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แผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยอบุลราชธานีในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2560 
(จากการประชุมร่วมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย อปุนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551) 

 
 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม 

บนพื้นฐานความพอเพียง 
วิสัยทัศน์ 

 
เป็นมหาวิทยาลัยแหง่คุณภาพ  ที่เน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 

ยุทธศาสตร์ 
 
1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคทีม่ีการ   
    เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
2. พัฒนานักศกึษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพ้ืนฐานและสามารถนําความรู้ไปคิด 
    แก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง (คงเดิม) 
3. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  เพือ่ให้เกิดองค์ความรู้ใหมแ่ละผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถ 
    นําไปใช้เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข  
4. เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้  และผูรู้้ในอีสานใต้และอนุภูมภิาคลุ่มน้ํา 
    โขงเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าใหกั้บมหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับ 
    ชุมชน  
5. ส่งเสริม ทํานุบํารุงและฟื้นฟูรูปแบบ  และความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชาติ  
    โดยการซึมซับเข้าสู่วิถีการดํารงชีวิตเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลายทาง 
    วัฒนธรรม  
6. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสขุ 
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ปรัชญา/วิสยัทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร/์มาตรการ 
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจําปี พ.ศ. 2553-2557 
(จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่2/2554  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554) 

 
 
 

ปรัชญา 
     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ให้เป็นแหล่งปัญญา 
วิชาชีพและคุณธรรม เพื่อสังคม โดยคณะเกษตรศาสตร์ จะค้นคว้าและถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี
ด้วยการเรียนการสอน การวิจัยและการฝึกอบรม นําสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพ
ชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ย่ังยืน 
 

วิสัยทัศน ์
           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นแหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรและพัฒนาชนบท ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร 
เพื่อพัฒนาปัญญาให้เป็นประทีป นําความคิดและตอบสนองความต้องการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้าง
บุคลากรทางการเกษตรให้เป็นกําลังสําคัญของแผ่นดิน สําหรับพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ศานติสุขและยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจริยธรรม  
2. ทําการวิจัย ที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะ  
    เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
3. บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมทางด้านการเกษตร 
4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปญัหาให้กับท้องถิ่นหรือเพื่อความต้องการของประทศ 
โดยเน้นงานวจิัยแบบบูรณาการ 

 
มาตรการ 

           1.1. ระดมความคิดด้านกรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ 
                      1.2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและแสวงหาทุนวิจัยหน้าใหม ่วิจัยนําร่องและ 

    วิจัยพุ่งเป้า   
1.3. สนับสนุนและติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกระดับ(รากหญ้าถึงinter)     

    และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
                     1.4. ทุนวิจยันักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอนและวิจัย 
                     1.5. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและสนบัสนนุโดยมุ่งเน้นการถา่ยทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและบริการ 

วิชาการทาํนบุาํรุงศลิปวัฒนธรรมทีเ่ปน็รากฐานของท้องถิ่น 
มาตรการ 

2.1 ระดมความคิดด้านการการบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯโดยมีแผนประจําปี 
2.2 พัฒนารูปแบบและระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบงานทํานุบํารุง  
      ศิลปวัฒนธรรม  
2.3 จัดต้ังฝ่ายบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสาํนักงานไร่ฯ    
2.4 สร้างระบบติดตามและประเมินผล 
2.5 สนับสนุนการประชุม สมัมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาระบบการสอนใหรู้้จรงิทําจริงอยา่งทันสมัยโดยนาํองคค์วามรู้และ 
ประสบการณท์ี่ได้จากวิจัยวิจัยและบริการวิชาการเข้ามาร่วมบูรณาการการเรียนการสอน 

มาตรการ 
3.1 ระดมความคิดด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. 2 ปรับปรุงระบบการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
3.3 พัฒนาระบบการช่วยวิจัย  เสรมิระบบกิจการนักศึกษาให้เข็มแข็ง มคีุณธรรม  
      และจริยธรรม 
3.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้จริง 
3.5 เชิดชูและให้ทุนนักศึกษาและศิษย์เก่า   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มาตรการ 
4. 1 พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
4.2  เชิดชูและสมนาคุณบุคลากร 
4.2  เสริมระบบสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและสํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ  
4.3  ขยายขีดความสามารถของหน่วยสนับสนุนอุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาพันธมิตรและแหล่งทุน 

