 2560-2561 

 
 

 
 

 
  คณะเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 คิดเป็น ปีการศึกษา 2561 คิดเป็น 

แผนการรับ 
(คน) 

ผลการรับ 
(คน) 

ร้อยละ แผนการรับ 
(คน) 

ผลการรับ 
(คน) 

ร้อยละ 

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมท้ังส้ิน 439 326 74.26 439 268 61.05 



11 
 

2) นักศึกษาใหม่ 
ในปีการศึกษา 2561 มีจํานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จํานวน 268 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 261 คน 

ปริญญาโท จํานวน 5 คน และปริญญาเอก จํานวน 2 คน ตามลําดับ 
แผนภูมิท่ี 1 จํานวนการรับเข้าระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2560-2562) 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 2 จํานวนการรับเข้าระดับปริญญาโท (ปีการศึกษา 2560-2562) 

 
แผนภูมิท่ี 3 จํานวนการรับเข้าระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2560-2562) 
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3) นักศึกษาท้ังหมด 
ในปีการศึกษา 2561 มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ จํานวน 1,063 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 1,046 

คน ปริญญาโท จํานวน 9 คน และปริญญาเอก จํานวน 8 คน ตามลําดับ     
แผนภูมิท่ี 4 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2560-2562) 

 
แผนภูมิท่ี 5 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาโท (ปีการศึกษา 2560-2562) 

 
แผนภูมิท่ี 6 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2560-2562) 
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4) ผู้สําเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2561 มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 237 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 226 

คน ปริญญาโท จํานวน 8 คน และปริญญาเอก จํานวน 3 คน ตามลําดับ    
แผนภูมิท่ี 7 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559-2561 

 
แผนภูมิท่ี 8 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559-2561 

 
 

แผนภูมิท่ี 9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559-2561 
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5) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 ผลการสํารวจภาวะการมี

งานทําของผู้สําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน 225 คน มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 97.78  บัณฑิตมีงานทํา
ภายหลังจบการศึกษาทั้งหมดจํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละการมีงานทําภายใน 1 ปี ร้อยละ 55.57 ลดลงจากปีการศึกษา 2560 ร้อย
ละ 25.56 
ตารางท่ี 6  แสดงผลภาวะการมีงานทําผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําภายใน 1  ปี เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559-2561 

 
 

 
 
 
 

 ปี 2559, 91.86%

ปี 2560, 81.33%

ปี 2561, 55.77%

แผนภูมิที่ 10 ร้อยละนักศึกษาได้งานทําภายใน 1  ปี

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร ประมง

94.74% 92.00% 89.66% 95.24% 90.32%

77.08% 69.23%

91.43% 94.12%
79.17%

47.69% 53.49% 53.7…

81.48%

57.89%

แผนภูมิท่ี 11 นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี จําแนกสาขาวิชา

2559 2560 2561

 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น – ลดลง 
ของปี 59-60 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น – ลดลง 
ของปี 60-61 

2559 2560 2561 

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

เฉล่ียรวมทั้งส้ิน 91.86% 81.33% 55.77% ลดลง 17.66% ลดลง 25.56% 
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6) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท้ังหมด 

จํานวน 11 เร่ือง โดยจําแนกเป็นวิทยานิพนธ์ จํานวน 11 เร่ือง และสารนิพนธ์ จํานวน  - เร่ือง สามารถจําแนกตามกลุ่มได้ดังน้ี 
ตารางท่ี 7. แสดงจํานวนวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษษ 2561 

ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมท้ังส้ิน 
1. ด้านความม่ันคง - - - 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - - - 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - - -
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม - - -
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 11 - 11
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ - - -

รวมท้ังส้ิน 11 - 11
7) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ลําดับ ช่ือกิจกรรม จําแนกเป็นด้านๆ จํานวน

โครงการ 
จํานวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

1 กิจกรรมวิชาการ 12 2,804 293,320 
2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3 598 55,000 
3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 1 150 80,000 
4 กิจกรรมนันทนาการ 3 1,100 50,000
5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3 662 52,000
6 โครงการการเตรียมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้า 1 235 15,000
7 โครงการการลดการตกออกของนักศึกษา 1 200 15,000

  

         
8) ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา 

ตารางท่ี 9. แสดงผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ประจําปีการศึกษา 2561  
ลําดับ ช่ือผู้รับรางวัล ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีได้รับรางวัล วัน/เดือน/ปี 

1 นายชัยอนันต์ สัจจาวาท เยาวชนต้นแบบ ด้านการเรียน 
วิชาการ วิจัย บําเพ็ญประโยชน์
เพื่ อ ส่ วนรวม   และอ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล 

10 กรกฎาคม 2562 
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9) การจัดหาทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา 
ตารางท่ี 10.  แสดงจํานวนทุนการศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ    

ลําดับ สาขาวิชา 
ทุนรัฐบาล 
(จํานวน) 

ทุนเอกชน 
(จํานวน) 

รวม 
 ทุนรัฐบาล 

(บาท)  
 ทุนเอกชน 

(บาท)  
 รวม (บาท) 

1 สาขาวิชาพืชไร่ 3 3 6 50,000 28,000 78,000 
2 สาขาวิชาพืชสวน 5 1 6 35,000 4,000 39,000 
3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 9 13 45,000 192,000 237,000 
4 สาขาวิชาประมง 1 1 2 10,000 55,000 65,000 

5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- 1 1 - 55,000 55,000 

  รวมท้ังส้ิน 13 15 28 140,000 334,000 474,000 
 
  - ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ลําดับ สาขา  จํานวนทุน จํานวนเงิน(บาท) รวม(บาท) 
1 ทุนหอพักนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 10 10,000 100,000 
 รวมท้ังส้ิน 10 10,000 100,000 

 

               
  10) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ    

      ในปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศโดย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในการดําเนินโครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี 2560-2564 จึง
ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสักเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านประมงสําหรับ
การเปิดหลักสูตรใหม่สาขาประมง โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสักเข้ารับการอบรมจํานวน 6 คนในระหว่างวันท่ี 
10 ก.พ. -6 เม.ย.62 และมีการจัดอบรมเน้ือหาวิชาการเฉพาะสาขาประมงและอบรมการผลิตส่ือการสอนในระหว่างวันท่ี 1-21 ก.ย.62 มี
อาจารย์จํานวน 2 คนเข้ารับการอบรม และในช่วงการจัดงานเกษตรอีสานใต้เป็นประจําทุกปี ผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรม
และป่าไม้จําปาสักเดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ในวันท่ี 22 กพ.62 
ผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก จํานวน 7 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน 

                               
ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ และ รศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาความสามารถด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและ

ป่าไม้จําปาสักและได้รายงานความก้าวหน้าหน้าโครงการให้กับ ดร.พวง ปาลิสัก ประวงเวียงคํา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 
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ตารางที่ 11.  แสดงรายละเอียดของนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติท่ีร่วมโครงการแลกเปล่ียน ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 
 
ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล  สถาบันการศึกษาต้นสังกัด/
ประเทศ 

กิจกรรมการแลกเปล่ียน ระยะเวลา 

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

วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวง
จําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์วิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก 
 
 

10 กพ - 6 เมย 
2562 

2. 
 

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

วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวง
จําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ศึกษาดูงานเกษตรอีสานใต้
ประจําปี พ.ศ. 2562 และ
ประชุมปรึกษาหารือแนวทาง
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสองสถาบัน 

22 กพ. 62 

 

 

 

 

 

                    

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรฝึกงานท่ี           นักศึกษาสาขาพืชไร่ฝึกงานท่ี             นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ฝึกงานท่ี 
       Universiti sains Malaysia                            Universiti sains Malaysia           Univesrity of Philippines Los Banos 
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ตารางท่ี 12. กิจกรรมการอบรมให้ข้าราชการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในกลุ่มรายวิชาพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการอบรมวิชาเฉพาะในหลักสูตรใหม่ 

รายวิชาพื้นฐาน รายช่ืออาจารย์ท่ีต้องเข้าอบรม ช่วงเวลา 
1.สรีระวิทยาสัตว์นํ้าเบ้ืองต้น Mrs.THONGDALAY SEAMANYSAY 

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

10-16 กพ. 62 

2.ปฏิบัติการพื้นฐานด้านเพาะเล้ียง
สัตว์นํ้าและพืชนํ้า 

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

24 กพ.-2 มีค. 62 

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

3-9 มีค. 62 

4. เคมีพื้ นฐานสําหรับการ จัดการ
คุณภาพนํ้า 

Mrs.PIMMASONE PHETXOMPHOU 17-23 มีค. 62 

5.ชีวเคมีพื้นฐานสําหรับโภชนศาสตร์
สัตว์นํ้า 

Mrs.SOPHASITH THAMMABOUD 24-30 มีค. 62 

6.พันธุศาสตร์สัตว์นํ้าเบ้ืองต้น Mr.SISAVANH BOUNNONG 31มีค. - 6 เมย. 62 
7.Anatomy and physiology of 
Aquartic Animal 

Mrs.THONGDALAY SEAMANYSAY 1-21 กย. 62 

8.Aquatci Animal Farm 
Management 

Mrs.PHETSAWAY CHITHTHAVONGSA 1-21 กย. 62 

 

มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาในระดับปริญญาโท 3 คน ระดับปริญญาเอก 2 คน ระดับปริญญาโทสาขาประมง จํานวน 3 คน         
2 คน เป็นอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก ได้รับทุนการศึกษาจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
ต่างประเทศ โดยเป็นทุนภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจําปาสัก อีก 1 คน เป็น
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยจําปาสัก ได้รับทุน World Bank ระดับปริญญาเอก สาขาพืชไร่จํานวน 1 คน และสาขาสัตวศาสตร์ จํานวน 1 
คน ท้ังสองคนได้รับทุน World Bank 

คณะเกษตรศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปแลกเปล่ียนในประเทศกลุ่มอาเซียน จํานวน 12 คน เพ่ือฝึกงานระยะส้ัน
ช่วงเวลา 1 เดือนในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ Universiti sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย จํานวน 8 คน 
แยกเป้นสาขาวิชาพืชสวนจํานวน 4 คน สาวิชาวิชาพืชไร่จํานวน 2 คน สาขาอุตสาหกรรมเกษตรจํานวน 2 คน Cantho University 
ประเทศเวียดนามจํานวน 2 คน จากสาขาประมง  Univesrity of Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปินส์ จํานวน 2 คน จาก
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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ตารางท่ี  13 แสดงรายละเอียดของนักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ท่ีร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างประเทศ 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
สถาบันการศึกษาต้น

สังกัด 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ประเภทนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

1 
นางสาวฐิตินันท์  เงินมั่น, 
นางสาวพรทิพย์   
หาญสันเทียะ   

นักศึกษาสาขา 
วิชาพืชไร่ 

ไปแลกเปล่ียน ณ University Sains 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย   

1-30 พฤษภาคม 2562 

2 

นางสาวสิริรัตน์  สิงห์งอย       
นางสาวพัชราภรณ์   
พูลเพิ่ม ,นางสาวสุภาภรณ์  
จันพวง, นางสาววรรณพร  
ดวงพัตรา   

นักศึกษาสาขา 
วิชาพืชสวน  

ไปแลกเปล่ียน ณ University Sains 
Malaysiaประเทศมาเลเซีย 

1-30 พฤษภาคม 2562 

3 
นางสาวนวลเนตร เปรมทา, 
 นายวทัญญู สารพันธ์   

นักศึกษาสาขา 
วิชาสัตวศาสตร์  

ไปแลกเปล่ียน ณ University of 
Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์  

 15 พฤษภาคม –  
4มิถุนายน 2562 

4 
นางสาวบุศรินทร์  อนุรักษ์   
นางสาวพิมพ์ชนก  ผุยคําสิงห์  

นักศึกษาสาขา 
วิชาประมง  

ไปแลกเปล่ียน ณ Can Tho University  
ประเทศเวียดนาม   

29 เมษายน –  
28 พฤษภาคม 2562 

5 
นางสาวภาพิมล  แสนทวีสุข  
นางสาวปราณปรียา  
พันธ์ุประสงค์   

นักศึกษาสาขา 
วิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

ไปแลกเปล่ียน ณ University Sains 
Malaysiaประเทศมาเลเซีย  

1-30 พฤษภาคม 2562 

ประเภทบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 
6 ศ.ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ  อาจารย์สาขา 

วิชาประมง  
 คณะเกษตรศาสตร์ 

 ได้รับเชิญจาก ฝ่ายการพัฒนาทรัพยากร
ประมงและการจัดการประมงทางทะเล ศูนย์
พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ให้เข้าร่วมการหารือโครงการวิจัยเพื่อความ
ย่ังยืนและการจัดการปลาในกลุ่มฉลามและ
กระเบน แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

 9-10 ตุลาคม 2561 

ได้รับเชิญจาก องค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United 
States Agency for International 
Development-USAID) ให้เข้าร่วมประชุม
หารือในการศึกษาวิจัยประเด็นการอพยพ
ย้ายถิ่นของปลาในแม่นํ้าโขง ณ   
กรุงพนมเปญ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 17-18 ตุลาคม 2561 

ได้รับเชิญจาก กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ให้เข้า
ร่วมประชุมด้านการวางแผนร่วมระดับ
ภูมิภาคเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนํ้า
อย่างย่ังยืนของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 30-31 ตุลาคม 2561 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
สถาบันการศึกษาต้น

สังกัด 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

 ได้รับเชิญให้เป็นผู้อภิปรายในการประชุม 
the 2018 Greater Mekong Forum on 
Water, Food and Energy ณ กรุงย่างกุ้ง  
สหภาพพม่า 

 4-6 ธันวาคม 2561 

ได้รับเชิญจากกรมทรัพยากรนํ้า  ให้เข้าร่วม
ประชุมด้านการวางแผนร่วมระดับภูมิภาค
เพื่อทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าอย่างย่ังยืนของ
คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง  ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒   ณ  นครเวียงจันทร์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 18-19 ธันวาคม 2561 

ได้รับเชิญจาก University of Battambang 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  ให้เป็นวิทยากรรับ
เชิญ  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
BIODIVERSITY CONSERVATION AND 
SUSTAINABLE USES OF ECOSYSTEM 
SERVICES

 12-14 กันยายน 2562 

7  นายชัยวุฒิ  กรุดพันธ์  อาจารย์สาขา 
วิชาประมง  

 คณะเกษตรศาสตร์ 

 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา    ณ  กรุงพนมเปญ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 17-18 ตุลาคม 2561 

8  นายชัยวุฒิ  กรุดพันธ์   
 นางจรุงจิต  กรุดพันธ์   

อาจารย์สาขา 
วิชาประมง  

 คณะเกษตรศาสตร์ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ the 11th GEOSS 
Asia Pacific Symposium 

 24-26 ตุลาคม 2561 

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

 30 พฤศจิกายน - 5 
ธันวาคม 2561 

ได้รับเชิญจาก University of Science 
VNUHCM ประเทศกัมพูชา ร่วมประชุมเพ่ือ
หารือเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยเก่ียวกับ
การทําแผนท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของปลากับปัจจัยต่าง ๆท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี
ลุ่มแม่นํ้าโขง 

 4-7 มิถุนายน 2562 

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

15-30 กรกฏาคม 2562

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

อาจารย์สาขา 
วิชาประมง  

 คณะเกษตรศาสตร์ 

ติดตามประเมินผลการการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก แขวง
จําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 
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ตารางที่ 14.  แสดงรายช่ือนักศึกษาต่างชาติท่ีกําลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 
 
 
 
 
                                                    

                                   
 

ผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสักศึกษาดูงานด้านวิชาการทีงานเกษตรอีสานใต้ประจําปี 2562 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือผู้รับทุน ประเทศ ภายใต้โครงการ 
ระดับ

การศึกษา/
สาขาวิชา

ระยะเวลารับ
ทุน 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

1 
Mr.Phonesavanh 
Xayaboupha 

สปป.ลาว 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประมงให้แก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่า
ไม้แขวงจําปาสัก โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 

ปริญญาโท
สาขาวิชา
ประมง 

ภาคเรียนท่ี 
2/2559-
1/2563 

รศ.ดร. 
ธนาทิพย์  
แหลมคม 

2 
Mr.Vilakone 
Xayasene 

สปป.ลาว 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประมงให้แก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่า
ไม้แขวงจําปาสัก โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 

ปริญญาโท 
สาขาวิชา
ประมง 

ภาคเรียนท่ี 
2/2559-
1/2563 

ผศ.ดร.
กาญจนา 
พยุหะ 

3 นายสิวิไล ลําไช สปป.ลาว 
ทุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไต
ประชาชนลาว 

ปริญญาโท 
สาขาวิชา
ประมง 

ภาคเรียนท่ี 
1/2562 

ดร.ชัยวุฒิ 
กรุดพันธ์ 

4 
นายบญุสวน 
พรหมวงสา 

สปป.ลาว 
ทุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไต
ประชาชนลาว 

ปริญญาเอก 
สาขาวิชา
พืชไร่ 

ภาคเรียนท่ี 
1/2562 

ผศ.ดร. 
สุภาวดี 

แก้วระหัน 

5 
นายสมสนกุ  
แกว้มณีวงศ ์

สปป.ลาว 
ทุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไต
ประชาชนลาว 

ปริญญาเอก
สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ 

ภาคเรียนท่ี 
1/2562 

ผศ.ดร. 
เรืองยศ 

 พิลาจันทร์ 
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11) ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
 

  ตารางท่ี 15. แสดงอาคารสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ 
ช่ืออาคารเรียน จํานวนห้อง พ้ืนท่ีใช้สอย 

(ตารางเมตร) 
เร่ิมใช้เม่ือ พ.ศ 

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

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร    
1. ห้องเรียน FT_201 70 ท่ีน่ัง 1 ห้อง 100 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
2. ห้องเรียน FT_107 30 ท่ีน่ัง 1 ห้อง 50 ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

 
                 คณะเกษตรศาสตร์ จัดบริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลใน 
คณะห้องปฏิบัติการต่างๆ มีการจัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายไร้สายภายในหน่วยงาน  รายละเอียดดังน้ี  
 
ตารางท่ี 16. แสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

ประเภท จํานวน 

 1. การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ห้อง 

2. ไมโครคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง 

3. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Notebook) 1 เคร่ือง 

4. เครื่องพิมพ์ (Laser Printer) 12  เคร่ือง 

5. CD writer 41 เครื่อง 

6. เครื่อง Scanner 3  เครื่อง 

7. DNS 1  เครื่อง 

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

9. กล้องดิจิตอล 3 เคร่ือง 

10. LCD Projector 18 เครื่อง 
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                 คณะเกษตรศาสตร์ จัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ์ วารสารใน 
และต่างประเทศ รายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางท่ี 17. แสดงส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลของคณะเกษตรศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 

                 
 

บรรยากาศห้องค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 
 
 

ประเภทส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปี 2561 

รวม 
ปี 2562 

รวม 

ร้อยละ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง จํานวน หน่วย

นับ จํานวน หน่วย
นับ 

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

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

3. วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ 290 เล่ม 290 296 เล่ม 296 2.07 

4. หนังสืออื่นๆ   Senior Projects 1,928 เล่ม 1,928 2,096 เล่ม 2,096 8.71 

5. วารสาร 
      

 

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

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

6. ส่ือโสตทัศน์ 
  

    

-  วีดีทัศน์ 118 ชุด 118 118 ชุด 118 0.00 

-  ซีดีรอม และวีซีดี 754 แผ่น 754 754 แผ่น 754 0.00 

-  เทป 213 ม้วน 213 213 ม้วน 213 0.00 
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2.3.2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2   พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา

ให้กับชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง   โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายใน 
และต่างประเทศ 

เป้าประสงค์   :   มีองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีพัฒนาขีดความสามารถเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและเกิดความ
ร่วมมือ/กิจกรรมด้านการวิจัยกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 

1) การสนับสนุนด้านการวิจัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จํานวนท้ังส้ิน  14 โครงการ รวม

เป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 6,088,040 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน  3,410,300.00บาท และงบประมาณสนับสนุน
จากแหล่งอื่น ๆ จํานวน 4,303,548.00 บาท ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 18.  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 5 3,410,300.00 
2 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ* 9 4,303,548.00  

 รวมทั้งส้ิน 14 7,713,848.00 
* ข้อมูลจากรายงานทางการเงินและบัญชี  
 

ตารางท่ี  19. แสดงโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการวิจัย ผู้วิจัย จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นกวยจ๊ับอุบลเสริมมันเทศญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง 635,800.00 

2 โครงการย่อยท่ี 3 กากหัวแก่นตะวันร่วมกับสมุนไพรบางชนิดกับการ
เปล่ียนแปลงของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของลูกโคหลังหย่านม 

ผศ.ดร.เรืองยศ  พิลาจันทร์ 360,900.00 

3 โครงการย่อยท่ี 1 การดัดแปลงโปรตีนรําข้าวสําหรับเป็นผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ  

ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  อ่อนสอาด 1,194,500.00 

4 โครงการย่อยท่ี 2 การเพ่ิมมูลค่าข้าวเพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารท่ีมี
สมบัติเชิงหน้าท่ี  

ผศ.ดร.วิริยา  อ่อนสอาด 933,200.00 

5 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพบัวลอยมันเทศญี่ปุ่น
กึ่งสําเร็จรูป 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง 285,900.00 

รวมท้ังส้ิน 3,410,300.00 
 

ตารางท่ี 20.  แสดงโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการวิจัย หัวหน้า

โครงการ 
แหล่งทุน จํานวนเงิน 

(บาท) 

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

ศ.ทวนทอง 
จุฑาเกตุ 

International 
Development 
Research Centre  
ประเทศแคนาดา 
 

2,516,028.00

2 โครงการพัฒนาสายพันธ์ุพริก  Capsicum chinense  และ 
Capsicum chinense frutescense สายพันธ์ุใหม่ให้มี

ผศ.บุบผา  
ใจเท่ียง 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ 429,000.00
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการวิจัย หัวหน้า
โครงการ 

แหล่งทุน จํานวนเงิน 
(บาท) 

ลักษณะตัวผู้เป็นหมันแบบ Genic male sterility  โดยการ
ผสมข้ามชนิด  

เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) 

3 โครงการวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต
เบญจมาศกระถางฯ 

นายทวีศักด์ิ 
วิยะชัย 

สํานักงานคณะกรมการ
การอุดมศึกษา 
 

10,000.00

4 โครงการวิจัยปฎิสัมพันธ์ของโปรตีนถั่วเหลืองและแป้งใน
โมเดลขนมช่ันและความคงตัวท่ีอุณหภูมิต่ํา 

ดร.ชุติมา 
ทองแก้ว 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) 

69,860.00

5 โครงการวิจัยการเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธ์คัด(Breeder seed) 
ของพริกขี้หนูผลใหญ่ สายพันธ์ตัวผู้เป็นหมัน 

ผศ.บุบผา  
ใจเท่ียง 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

137,000.00

6 โครงการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมศัตรูพริกโดย
ชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ผศ.ยุวดี  
 ชูประภา
วรรณ 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 

412,300.00

7 โครงการผลของระดับโปรตีนท่ีกินได้ต่อสมดุลของไนโตรเจน
และสมรรถนะการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมพ้ืนเมือง 
 

ผศ.เรืองยศ 
พิลาจันทร์ 

สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (สวก.) 

180,000.00

8 โครงการศึกษาปรากฏการณ์เดินขบวนของกุ้งเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวและการพัฒนาเน้ือหาการส่ือความหมาย 

ผศ.ธนาทิพย์ 
แหลมคม 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) 
 

505,000.00

9 โครงการอุบลราชธานีเกษตรอินทรีย์ดิจิทัล นายทวีศักด์ิ 
วิยะชัย 

สํานักส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 

44,360.00

รวมท้ังส้ิน 4,303,548.00
 
2) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

ตารางท่ี 21. การย่ืนขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิประจําปี 2562  
ลําดับ ช่ือการประดิษฐ์ ช่ือผู้ประดิษฐ์ ประเภท เลขท่ีคําขอ วันท่ีออกให้ 

1 สูตรและกรรมวิธีการผลิตบัว
ลอยเสริมมันเทศก่ึงสําเร็จรูป 

ผศ.ดร.จิตรา   
สิงห์ทอง, 
ดร.ชุติมา  ทองแก้ว 

อนุสิทธิบัตร 1903002427 2 กันยายน 2562 

2 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเส้น
กวยจ๊ับเสริมมันเทศกึ่ง
สําเร็จรูป 

ผศ.ดร.จิตรา   
สิงห์ทอง, 
ดร.ชุติมา  ทองแก้ว 

อนุสิทธิบัตร 1903002428 2 กันยายน 2562 
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ตารางท่ี 22.  การได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิประจําปี 2562  
ลําดับ ช่ือการประดิษฐ์ ช่ือผู้ประดิษฐ์ ประเภท เลขท่ีคําขอ วันท่ีออกให้ 

1 ราวจับข้างก๊อกสนาม ผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล, 
รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล, 
รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ 

อนุสิทธิบัตร 1703001588 13 มิถุนายน 2561 

2 ถุงเก็บเก่ียวทุเรียนแบบมีเคียว
เกี่ยวขั้วผลและด้ามจับ 

ผศ.ดร.เรวัติ  ชัยราช อนุสิทธิบัตร 1703001585 13 มิถุนายน 2561 

3 สูตรส่วนผสมเส้นก๋วยจ๊ับกึ่ง
สําเร็จรูปจากข้าวกํ่า 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง อนุสิทธิบัตร 1703001586 16 พฤศจิกายน 
2561 

4 สูตรส่วนผสมเส้นก๋วยจ๊ับกึ่ง
สําเร็จรูปจากข้าวกล้อง 

ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง อนุสิทธิบัตร 1703001587 12 ธันวาคม 2561 

5 สารเคลือบผิวหน้าผักและ
ผลไม้สดประเภทสารละลาย
อิมัลชันของไขสกัดจากใบ
กะหลํ่าปลี 

ผศ.ดร.วีรเวทย์  อุทโธ อนุสิทธิบัตร 1703002388 31 กรกฎาคม 2561 

 
3) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจําปี 2562       
      

ตารางท่ี 23.  การสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจําปี 2562 
 

ลําดับ 
ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติ 

ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติ 

เผยแพร่ผลงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

เผยแพร่ผลงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

จดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

รวมท้ังหมด 

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

 
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ  

       รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ ได้นําเสนอผลงานภาคนิทัศน์ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 
17 ในหัวข้อเรื่อง “ผลงานสารอินทรีย์ต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้เพชรหึงในสภาพปลอดเช้ือ” ซ่ึงจัดในวันท่ี 19-21 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอน คอนเว็นช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

       นางสาวนพมาศ  นามแดง และนางสาวจํานงค์  จันทะสี ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงาน
ระดับชาติด้านการพัฒนาประจํา งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และวัตกรรม สําหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 เรื่อง อัตราปุ๋ย
อินทรีย์และพัฒนาข้าวเหนียวพื้นเมืองท่ีมีผลต่อธาตุไนโตนเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในข้าว เม่ือปลูกฤดูนาปรับในสภาพพ้ืนท่ีดิน
ร่วมปนทราย ด้วยระบบอินทรีย์ ในวันท่ี 5-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
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2.3.3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงท้ังในและต่างประเทศ 