มาตรการ 
5.1 แสวงหาทุนเพื่อการฝึกอบรมศึกษาดูงานและเสนอผลงาน   
5.2 ขยายความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 
5.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
สนับสนุนการขยายรปูแบบธุรกิจการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ 

มาตรการ 
6.1  ดําเนินธุรกิจเกษตร 
6.2  ร่วมมือกบัภาคเอกชน 
6.3  สนับสนุนแรงจูงใจแกผู่้ทาํงาน 

 

 

************************************************* 



มาตรการ
3.1 ระดมความคิดด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

3. 2 ปรับปรุงระบบการสอนตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
3.3 พัฒนาระบบการช่วยวิจัย
3.3  เสริมระบบกิจการนักศึกษาให้เข็มแข็ง มีคุณธรรม
และจริยธรรม
3.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้จริง

ผลผลิต/โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

1. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ความเชื่อมโยงคณะเกษตรศาสตร์กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ  พ. ศ. 2553 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นยุทธศาสาตร์ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการ

คณะเกษตรศาสตร์
 -  ยุทศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้

 ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ
 มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐานและ
สามารถนําความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนาระบบการสอนให้รู้จริงทําจริง
อย่างทันสมัยโดยนําองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากวิจัยวิจัยและบริการวิชาการเข้ามาร่วมบูรณาการ
การเรียนการสอน

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ รู้จริงทําจริงและได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (TQF)และมาตรฐานเทียบเคียง
อาเซี่ยน

2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะด้านการ
เรยีนวิชาชีพและการประกันคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้าง  
คุณธรรม จริยธรรม

ู
3.5 เชิดชูและให้ทุนนักศึกษาและศิษย์เก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและสนับสนุนโดยมุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและบริการวิชาการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของท้องถิ่น

มาตรการ
2.1 ระดมความคิดด้านการการบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงฯโดยมีแผนประจําปี
2.2 พัฒนารูปแบบและระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และระบบงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2.3 จัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการ/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในสํานักงานไร่ฯ
2.4 สร้างระบบติดตามและประเมินผล
2.5 สนับสนุนการประชุม สัมมนาวิชาการ ระดับชาติ
และนานาชาติ

 1. เพื่อให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่
หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้ แลผู้รู้ในอีสาน
ใต้และอนุภูมิภาคลุ่มและน้ําโขงเพื่อการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าให้กับ
มหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

2. ผลงานการให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริม ทํานุบํารุงและ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชาติ 
โดยการซึมซับเข้าสู่วิถีการดํารงชีวิตเพื่อรองรับ
 การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

3. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น



ผลผลิต/โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ความเชื่อมโยงคณะเกษตรศาสตร์กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ  พ. ศ. 2553 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นยุทธศาสาตร์ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการ

คณะเกษตรศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  1. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ให้กับท้องถิ่นหรือเพื่อความต้องการของประทศโดย
เน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ

4. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

มาตรการ 5. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. ระดมความคิดด้านกรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและแสวงหาทุนวิจัย
หน้าใหม่ วิจัยนําร่องและวิจัยพุ่งเป้า
3. สนับสนุนและติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ทุกระดับ(รากหญ้าถึงinter) และระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย
4. ทุนวิจัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน
และวิจัย
5  พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ
ผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปใช้เพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และ
ประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข

เพื่อวิจัยและพัฒนาแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นรวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ

5. พฒนาระบบตดตามประเมนผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มาตรการ

4. 1 พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

4.2  เชิดชูและสมนาคุณบุคลากร
   4.2  เสริมระบบสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและ

สํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ
4.3  ขยายขีดความสามารถของหน่วยสนับสนุน
อุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 5   สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาพันธมิตร
และแหล่งทุน
มาตรการ
5.1    แสวงหาทุนเพื่อการฝึกอบรมศึกษาดูงานและ
เสนอผลงาน
5.2    ขยายความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการ
แก่สังคม

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว

 ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและบุคลากรทํางานอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพ

ี     

 เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

 -  ผลการดําเนินงานที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพของ สกอ./
สมศ.