    เป้าประสงค์  :  ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการท่ีนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีด้านการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 

    1)การสนับสนุนด้านบริการวิชาการ 
          ปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ จํานวนท้ังส้ิน 21 โครงการ รวม

เป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 8,025,757.50 บาท  (แปดล้านสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จํานวน 4,193,900.- บาท (ส่ีล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายได้ จํานวน - บาท  และ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ จํานวน  3,831,857.50 บาท  (สามล้านแปดแสนสามหม่ืนหน่ึงแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบ
สตางค์)  เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2 ประเด็นหลัก คือ 

  1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน จํานวน 2 โครงการ 
  2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 19 โครงการ  

 
ตารางท่ี  24. แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

            2 150,500.- 

2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

          19 4,043,400.- 

 รวมท้ังส้ิน           21            4,193,900.- 
 
2) กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม  :  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและแปรรูปแมลงเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 
วันท่ี  20  กุมภาพันธ์ 2562 
      

             
     

ช่ือกิจกรรม  : บริการวิชาการแก่สังคม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเล้ียงแพะ 
วันท่ี  20  กุมภาพันธ์ 2562  
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2.3.4 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ และศึกษาเพื่อสืบสาน ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและวิถี 
ชุมชนในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

   เป้าประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
   ในปีงบประมาณ 2562  คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนและเช่ือมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเช่ือมโยงกับความต้องการของพ้ืนท่ี มีโครงการท่ีดําเนินงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนท้ังส้ิน 6 โครงการ รวมเป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 736,000.-บาท มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังส้ิน
150 คน คิดเป็นร้อยละ 107.14  ของจํานวนเป้าหมาย โดยโครงการท่ีดําเนินการสามารถแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 736,000.- 
บาท ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 25. แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ จํานวนผู้เข้าร่วม จํานวนเงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 6 150 736,000.- 
2 งบประมาณรายได้ - - - 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ - - - 

 รวมท้ังส้ิน 6 150 736,000.- 
 

1) การสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตารางท่ี 26. แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (จําแนกตามกลุ่ม) 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ  จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ - - 
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ 

- - 

3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบต่างๆ - - 
4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี/โดย
ดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

6 736,000.- 

5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด - - 
 

ตารางท่ี 27.  แสดงกิจกรรม/โครงการการสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ผู้เข้าร่วม 

1.การศึกษารูปแบบและช่วงเวลาการใช้
ประโยชน์ 

- เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(อพ.สธ) 
 - เพื่อศึกษารูปแบบและช่วงเวลาการใช้
ประโยชน์ปลาซิวของชาวบ้านรอบพื้นท่ีป่าต้น
นํ้าร่องก่อ 

พ้ืนท่ีป่าต้นร่องก่อ โดยอบรม 
ชาวบ้านโดยรอบพื้นท่ีต้นนํ้าร่อง
ก่อ จํานวน 40  คน 

2.การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่นํ้ามูล 
 

- เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(อพ.สธ) 
- เพื่อสํารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งวางไข่
และหล่งอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยอ่อน 

สํารวจ/รวบรวม/ฐานข้อมูล 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ผู้เข้าร่วม 
- จัดทําเว็บไซด์เผยแพร่ให้คนท่ัวไปได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานอนุรักษ์ปลาพื้นเมือง 

3.การสํารวจและรวบรวมพันธ์ุไม้ผลวงศ์ส้ม 
(Rutaceae) ของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรม ปีท่ี 3 

 สํารวจ/รวบรวม/ฐานข้อมูล 

4. การศึกษาการขยายพันธ์ุกล้วยไม้เพชรหึง
เพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพร 

- เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(อพ.สธ) 
 -ศึกษาปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดใน
สภาพปลอดเช้ือและเก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้
เพชรหึงเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน 

สํารวจ/รวบรวม/ฐานข้อมูล 

5.ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง  -  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(อพ.สธ) 
 - สร้างความร่วมมือทางวิชาการภับภาครัฐ 
และชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

สํารวจ/รวบรวม/ฐานข้อมูล 

6. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- เพื่อบริหาร จัดการและเก็บรักษาตัวอย่างมี
ชีวิต และอุปกรณ์จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯให้มี
มาตรฐานอยู่ในสภาพร้อมศึกษา สนอง
พระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ) 
 - จัดแสดงตัวอย่งท่ีเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ฯ จัด
อบรมและกิจกรรมร่วมเก่ียวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว์
นํ้าในลุ่มนํ้าโขง เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับ
ภูมิภาคต่อไป 

สํารวจ/รวบรวม/ฐานข้อมูล 

ช่ือกิจกรรม : ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน  
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 

 

   

 

 

  

ช่ือกิจกรรม  การมอบอุปกรณ์สําหรับจัดทําเขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กท่ีท่านํ้าโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม  
                อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
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              ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการโดยการลดการพ่ึงพาภาครัฐและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
และพลังงาน รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการทํางานอย่างมีความสุข 
           เป้าประสงค์  เป็นองค์กรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล มีระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณท่ี 
มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการทํางานอย่างมีความสุข 

1) การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
คณะเกษตรศาสตร์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคํานึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยในการประชุมกรรมการประจําคณะ ได้มีการจัดระเบียบวาระการประชุมเข้าในหมวดหมู่ท้ัง 10 หลักมรรมาภิบาล ซ่ึงได้
แสดงไว้อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะในระบบ MIS ของคณะเกษตรศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังน้ี

 

• ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าประสงค์ระดับกลยุทธ์และมีการถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี
• ออกแบบกระบวนงานและการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบและมาตรฐาน
• กําหนดให้โครงการ/กิจกรรมนําหลัก PDCA ไปใช้ในการดําเนินงาน  

 1.หลักประสิทธิผล 

• บริหารตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี โดยยึดหลักการบริหารงานตามการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
• ออกแบบกระบวนงานท่ีสําคัญโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ระบบสารสนเทศในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น

2. หลักประสิทธิภาพ

• สํารวจความต้องการ ความคาดหวังของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือนํามาพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการ เช่น การนําผลการ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ นํามากําหนดประเด็นเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการจัดการ กระบวนการขั้นตอน
การปฏิบัติงานต่างๆ ท้ังน้ีการตอบสนองต่างๆ เป็นไปเพ่ือให้เกิดระบบกลไกหรือ มาตรการท่ีสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียและนักศึกษา 

3. หลักการตอบสนอง 

• แต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะเป็นไปตามเป้าหมาย
• กําหนดให้มีการถ่ายทอดความรับผิดชอบของงานตามพันธกิจแต่ละด้านตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปยังผู้บริหารและ
หน่วยงานภายใน โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดท้ังในระดับผู้บริหาร และบุคลากรผ่านการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) ท้ังบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน

• กําหนดให้ผู้บริหารเสนองบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และเสนองบประมาณสําหรับ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี ในแต่ละปี

• กําหนดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินแก่ผู้บริหารคณะเป็นประจําทุกเดือน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ

• กําหนดให้มีการคัดเลือกตัวแทนอาจารย์จํานวน 2 คน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะ
• เผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานด้านต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสาธารณะ เช่น รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ รายงานประจําปี รายงานการประเมินตนเอง เป็นต้น

• จัดให้มีตรวจสอบการดําเนินงานท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก

• กําหนดให้หน่วยงานภายในต่างๆ กําหนดแนวปฏิบัติและข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือให้ผู้รับบริการทราบ และสามารถสอบถามเพ่ือความ
เข้าใจและความชัดเจนได้ 

5.หลักความโปร่งใส 

• - ให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและร่วมตัดสินใจในกระบวนงานและเร่ืองสําคัญต่างๆ โดยอยู่ในรูปแบบของการ
ประชุมหารือ เช่น การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การประชุมคณะกรรมการท่ีมีบทบาทความรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ การ
ประชุมภาควิชา การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

• ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดําเนินงานในด้านต่างๆ ผ่านการสํารวจความพึงพอใจ
• จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น สายตรงคณบดี facebook สําหรับนักศึกษา ซึ่งความ
คิดเห็นจากช่องทางต่างๆ ข้างต้น จะได้รับการพิจารณาและหาแนวทางในการจัดการให้เหมาะสม

6. หลักการมีส่วนร่วม 

• กําหนดให้มีคําสั่งการมอบอํานาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี และมอบหมายอํานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในลําดับชั้นต่างๆ เพ่ือลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 7. หลักการกระจายอํานาจ 

• บริหารจัดการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คณะได้วางกฎเกณฑ์ 
ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีสําคัญ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะและประกาศเผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน ท้ังน้ีหน่วยงาน
ภายในมีการดําเนินการตามแนวทางหรือแนวปฏิบัติท่ีวางไว้โดยไม่เลือกปฏิบัติ

8. หลักนิติธรรม 

• กําหนดให้บุคลากรทุกสายงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน การกําหนดให้
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการของอาจารย์ และการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลการ
สายสนับสนุน