5.3    ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์



ผลผลิต/โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ความเชื่อมโยงคณะเกษตรศาสตร์กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ  พ. ศ. 2553 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นยุทธศาสาตร์ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการ

คณะเกษตรศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  6 สนับสนุนการขยายรูปแบบธุรกิจ
การเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ

มาตรการ
6.1  ดําเนินธุรกิจเกษตร
6.2  ร่วมมือกับภาคเอกชน
6.3  สนับสนุนแรงจูงใจแก่ผู้ทํางาน

สนับสนุนนักศึกษาฝึกงานจริงในเชิงธุรกิจการเกษตรและลดการ
พี่งพาภาครัฐ

 -  ผลการดําเนินงานที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพของ สกอ./สมศ.



• สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์

ประจาํปี พ.ศ. 2553



การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
 

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
 หมายเหตุ       รอผลการดําเนินงาน  KPI จํานวน 1  ตัว  

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
 หมายเหตุ       รอผลการดําเนินงาน  KPI จํานวน 6  ตัว
ยุทธศาสตร์ท่ี  4พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 67 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
 หมายเหตุ       รอผลการดําเนินงาน  KPI จํานวน 1  ตัว

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

สรุป

42 ตัวชี้วัด

34 ตัวชี้วัด

80.95

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553
 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับจํานวนตัวบ่งชี้ท้ังหมดของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ ปี 2553 เท่ากับ

จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553   เท่ากับ

 จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ ปี 2553 เท่ากับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  1. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นหรือเพื่อความต้องการของประทศโดยเน้น

งานวิจัยแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาและสนับสนุนโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและบริการวิชาการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาพันธมิตรและ

แหล่งทุน

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 สนับสนุนการขยายรูปแบบธุรกิจการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3.  พัฒนาระบบการสอนให้รู้จริงทําจริงอย่างทันสมัยโดยนําองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้

จากวิจัยและบริการวิชาการเข้ามาร่วมบูรณาการการเรียนการสอน



Count of ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

 (Key Performance Indicators)
บรรลุเป้าหมาย รอผลการดําเนินงาน Grand Total

1 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต จํานวนโครงการวิจัย 1 1
จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 1 1
จํานวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 1 1
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 1

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต Total 4 4
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ จํานวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวาสารระดับชาติและนานาชาติ 1 1

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (ISI) 1 1
จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 1 1

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ Total 3 3
1 Total 7 7

2 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  จํานวนผู้เข้ารับบริการ 1 1
 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 1
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 1 1
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 1
จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 1 1
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 1 1
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 1
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จระยะเวลาที่กําหนด 1 1
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 1
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 1 1

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต Total 10 10
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1 1

 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 1 1
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/จํานวนข้อเสนอโครงงานที่พัฒนาจากกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 1

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ Total 2 1 3
2 Total 12 1 13

3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  จํานวนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 1 1
 จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1 1
 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 1
 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จระยะเวลาที่กําหนด 1 1
 ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 1
 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 1 1

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



ยุทธศาสตร์ ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

 (Key Performance Indicators)
บรรลุเป้าหมาย รอผลการดําเนินงาน Grand Total

3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 1 1
จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1 1
จํานวนนักศึกษาคงอยู่ 1 1
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 1 1
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 1

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต Total 9 2 11
ตัวชี้วัดระดับผลลัพท์ จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาม/จํานวนข้อเสนอโครงงานที่พัฒนาจากกิจกรรมนักศึกษา 1 1

ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 1
ตัวชี้วัดระดับผลลัพท์ Total 1 1 2
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 1 1

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1  ปี 1 1
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา 1 1

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ Total 3 3
3 Total 10 6 16

4  ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 1 1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1 1
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1 1

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ Total 2 1 3
4 Total 2 1 3

5  ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ จํานวนโครงการที่ได้รับความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก(มีMOU) 1 1
 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ Total 1 1

5 Total 1 1
6  ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานในเชิงธุรกิจการเกษตร 1 1

รายได้จากโครงการลดการพึ่งพาภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 1
 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ Total 2 2

6 Total 2 2
Grand Total 34 8 42



ยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

มาตรการ เป้าประสงค์
(การให้บริการหน่วยงาน)

ระดับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
 (Key Performance Indicators)

หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละผล
เทียบกับแผน

ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1 เชิงปริมาณ จํานวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวาสารระดับชาติและ
นานาชาติ

ผลงาน 50 41 82.00 บรรลุเป้าหมาย  คณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1 เชิงคุณภาพ จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน 
reference journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (ISI)

เรื่อง 35 43 122.86 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1 เชิงปริมาณ จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ผลงาน 2 2 100.00 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการวิจัย โครงการ 20 19 95.00 บรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่  1
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
หรือเพื่อความต้องการ
ของประทศโดยเน้น
งานวิจัยแบบบูรณาการ

1.1 ระดมความคิดด้านกรอบ
การวิจัยเชิงบูรณาการ    
1.2. สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและแสวงหาทุนวิจัย
หน้าใหม่ วิจัยนําร่องและวิจัย
พุ่งเป้า  
1.3 สนับสนุนและติดตามการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการทุก
ระดับ(รากหญ้าถึงinter) และ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
1.4  ทุนวิจัยนักศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน
1.5  พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล

เพื่อวิจัยและพัฒนา
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
รวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยเน้นงานวิจัย
แบบบูรณาการ

สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพท์และผลผลิตในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 เชิงคุณภาพ จํานวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด

โครงการ 20 19 95.00 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 เชิงเวลา จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

โครงการ 10 8 80.00 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 เชิงต้นทุน ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ล้านบาท        5.00        4.98           99.68 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคม

โครงการ 15 23 153.33 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงปริมาณ  จํานวนผู้เข้ารับบริการ คน 150,000  145,394  96.93 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงคุณภาพ  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ

ร้อยละ 85 82.03 96.51 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงเวลา ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ 95 22 95.65 บรรลุเป้าหมาย

2.1 ระดมความคิดด้านการ
บริการวิชาการและทํานุบํารุงฯ
โดยมีแผนประจําปี
2.2 พัฒนารูปแบบและระบบ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ระบบงานทํานุบํารุง 
 2.3 จัดตั้งฝ่ายบริการ
วิชาการ/ทํานบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในสํานักงานไร่ฯ 
 2.4 สร้างระบบติดตามและ
ประเมินผล

 ยุทธศาสตร์ที่  2.
พัฒนาและสนับสนุนโดย
มุ่งเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และบริการวิชาการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นรากฐานของท้องถิ่น

 1. เพื่อให้บริการ
วิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แก่หน่วยงาน ประชาชน
ในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง

1.2 สรปุผลการดําเนนิงาน KPI ตามแผนกลยทุธป์ี 2553 Page 1



ยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

มาตรการ เป้าประสงค์
(การให้บริการหน่วยงาน)

ระดับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
 (Key Performance Indicators)

หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละผล
เทียบกับแผน

ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพท์และผลผลิตในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงต้นทุน  ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ล้านบาท 6.689 6.689      100.00 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 2 เชิงปริมาณ จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/จํานวนข้อเสนอ
โครงงานที่พัฒนาจากกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงาน 5 5 100 บรรลุเป้าหมาย รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 2 เชิงคุณภาพ  ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย

ร้อยละ 75 90.0 120 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 10 12 120 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงปริมาณ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ิ ป ั

คน 250 1640 656 บรรลุเป้าหมาย

ประเมนผล
2.5 สนับสนุนการประชุม 
สัมมนาวิชาการ ระดับชาติ
และนานาชาติ

2.เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ 95 10 83.33 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงเวลา ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ 80 10 83.33 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงต้นทุน ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ล้านบาท 0.845 0.845 100 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 307 237 77.20 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาคงอยู่ คน 1045 922 88.23 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงคุณภาพ  ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 100 100 100 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงต้นทุน ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ล้านบาท 50.30     51.71     102.80         บรรลุเป้าหมาย