•  กําหนดแนวปฏิบัติท่ีไม่ได้มีการแบ่งแยก เช่น การขอใช้ห้อง การขอใช้รถยนต์ราชการ การขอผลิตเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 

9. หลักความเสมอภาค 

• จัดให้มีการรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางจากบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนในการพิจารณาประเด็นหรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นฉันทามติเป็นความเห็นหรือข้อสรุปร่วมกัน เช่น การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จะมีการสรุปเป็น
มติท่ีประชุมร่วมกันในวาระประชุมน้ันๆ เช่นเดียวกันการประชุมของคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีรับผิดชอบภารกิจต่างๆ ท่ีต้องได้มติร่วมกัน 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

2.3.5 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 5
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2) การประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะฯ ดําเนินงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ ด้านการจัดการศึกษาดังน้ี  
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศท่ี

เกี่ยวข้อง 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท้ัง 8 หลักสูตร ตามคู่มือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2557 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ร้อยละของหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์กํากับมาตรฐาน
หลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนร้อยละของหลักสูตรท่ีได้คุณภาพ ระดับ “ดี” คะแนน 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
62.5 ซ่ึงการดําเนินงานดังกล่าว อยู่ภายใต้ระบบการจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต) ซ่ึงประกอบไปด้วยกระบวนการดังภาพ 

3) การบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
   ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯได้วิเคราะห์ความเส่ียงและประเมินความเส่ียง ท้ังจากปัจจัย

ภายในคณะและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซ่ึงได้พิจารณาจาก โอกาสของการเกิดความเส่ียง 
(Likelihoood :L)  และ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเส่ียง (Consequences: C/Impact: I)  และวัดระดับความเส่ียง (Degree 
of Risk) ดังน้ี  ระดับความเส่ียง( D)  = โอกาสท่ีเหตุการณ์ (L) x  ผลกระทบท่ีเกิดความเสียหาย (I)   

  พบว่ามีประเด็น ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร  คือจํานวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาท่ีใช้ใน
การศึกษาของบัณฑิตเกินระยะเวลาท่ีกําหนด อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก   สําหรับประเด็นอื่น ๆ เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางท่ี
สามารถดําเนินการโดยมีแผนควบคุมภายในเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยง และได้ดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและติดตามการ
ดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 4 สรุปผลการดําเนินงานนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร์  ครั้งท่ี 11 /2562  ณ 
วันท่ี  25 กันยายน 2562   ดังนี้ 
         ประเด็นความเส่ียงที่ 1 :  จํานวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามแผน 
                   1.1) จํานวนักศึกษาระดับปริญญาตรีรับเข้าไม่เป็นไปตามแผนการรับ  (-วท.บ.(เกษตรศาสตร์) , วท.บ.(เทคโนโลยีการ
อาหาร),วท.บ.(ประมง))  ผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 4  มีจํานวนการรายงานตัวนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ จํานวน 180 คน  (จํานวนรับท้ังหมด 315 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 37 คน 
(จํานวนรับท้ังหมด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 56.92) ค่าตัวบ่งช้ี ร้อยละ 57.11 (คิดจากจํานวนรับเข้า 217 คน จากจํานวนรับตามแผน 380 
คน) สถานะเทียบกับแผน  ดําเนินการแล้วเสร็จ  ประเมินผลการจัดการ  ยังยอมรับความเส่ียงไม่ได้  ยกไปเป็นความเส่ียงปี พ.ศ. 2563 
        1.2) จํานวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามแผน  (หลักสูตร วท.ม.เกษตรศาสตร์,  หลักสูตรวท.ม.
เทคโนโลยีการอาหาร)  ผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 4  ร้อยละของการรับเข้าเท่ากับ 56.67 ในปีการศึกษา 2562 จํานวนรับเข้า
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 13 คน จากแผนการรับ 22 คน และระดับปริญญาเอกจํานวน 4 คน จากแผนการรับ 8  คน ค่าตัว
บ่งช้ี   ร้อยละของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเข้าต่อแผนการรับ  นักศึกษา ในการศึกษาปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 25 
สถานะเทียบกับแผน   ดําเนินการแล้วเสร็จ ประเมินผลการจัดการ  ยังยอมรับความเส่ียงไม่ได้  (ยกไปเป็นความเส่ียงปี 2563) 
                  ประเด็นความเส่ียงที่ 2 : ด้านการสร้างบัณฑิต : ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาของบัณฑิตศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด  
ผลการดําเนินงาน นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สําเร็จการศึกษา รวม 2 คน (รวมท้ังหมด 11 คน)   ค่าตัวบ่งช้ี 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80  สถานะเทียบกับแผน   ดําเนินการแล้วเสร็จ (จํานวนบัณฑิตท่ีจบ

การออกแบบ
หลักสูตร การรับเข้า การจัดการเรียน

การสอน

การจัดหาและ
บริการส่ิง

สนับสนุนการ
เรียนรู้

การพัฒนา
นักศึกษา

การวัดและ
ประเมิผลคุณ
ภาพการศึกษา



32 
 

การศึกษาตามแผน  คิดเป็นร้อยละ 27.27) ประเมินผลการจัดการ ยังยอมรับความเส่ียงไม่ได้ (คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร ได้วิเคราะห์และ
วางแผน  การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และมีแนวทางการประเมินผลของ  บัณฑิตท่ีสามารถจบการ  ศึกษาได้ตามเวลา)                      

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีจํานวน 2 ประเด็นความเส่ียง 
                     ประเด็นความเส่ียงท่ี 1  รณรงค์การประหยัดการใช้พลังงาน ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่  : ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสูง 
(ค่ากระแสไฟฟ้า) เป็นประเด็นท่ียังไม่สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ในปีงบประมาณ 2561  จึงนํามาดําเนินการต่อ
ในปีงบประมาณ 2562 ผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 4  ได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4 (ต.ค. 2561-ส.ค. 2562) รวม 11 เดือน เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560-ส.ค. 2561) ไตรมาสท่ี 4  มีค่าใช้จ่าย
ลดลง ร้อยละ 3.72  ค่าตัวบ่งช้ี   ร้อยละค่าใช้จ่ายลดลงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   สถานะเทียบกับแผน  ดําเนินการแล้วเสร็จ  
ประเมินผลการจัดการ ยังยอมรับความเส่ียงไม่ได้ (ยกไปควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป) 
                    ประเด็นความเส่ียงท่ี  2 : แนวทางปฏิบัติและการติดตามด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  : จํานวน
โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนท่ีกําหนด หัวหน้าโครงการวิจัยได้เข้าร่วมรับฟังคําช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ และงานวิจัยฯ ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยเป็นรายไดรมาสซึ่งมีผลการดําเนินงานแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 
80  ทุกโครงการเมื่อเทียบกับแผน  และได้ขอขยายระยะเวลาการดําเนินอีก 3  เดือน (ต.ค.-ธ.ค.2562)  ค่าตัวบ่งช้ี จํานวนโครงการวิจัย 
แล้วเสร็จตามแผนในไตรมาส 4 ทุกโครงการฯ  สถานะเทียบกับแผน  อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ  (การดําเนินงานจํานวน
โครงการวิจัย แล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 80 เม่ือเทียบกับแผน ในไตรมาส 4  ทุกโครงการฯ)  ประเมินผลการจัดการ  ยังยอมรับความเส่ียง
ไม่ได้ (ขอขยายระเวลาดําเนินการ) ยกไปควบคุมภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ต่อไป 

4) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
คณะฯ กําหนดระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะฯ ได้แก่ การใช้วงจร PDCA การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร และคณะฯ ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 
(EdPEX) และกระบวนการจัดการความรู้ (KM)  

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 ของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะฯ มีระบบงานท่ีสําคัญดังตาราง 1 
ตารางท่ี 28. ระบบงานท่ีสําคัญของคณะเกษตรศาสตร์  

INPUT PROCESS OUTPUT 
ความต้องการ 
ความคาดหวัง กระบวนการจัดการ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ 

บรรลุตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

วิสัยทัศน์: เป็นสถาบันชั้นนําด้านการเกษตร 1  ใน 3  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

นักเรียน วางแผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้ การวัด ประเมินผล 
นักศึกษา 

กระบวนการ
หลัก 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 

ผู้ปกครอง 
การพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการขอทุนวิจัย

และจัดสรรทุนวิจัย 

การจัดทําแผนงานด้าน
บริการวิชาการ และ

วิเคราะห์ความต้องการของ
ชุมชน 

ผู้รับบริการ
วิชาการ 

การจัดการเรียน
การสอน 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการวิจัย 

การบริหารจัดการแผนงาน 

บุคลากร การพัฒนานักศึกษา การพัฒนานักวิจัย 

การกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการบริการ

วิชาการ 

ผู้ใช้บัณฑิต 
การจัดหาและ

จัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

การกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 

ผู้ปกครอง  
การวัดและ

ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา 

การส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย สิทธิบัตร
และทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

ศิษย์เก่า การบริหารบุคคลและธุรการ การคลังและพัสดุ 
ระบบงานแผนและ

งบประมาณ 

ผู้ให้ทุนวิจัย 
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประกันคุณภาพ บริการกิจกรรมนักศึกษา แนะ

แนวทางศึกษาและทุนการศึกษา 
ชุมชนที่สําคัญ กระบวนการสนับสนุน 
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ทางคณะฯ ได้ทําการวัดผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตามความสําเร็จ และมีการกําหนดผู้ติดตาม 
และความถ่ีของการติดตาม ดังตาราง 2 
ตารางท่ี 29. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

ระดับความสําเร็จ วิธีการประเมิน ผู้ติดตาม ความถ่ีการติดตาม วิธีการพัฒนา 
ความสําเร็จองค์กร  
 

จัดทํา Trend และ Benchmark 
เพื่อ ประเมินตัวช้ีวัดท่ีตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะของ
คณะ 

คณบดี ปีละคร้ัง • ปรับยุทธศาสตร์  
• ปรับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ความสําเร็จของแผน
กลยุทธ์  
 

ประเมินการปฏิบัติงานท่ีตอบสนอง
ต่อตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  
 

คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ   
 

6 เดือน • ปรับแผนปฏิบัติการ 

ความสําเร็จของการ 
ปฏิบัติงานประจํา  
 

ใช้ผลจาก TOR ความสําเร็จของการ 
ปฏิบัติงานประจําท่ีตอบสนองต่อ
ตัวช้ีวัด  
 

หัวหน้า
ภาควิชา, 
หัวหน้า
สํานักงานฯ  

6 เดือน • ปรับแผนการพัฒนา
บุคลากร 

 
คณะฯ ทบทวนผลการดําเนินการตามภาพ 2 และตาราง 2 ในทุกส้ินปีงบประมาณ โดยทีมบริหารและคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ เพื่อทบทวนผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด และอาจกําหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติการระยะส้ัน (1ปี) เพ่ือให้ผลการ
ดําเนินการดีขึ้น คณะฯ ให้ความสําคัญกับพันธกิจหลักของคณะ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการเป็นหลัก นํามา
ซ่ึงการจัดอันดับในการดําเนินการภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสม และจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงโดยขอมติท่ีประชุม ใช้แนวทาง 
PDCA มีการขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนใดส่วนเสียเข้ามาหารือ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร 

 

 
 
 
 

ภาพ 2 ระบบการวัดผลการดําเนินการ 
 
 

 

เลือก

รวบรวม

รายงาน

วิเคราะห์

ทบทวนผล

ปรับปรุง/
นวัตกรรม

วิเคราะห์ตัววัด

ปรับตัววัด
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ภาพ 3 การดําเนินงานการจัดการความรู้ของคณะฯ 
 
 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงกําหนดองค์ความรู้ท่ีสําคัญท่ีจําเป็นต่อการพัฒนา
องค์กร และดําเนินการผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ การค้นหาจัดเก็บ แลกเปล่ียน นําไปใช้ เกิดองค์ความรู้ใหม่และนํามาสู่การ
จัดเก็บ ดังภาพท่ี 3 สําหรับงานด้านการจัดการความรู้ และโครงการพัฒนางาน รวมท้ังการประชุมติดตามการดําเนินการในหน่ึงปี เพ่ือ
ติดตามการดําเนินกิจกรรมและวางแผนสําหรับกิจกรรมในรอบปีถัดไป คณะกรรมการชุดน้ีประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานและ
ภาควิชา เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างท่ัวถึงท้ังคณะฯ  เม่ือพิจารณาในส่วนของกิจกรรมการจัดการความรู้ สรุปได้ดงัตาราง 3 
 
ตารางท่ี 30 รูปแบบการจัดการความรู้ของคณะฯ 

รูปแบบ องค์ความรู้ท่ีสําคัญ ความถี่ในการ
จัด 

กลุ่มเป้าหมาย 

คณบดีชวนคุย การเปล่ียนแปลงหรือรายงานผลการดําเนินการท่ีสําคัญ โดย
คณบดีและทีมบริหาร  
การจัดเก็บ: สรุปสาระสําคัญ บนเว็บไซต์  

ทุก 3 เดือน บุคลากรสายวิชาการ/
สาย สนับสนุน 

KM café  การแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ หรือแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การทํางาน  
การจัดเก็บ/เข้าถึง: เอกสารประกอบ บนเว็บไซต์ 

ทุก 2 เดือน บุคลากรสายวิชาการ/
สาย สนับสนุน 

Web คลังความรู้ เว็บไซต์ของภาควิชา/หน่วยงานทีได้มีการรวบรวมความรู้ 
สะสมความรู้ ท้ังเฉพาะด้าน และท่ัวไป โดยมีการจัดเก็บอยู่ใน
รูปแบบของเว็บไซต์ ให้เป็น Knowledge Bank ของ ภาควิชา/
หน่วยงาน การจัดเก็บ/เข้าถึง บนเว็บไซต์ของภาควิชา/
หน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน 
จัดทําได้ตลอด  
 

บุคลากรคณะ 

เครือข่ายสถาบัน  
Mini UKM 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีของตัวแทน
มหาวิทยาลัย  
การจัดเก็บ: สรุปสาระสําคัญ โดยมหาวิทยาลัย 

3 เดือนคร้ัง มหาวิทยาลัย  

 
จากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ เมื่อวันท่ี 23-24 

กันยายน 2562 ประจําปีการศึกษา 2561 อยู่ระดับการประเมิน (band) = 2  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ีประมาณ 10-15% โดยคิดค่าการประเมิน
คะแนนท่ีได้ประมาณ 100-150 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000  
 
 
 

ภารกิจหลัก  การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ การบริหารจัดการ 

กระบวนการ 

บุคลากร                                                        องค์กรแห่งการเรียนรู้                                                   

ค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน นําไปใช้ เกิดความรู้ใหม่
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ตารางท่ี 31 แสดงการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2563 ตาม feedback report   
RIORITY  แผนพัฒนาองค์กร เหตุผลที่ต้องดําเนินการ ระยะเวลา 

1 กระบวนการสนับสนุน
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่สําคัญ 

1.การกําหนดชุมชนท่ีสําคัญในการท่ีจะพัฒนาให้เข้มแข็ง โดยชุมชนดังกล่าว
อยู่ในเขตพ้ืนท่ีการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
2.ข้อมูลความต้องการของชุมชน 
3.กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 
4.วางแผนการดําเนินงานตามความต้องการของชุมชน 
5.กําหนดการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับการวาง
แผนการพัฒนาชุมชนในปีต่อไป 

(พ.ย.62-ก.ย.
63) 

2 กระบวนการทบทวน 
วิเคราะห์ และวางแผน
เชิงกลุยทธ์  
 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จําเป็นต้องมีวิธีการท่ีเป็นระบบในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นกลไก
สําคัญในการขับเคล่ือนองค์กร และนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

5 เดือน  
(พ.ย.62-มี.ค.
63) 

3 กระบวนการบริหาร
อัตรากําลังและขีด
ความสามารถของ
บุคลากร 

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

4 กระบวนการทบทวน
วิเคราะห์กระบวนการ
งานหลัก  

ความสําคัญคือ เพ่ือให้ได้ผลวิเคราะห์อย่างแท้จริงสําหรับนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของคณะ 
1) การกําหนดระบบงานท่ีชัดเจน สามารถกําหนดตัวช้ีวัดว่ามีอะไรบ้างท่ี
สะท้อนผลการดําเนินการของคณะฯ  
2) กระบวนการวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เช่น  
-มีข้ันตอนท่ีชัดเจนในการทบทวนผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีกําหนด 
พร้อมระยะเวลาดําเนินงาน ความถี่ และผู้ท่ีรับผิดชอบชัดเจน 
-มีการทบทวนผลการดําเนินงานของคณะฯ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์สาเหตุ เทียบกับความสามารถของคณะฯ 
-กําหนดสารสนเทศต้องจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบนําเข้าข้อมูล การทวนสอบและ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการจัดเก็บ และทวนสอบให้เป็นปัจจุบัน   

5 เดือน  
(พ.ย.62-มี.ค.
63) 

5 กระบวนการรับฟังเสียง
ลูกค้า  

การบรรลุวิสัยทัศน์ ต้องมีระบบสารสนเทศและช่องทางการประเมินความ
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันท่ีมีประสิทธิผลของผู้เรียนใน
ปัจจุบันและผู้เรียนในอนาคต ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนองค์กร 
และนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

พฤศจิกายน 
2562 – 
กุมภาพันธ์ 
2563 

6 กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

1. การพัฒนาคน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะ ซ่ึง
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ สูงขึ้น ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น  
2. การพัฒนางานทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ เช่น ผิดพลาดน้อยลง 
รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิผล เช่น ลดต้นทุน ผลผลิตสูงข้ึน เกิดนวัตกรรม  
3. การพัฒนาองค์กร ทําให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์ มีศักยภาพใน การแข่งขันสูง สามารถเติบโตก้าวหน้าอย่าง
ย่ังยืน 

พฤศจิกายน 
2562 – 
กุมภาพันธ์ 
2563 

7 กระบวนการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ให้พร้อมใช้งาน 

เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์อย่างแท้จริงสําหรับนําไปใช้ในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของคณะ 

พฤศจิกายน 
2562 – 
กุมภาพันธ์ 
2563
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5) การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและ

บุคลากร 
 
                        คณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงการให้บริการด้านสถานท่ีแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไปท่ีมาติดต่อ
ประสานงาน จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสาธารณูปโภค เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ความสะอาดและสวยงามของอาคารเรียน ได้
ปรับแต่งห้องโถงชั้น 1 ของอาคารเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้มีลักษณะเหมือนห้องรับแขกเพ่ือสร้างบรรยากาศของการต้อนรับผู้มา
เยือนรวมท้ังนักศึกษาสามารถใช้เป็นสถานท่ีน่ังพัก อ่านหนังสือได้ มีการนําท่ีมีโซฟา เก้าอี้อ่านหนังสือ และนําต้นไม้ท่ีสามารถปลูกในร่ม
ได้มาประดับตกแต่ง เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับหน่วยงาน มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ด้านหน้าของตึกเพื่อให้มีความร่วมร่ืนสวยงาม มีไม้
ดอกไม้ประดับตกแต่งทางเดินขึ้นตึกด้านหน้า คณะกรรมการจะคอยตรวจสอบการทํางานของแม่บ้านให้รักษาความสะอาดในห้องเรียน 
ห้องนํ้าและพื้นท่ีบนตึกเพื่อให้อาคารมีความน่าอยู่ คณะกรรมการจะคอยตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องเรียนท้ังชุดเคร่ืองเสียง
และคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งงาน ตลอดจนระบบเครื่องปรับอากาศและผ้าม่านให้มีความสะอาด พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
และมีการรณรงค์การประหยัดนํ้า ประหยัดไฟโดยการใช้บทกลอนท่ีเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและ
ประหยัดพลังงาน โดยติดไว้ในห้องนํ้าทุกห้อง 
                         คณะเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของนักศึกษาในยุคปัจจุบันท่ีต้องการใช้ห้องสมุดให้เป้นห้องทํางาน 
ห้องปรึกษาหารือเร่ืองการเรียนและกิจกรรมอื่นๆ จึงได้ปรับปรุงห้องสมุดช้ัน 3 ให้มีนักศึกษาได้ใช้เป็นห้องอ่านหนังสือ ห้องทํางาน และ
อํานวยความสะดวกให้นักศึกษาในช่วงสอบกลางภาคและปลายภาคสามารถใช้ได้ถึงเท่ียงคืนทุกวัน โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ช่วยตรวจความเรียบร้อย 

 
6) การส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

และลดภาวะโลกร้อน 
 
คณะเกษตรศาสตร์ออกมาตรการกํากับการใช้เครื่องพิมพ์ ของคณะเพ่ือรณรงค์ให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมใน

การช่วยกันประหยัด ลดค่ใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ และหมึกพิมพ์ นอกจากน้ียังมีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยให้
บุคลากรและคณาจารย์ปฏิบัติงานในห้องพักอย่างน้อย 2 ท่านต่อห้อง และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ีของคณะเพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว
และลดสภาวะโลกร้อน และจัดกิจกรรม 5 ส. ขอความร่วมมือบุคลากรร่วมกันจัดเก็บเอกสาร สะสางทําให้เป็นระเบียบ  สะดวกต่อการ
หยิบใช้และสะอาดอยู่เสมอ  

 
 
 
 
 

                
 
  บรรยากาศสถานท่ีรับรองแขกภายในอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 
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2.3.6 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองให้สอดรับกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  บุคลากร  
มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะท่ีดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 
               เป้าประสงค์   มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถขับเคลื่อนคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

1)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

ตารางท่ี 32. การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความก้าวหน้า แต่งตั้งเม่ือ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินน์ พรหมโชติ ชํานาญการพิเศษ 
 (ดํารงตําแหน่ง  

27 พฤษภาคม 2561) 

คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 1972/2562 

 ส่ัง ณ วันท่ี 14  สิงหาคม 2562 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัติ  ชัยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ดํารงตําแหน่ง 

28 กันยายน 2561) 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 2450/2562   
ส่ัง ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2562 

 
ตารางท่ี 33. แสดงกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ลําดับ ช่ือ-สกุล ประเภทการ

พัฒนา 
ช่ือกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ปี 

1 นายชัยวุฒิ  กรุดพันธ์ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

16-19 ต.ค.2561 

2 นายชัยวุฒิ  กรุดพันธ์ ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเทศญี่ปุ่น 23-27 ต.ค.2561 
3 รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ประชุม ประชุมชุดวิชา การจัดการการผลิตผัก

เชิงธุรกิจ 
กรุงเทพฯ 19 ต.ค.2561 

4 ผศ.ดร.วีรเวทย์  อุทโธ ประชุม ประชุมการขับเคล่ือนการบูรณาการ
ด้านการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ 2562 

จ.ศรีสะเกษ 6-7 พ.ย.2561 

5 นางสาวนิมานรดี   
พรหมทอง 

ประชุม ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 
17 

เชียงใหม่ 18-22 พ.ย.2561 

6 นางบุษบา  บัวคํา ประชุม ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 
17 

เชียงใหม่ 18-22 พ.ย.2561 

7 ผศ.ดร.จิตรา  สิงห์ทอง ประชุม ประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปร
รูปอาหารปลอดภัยครบวงจร 

อุบลราชธานี 18 ธ.ค.2561 

8 ศ.ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ ประชุม ประชุมด้านการวางแผนร่วมระดับ
ภูมิภาคเพื่อทบทวนและปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการไฟฟ้า
พลังนํ้าอย่างย่ังยืนของ

นครเวียงจันทร์ 
สปป.ลาว 

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

ช่ือกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ปี 

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ฉบับปี 
พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 2 

9 ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหาร
โครงการอย่างมีประสทธิภาพเกิด
ผลสัมฤทธ์ิ และสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรุงเทพฯ 30-31 ม.ค.2562 

10 นางสาวสุภาวดี  ชัย
วิวัฒน์ตระกูล 

ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมวิทยากร
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือเพิ่มมูลค่า 

อุบลราชธานี 8 ก.พ.2562 

11 รศ.ดร.ธนาทิพย์  
แหลมคม 

ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

กรุงเทพฯ 25 ก.พ.2562 

12 ผศ.ดร.วีรเวทย์  อุทโธ อบรม เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Self 
Declare 

กรุงเทพฯ 28 ก.พ.-1 มี.ค.
2562 

13 
 
 

นายภาคภูมิ  สืบนุ
การณ์ 

ฝึกอบรม เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน
เพื่อการเกษตรรุ่นท่ี 2 

เชียงใหม่ 14-17 มิ.ย.2562 

14 นางลักขณา  จําเริญ ประชุม การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมืออาชีพ บุรีรัมย์ 11-13 ก.ค.2562 

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

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

17 ผศ.ดร.วีรเวทย์  อุทโธ ประชุม ประชุมและนําเสนอผลงานภาค
บรรยายประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งท่ี 17 

เพชรบุรี 10-12 ก.ค.2562 

18 นางสาวสภาวดี   
ชัยวิวัฒน์ตระกูล 

อบรม อบรมหลักสูตรนักบินโดรนเพ่ือ
การเกษตรรุ่นท่ี 4 

เชียงใหม่ 30 ส.ค.-2 ก.ย.
2562 

19 ผศ.ดร.วีรเวทย์  อุทโธ ประชุม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 สุรินทร์ 19-20 ก.ย.2562 
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2) การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร  
 
ตารางท่ี 34. แสดงการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร  
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ประเภท

การ
พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ปี

1 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ 

อบรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หมวด 
1 การนําองค์กร 
และหมวด 2 กล
ยุทธ์ ระดับ
มหาวิทยาลัยและ
คณะ/สํานัก 

สถานปฏิบัติการ
ท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

วันท่ี 27-28 
ก.พ 2562 

2 ดร.กาญจนา  พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

  

3 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

  

4 ดร.อารีรัตน์ ลุนผา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์   

  

5 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดี อบรม อบรมสร้างความ
เข้าใจคําอธิบาย
และตัวบ่งช้ีตาม
มาตรฐาน
อุดมศึกษา พ.ศ 
2561  

ห้องพิบูลมังสา
หาร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

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

แหลมคม  

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ   

  

7 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์  

  

8 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา  

  

9 ดร.อารีรัตน์ ลุนผา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์   

  

10 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

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

ห้องประชุม
พิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

วันท่ี 10 
พฤษภาคม 

2562 

11 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ 

อบรม ฟังการบรรยาย
เกณฑ์ EdPEx ไป
ใช้ในการ
ขับเคล่ือน 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมศรี
เมืองใหม่  

วันท่ี 4 
กรกฎาคม 

2562 12 รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ   

13 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์  

14 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา   
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ประเภท
การ

พัฒนา 

ชื่อกิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ปี

15 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

อบรม อบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ 
EdPEx  ครั้งท่ี 2 

สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

วันท่ี 1 – 3 
พฤศจิกายน 

2562 

16 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดี อบรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อม 
EdPEx 200 ครั้งท่ี 
7 