 3.1 ระดมความคิดด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3. 2 ปรับปรุงระบบการสอน
ตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
3.3 พัฒนาระบบการช่วยวิจัย 
3.4  เสริมระบบกิจการ
นักศึกษาให้เข็มแข็ง มี
คุณธรรมและจริยธรรม
3.5 พัฒนาระบบการเรียนรู้
จริง3.6 เชิดชูและให้ทุน
นักศึกษาและศิษย์เก่า

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ รู้จริงทําจริง
และได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF)และ
มาตรฐานเทียบเคียง
อาเซี่ยน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนา
ระบบการสอนให้รู้จริงทํา
จริงอย่างทันสมัยโดยนํา
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
วิจัยและบริการวิชาการ
เข้ามาร่วมบูรณาการการ
เรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

มาตรการ เป้าประสงค์
(การให้บริการหน่วยงาน)

ระดับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
 (Key Performance Indicators)

หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละผล
เทียบกับแผน

ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพท์และผลผลิตในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดระดับผลลัพท์ 3  เชิงปริมาณ จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้าน
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาม/จํานวนข้อเสนอ
โครงงานที่พัฒนาจากกิจกรรมนักศึกษา

ผลงาน 16 25.0 156.25 บรรลุเป้าหมาย รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ  จํานวนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โครงการ 20 26.0 130 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ  จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คน 784 800.0 10 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงคุณภาพ  ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ 95 96.2 101.21 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงเวลา  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ 80 88.5 110.58 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงต้นทุน  ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บาท 0.6 0.6 100 บรรลุเป้าหมาย

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 4 เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 70 89.35 127.64 บรรลุเป้าหมาย  รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ที่  4
พัฒนาหน่วยงานและ

 ระบบบริหารจัดการมี
คณภาพและบคลากร

4. 1 พัฒนาระบบและ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของบคลากร 

2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ให้มีความรู้ 
และทักษะด้านการเรียน
วิชาชีพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
เสริมสร้าง  คุณธรรม 
จริยธรรม

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 4 เชิงปริมาณ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด

ร้อยละ 75 98.55 131.4 บรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อ
แสวงหาพันธมิตรและ
แหล่งทุน

5.1  แสวงหาทุนเพื่อการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานและเสนอ
ผลงาน 
5.2  ขยายความร่วมมือด้าน
การวิจัย บริการวิชาการแก่
สังคม
5.3 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรศาสตร์

 เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 5 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการที่ได้รับความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอก(มีMOU)

โครงการ 8 7 87.5 บรรลุเป้าหมาย  คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 6 เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานในเชิงธุรกิจการเกษตร คน/ปี  50-60 3593 100.00 บรรลุเป้าหมาย

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 6 เชิงปริมาณ รายได้จากโครงการลดการพึ่งพาภาครัฐที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 30         42.83     143             บรรลุเป้าหมาย

บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สนับสนุนนักศึกษา
ฝึกงานจริงในเชิงธุรกิจ
การเกษตรและลดการ
พี่งพาภาครัฐ

ุ ุ
ทํางานอย่างมีความสุข

ุ
4.2 เชิดชูและสมนาคุณบุคลากร
4.3 เสริมระบบสนับสนุนของ
ํ ั ี ํ ั

คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ/
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่  6
 สนับสนุนการขยาย
รูปแบบธุรกิจการเกษตร
เพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ

6.1  ดําเนินธุรกิจเกษตร  
6.2  ร่วมมือกับภาคเอกชน  
6.3  สนับสนุนแรงจูงใจแก่ผู้ทํา
งาน
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ยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

มาตรการ เป้าประสงค์
(การให้บริการหน่วยงาน)

ระดับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
 (Key Performance Indicators)

หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละผล
เทียบกับแผน

ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 2 เชิงปริมาณ  ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 30 0 รอผลการดําเนินงาน คณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

2.1 ระดมความคิดด้านการ
บริการวิชาการและทํานุบํารุงฯ
โดยมีแผนประจําปี
2.2 พัฒนารูปแบบและระบบ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ระบบงานทํานุบํารุง 
 2.3 จัดตั้งฝ่ายบริการ
วิชาการ/ทํานบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในสํานักงานไร่ฯ 
 2.4 สร้างระบบติดตามและ
ประเมินผล
2.5 สนับสนุนการประชุม 
สัมมนาวิชาการ ระดับชาติ
และนานาชาติ

สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพท์และผลผลิตในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2553

 ยุทธศาสตร์ที่  2.
พัฒนาและสนับสนุนโดย
มุ่งเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และบริการวิชาการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นรากฐานของท้องถิ่น

 1. เพื่อให้บริการ
วิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แก่หน่วยงาน ประชาชน
ในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 3 เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรง
สาขา

ร้อยละ 70  รอผลการดําเนินงาน งานกิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 3 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา

ระดับ 4.00 0.0 รอผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 3 เชิงเวลา ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1  ปี

ร้อยละ 85  รอผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน 187 0.0 รอผลการดําเนินงาน งานบริการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงเวลา  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ 75 0.0 รอผลการดําเนินงาน งานบริการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับผลลัพท์ 3 เชิงคุณภาพ ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสําคัญ
ของกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ร้อยละ 75 0.0 รอผลการดําเนินงาน  รอลิขิต

 3.1 ระดมความคิดด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3. 2 ปรับปรุงระบบการสอน
ตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
3.3 พัฒนาระบบการช่วยวิจัย 
3.4  เสริมระบบกิจการ
นักศึกษาให้เข็มแข็ง มี
คุณธรรมและจริยธรรม
3.5 พัฒนาระบบการเรียนรู้
จริง3.6 เชิดชูและให้ทุน

ึ ์ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ให้มีความรู้ 
และทักษะด้านการเรียน
วิชาชีพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
เสริมสร้าง  คณธรรม 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ รู้จริงทําจริง
และได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF)และ
มาตรฐานเทียบเคียง
อาเซี่ยน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนา
ระบบการสอนให้รู้จริงทํา
จริงอย่างทันสมัยโดยนํา
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
วิจัยและบริการวิชาการ
เข้ามาร่วมบูรณาการการ
เรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

มาตรการ เป้าประสงค์
(การให้บริการหน่วยงาน)

ระดับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
 (Key Performance Indicators)

หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละผล
เทียบกับแผน

ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพท์และผลผลิตในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2553

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 4 เชิงคุณภาพ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ระดับ 4 0.0 รอผลการดําเนินงาน งานประกันฯยุทธศาสตร์ที่  4
พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพและบุคลากร
ทํางานอย่างมีความสุข

4. 1 พัฒนาระบบและ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร 
4.2 เชิดชูและสมนาคุณบุคลากร
4.3 เสริมระบบสนับสนุนของ
สํานักงานคณบดีและสํานักงาน
ไร่ฝึกทดลองฯ
 4.4  ขยายขีดความสามารถ
ของหน่วยสนับสนุนอุปกรณ์
และระบบการเรียนการสอน
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• สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการ
ประจาํปี พ.ศ. 2553



สูตร

ลําดับที่ คณะ/หน่วยงาน จํานวนโครงการทั้งหมด จํานวนตัวชี้วัดที่รายงาน จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละของตัวชี้วัดที่รายงาน ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

(1) (2) (3) (4) (5) (5)=(5)*100/(4) (5)

1 คณะเกษตรศาสตร์ 45 138 136 98.55 98.55

45 138 136 98.55 98.55

หมายเหต

  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2553
(แผนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
х  100

จํานวนตัวบ่งชืทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งหมด

รวม

หมายเหตุ
อยูระหว่างดําเนินการ จํานวน 2  โครงการ ในแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และแผนงานวิจัย



Data
ประเภทงบประมาณ ผลประเมินการดําเนินงาน(ให้ระบุบรรลุเป้าหมาย,ไม่บรรลุเป้าหมแผนงบประมาณ Sum of จํานวนตัวชีวัด Sum of จํานวนโครงการ
งบประมาณแผ่นดิน บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน 78 17

ทํานุ 8 3
บริการวิชาการ 33 12
วิจัย 1 1

บรรลุเป้าหมาย Total 120 33
อยู่ระหว่างดําเนินการ บริการวิชาการ 1 1
อยู่ระหว่างดําเนินการ Total 1 1
อยู่ระหว่างดําเนินการ (ขยายถึง 31 มีนาคม 2554) วิจัย 1 1
อยู่ระหว่างดําเนินการ (ขยายถึง 31 มีนาคม 2554) Total 1 1