ห้องพิบูลมังสา
หาร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

วันท่ี 13 
พฤศจิกายน 

2562 

17 รศ.ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  

18 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์  

19 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา   

20 ดร.อารีรัตน์ ลุนผา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์   

21 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ 

บรรยาย บรรยายการสร้าง
ความเข้าใจเกณฑ์ 
EdPEx/TQA 
สําหรับคณาจารย์
และบุคลากร  

ห้องพิบูลมังสา
หาร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

วันท่ี 23 ธ.ค 
2562 

22 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

23 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ 

อบรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หมวด 
6 วิเคราะห์งาน
และกระบวนการ
ตามเกณฑ์ EdPEx 

ห้องประชุม
พิบูลมังสาหาร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

วันท่ี 24-25 
ธ.ค 2562 

24 ดร.เมทินี มาเวียง  รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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3)บุคลากรที่ได้รับรางวัลประจําปี 2562 
 

ตารางท่ี 35.  แสดงบุคลากรท่ีได้รับรางวัลประจําปี 2562  
ลําดับ ช่ือผู้ได้รับรางวัล ตําแหน่ง/สังกัด รางวัลยกย่องเชิดชู หน่วยงานผู้มอบ 

1 นางยุวดี ชูประภาวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
ภาควิชาพืชสวน 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 
ประภทวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2 นางสาวอารีรัตน์ ลุนผา อาจารย์/ภาควิชาสัตวศาสตร์ บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 
ประภทวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3 นางขนิษฐา พระสุพรรณ์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ/
สํานักงานเลขานุการ 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 
ประภทวิชาชีพเฉพาะ 
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ประเภทท่ัวไป 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4 นางสาวอุไร ศรีสําอาง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน/
สํานักงานเลขานุการ 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 
ประภทวิชาชีพเฉพาะ 
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ประเภทท่ัวไป 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5 นางขนิษฐา สถิตธนภูมิ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3/
สํานักงานไร่ฝึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง 
 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทลูกจ้างประจํา 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2.3.5 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 7 
 

             ยุทธศาสตร์ท่ี 7 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย ม่ันคง  ปลอดภัย และ

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และ

ยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานดิจิตอล 

  เป้าประสงค์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงานให้มีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการ  

เรียนรู้การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างรู้เท่าทัน 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะเกษตรศาตร์ได้มีการจัดประชุมโดยคณะกรรมการสารสนเทศในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและวางแผนการการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ  เช่น การ

จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี   เครื่องปรี้นเตอร์ และเครื่องโปรเจคเตอร์   เครื่อง

คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ท้ังน้ีโดยการจัดหา

เป็นรายการครุภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทน และซ่อมแซม บํารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ตามปกติ  และได้ดําเนินการจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์ (สําหรับงานประมวล แบบท่ี 1)  จํานวน 10  เคร่ือง  ๆ ละ 22,000  บาท  เป็นเงินท้ังส้ิน 220,000.- บาท และเครื่อง

โปรเจคเตอร์ จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,500.- บาท    
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม่ 
หลักสูตร/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 

 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หลักสูตรเกษตรศาสตร์     
   -สาขาวิชาพืชไร่ 

195 
5 2 

 
 

220 
   -สาขาวิชาพืชสวน 
   -สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรประมง  
   -สาขาวิชาประมง 18 
หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร     
   -สาขาวิฃาอุตสาหกรรมเกษตร 48 - - 48 
รวมท้ังหมด 261 5 2 268 

3.1.2 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
หลักสูตร/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หลักสูตรเกษตรศาสตร์     
   -สาขาวิชาพืชไร่ 

849 7 
(เกษตร 4 + IT 3) 

6 933 
   -สาขาวิชาพืชสวน 
   -สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรประมง  
   -สาขาวิชาประมง 71    
หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร     
   -สาขาวิฃาอุตสาหกรรมเกษตร 126 2 2 130 
รวมท้ังหมด 1,046 9 8 1,063 

(หมายเหตุ:  ข้อมูลแยกตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 
3.1.3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หลักสูตรเกษตรศาสตร์     
   -สาขาวิชาพืชไร่ 

173 
3 2 198 

   -สาขาวิชาพืชสวน 
   -สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรประมง  
    -สาขาวิชาประมง 20 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศฯ     
   -สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ - 5 - 5 
หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร     
   -สาขาวิฃาอุตสาหกรรมเกษตร 33 - 1 34
รวมท้ังหมด 225 8 3 237

(หมายเหตุ:  ข้อมูลแยกตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 
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3.2 ด้านงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จํานวนท้ังส้ิน 

46,982,200 บาท (ไม่รวมงบบุคลากร) จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวนท้ังส้ิน 10,477,700บาท (งบดําเนินงาน 3,287,500) บาท 
งบอุดหนุนท่ัวไป 3,410,300.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 3,779,900.00)  ซ่ึงมีการเบิกจ่ายร้อยละ 99.99 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    
และได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จํานวน 36,504,500.00บาท ได้รับเงินจริงจํานวน 33,594,789.97บาท จ่ายจริง จํานวน 
20,494,515.63 บาท มีผลต่างรับและจ่ายจริง จํานวน 13,100,274.34 บาท  ซ่ึงมีการเบิกจ่ายร้อยละ 56.142 ของงบท่ีได้รับการจัดสรร 

 

  ประเภทงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2561   ปีงบประมาณ 2562 
 ร้อยละ 

การเพิ่ม-ลดลง
  รับจัดสรร เบิกจ่าย* รับจัดสรร เบิกจ่าย* รับจัดสรร เบิกจ่าย
1) งบประมาณแผ่นดิน  14,935,700.00 14,541,801.08 10,477,700.00 10,477,696.27 -29.85 -27.95
  1.1)งบดําเนินงาน 3,274,900.00 3,274,899.92 3,287,500.00 3,287,496.27 0.38 0.38 
  1.2)งบอุดหนุนท่ัวไป 7,615,800.00 7,615,800.00 3,410,300.00 3,410,300.00 -55.22 -55.22 
  1.3)งบรายจ่ายอื่น                  
       -ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,285,000.00 1,248,029.58 736,000.00 736,000.00 -42.72 -41.03 
      -บริการวิชาการแก่สังคม 2,760,000.00 2,403,071.58 3,043,900.00 3,043,900.00 10.29 26.67 

  1.4)งบลงทุน 
             
-  

           
-  

           
-  

           
-  

    

2)งบประมาณรายได้ 29,969,908.00 18,306,080.49 36,504,500.00 20,494,515.63 21.80 11.95 
รวมงบประมาณทั้งส้ิน 44,905,608.00 32,847,881.57 46,982,200.00 30,972,211.90 4.62 -5.71 

 
*ขัอมูลการเบิกจ่ายจริงจากกงานการเงินคณะฯ ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 13/2562 วันท่ี 27 พ.ย.2562 
 
3.3 ด้านงบบุคลากร 
    3.3.1 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 

ภาควิชา/สํานัก 

สายวิชาการ 

รวม

สายสนับสนุน 

รวม
รว

มทั้
งห

มด
 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พนั
กง

าน
เงิน

รา
ยไ

ด้ 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พนั
กง

าน
เงิน

รา
ยไ

ด้ 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
วเงิ

นง
บป

ระ
มา

ณ 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
วเงิ

นร
าย

ได้
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จํา
 

ภาควิชาพืชไร่ 6 - - - 6 - - - - - - - 6 
ภาควิชาพืชสวน 9 5 - - 14 - - - - - - - 14 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ 4 7 1 - 12 - - - - - - - 12 
สาขาวิชาประมง 3 4 - - 7 - - - - - - - 7 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4 10 - - 14 - - - - - - - 14 
สํานักงานเลขานุการ - - - - - 8 1 1 - 2 7 19 19 
สํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ - - - - - 12 3 2 - 1 32 50 50 
รวมท้ังหมด 26 26 1 0 53 20 4 3 0 3 39 69 122 
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 3.3.2 จําแนกตามตําแหน่งสายวิชการ 

ภาควิชา/สาขาวิชา ศาสตราจารย์
รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
อาจารย์ รวมท้ังหมด 

ภาควิชาพืชไร่ - 3 3 - 6 
ภาควิชาพืชสวน - 2 5 7 14 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ - - 3 9 12 
สาขาวิชาประมง 1 1 2 3 7 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร - - 6 8 14 

รวมท้ังส้ิน 1 6 19 27 53 
 

3.3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ํากว่า
ปริญญา

ตรี 
รวมท้ังหมด 

ภาควิชาพืชไร่ 4 2 - - 6 

ภาควิชาพืชสวน 12 2 - - 14 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 9 3 - - 12 

สาขาวิชาประมง 6 1 - - 7 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 13 1 - - 14 

สํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ 1 5 15 29 50 

สํานักงานเลขานุการ - 1 11 7 19 

รวมท้ังส้ิน 45 15 26 36 122 
 

3.3.4 บุคลากรลาศึกษาต่อ 

ระดับการศึกษา 
 สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
ปริญญาเอก -  นางสาวอริศรา โสภาวงศ์ 

 สาวิชา Biodiversity 
 Universiti Putra 
 ทุน SEARCA

1 คน - - - 

 
 3.3.5 บุคลากรเกษียณอายุราชการ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
1 นายสุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่ 

2 นายดํารง คงศิลา พนักงานการเกษตร สํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง 

3 นายวิเชียร  แก่นศรี ลูกจ้างจ้างเหมา สํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง 
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