งบประมาณแผ่นดิน Total 122 35
เงินนอกงบประมาณ บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน 10 8

บริการวิชาการ 1 1
บรรลุเป้าหมาย Total 11 9
บรรลุเป้าหมาย วิจัย 5 1
บรรลุเป้าหมาย  Total 5 1

เงินนอกงบประมาณ Total 16 10
Grand Total 138 45

การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2553
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



จํานวน
โครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ  จํานวนเงินที่ได้รับ ประเภท
งบประมาณ

ประเภทงบ
รายจ่าย

ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส
 4 ( 30 กันยายน 2553

 )

 คงเหลือ
งบประมาณ(บาท)

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุใน

โครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้ระบุ
บรรลุเป้าหมาย,ไม่
บรรลุเป้าหมาย,อยู่
ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงบประมาณ

1 1207016 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต(สํานักงาน
ไร่ฝึกทดลองฯ)

            326,172 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-นักวิชาการได้รับการพัฒนาฝึกอบรมไม่ตําฎกว่า
ร้อยละของนักวิชาการท้งหมด  75  %, เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ของการได้รับการพัฒนาจากการไปฝึกอบรม  75  ร้อยละ, 
เชิงเวลา-สามารดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ดําเนินการ  100  %

               326,172.00                    -    เชิงเวลา-สามารถดําเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จตามระยะเวลาดําเนินการ
  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1207019 โครงการสหกิจศกึษาเกษตรศาสตร์               50,000 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-นักศึกษาเข้าศึกษาแผนสหกิจไม่น้อยกว่า  70  %                  50,000.00                    -   เชิงปริมาณ-นักศึกษาเข้าศึกษา
แผนสหกิจ  125  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210002 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
(สํานักงานคณบดี)

        31,665,700 งบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร เชิงปริมาณ-จํานวนเจ้าหน้าที่บุคลากรได้รับการพัฒนาไป
ฝึกอบรม ดูงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80  ร้อยละ, เชิง
ปริมาณ-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีกําหนด
  100   %

           31,665,700.00                    -    เชิงเวลา-สามารถดําเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จตามระยะเวลาดําเนินการ
  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210002 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
(สาํนักงานคณบดี)

         1,178,592 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนเจ้าหน้าที่บุคลากรได้รับการพัฒนาไป
ฝึกอบรม ดูงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80  ร้อยละ, เชิง

            1,178,592.00                    -    เชิงเวลา-สามารถดําเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จตามระยะเวลาดําเนินการ

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้น 30  กันยายน 2553
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ู
ปริมาณ-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีกําหนด
  100   %

  100  %

1 1210003 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์             200,000 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
80  ร้อยละ, เชิงเวลา-ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด  100  %, เชิงค่าใช้จ่าย-ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดําเนินงาน)
  -  บาท

               200,000.00                    -    เชิงเวลา-สามารถดําเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จตามระยะเวลาดําเนินการ
  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210005 โครงการผลิตหนังสือตําราเรียนการเกษตร             100,000 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนตําราเรียนการเกษตรไม่น้อยกว่า  3  
รายวิชา

               100,000.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนตําราเรียน
การเกษตร  3  รายวิชา

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210006 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

              50,000 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80  ร้อยละ, เชิงเวลา-ดําเนินโครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %, เชิงค่าใช้จ่าย-ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบอุดหนุน)  -  บาท

                 50,000.00                    -    เชิงเวลา-สามารถดําเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จตามระยะเวลาดําเนินการ
  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210008 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษา
เกษตรศาสตร์

              50,000 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคงอยู่  160  
คน, เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาระดบบัณฑิตศึกษาสําเร็จ  
40  คน

                 50,000.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาคงอยู่  114 คน
, เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จ  28  คน

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210009 โครงการจ้างเหมาคนงานแปลงทดลอง
ทางการเกษตร

         1,512,708 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงเวลา-ดําเนินการจ้างเหมาตามระยะเวลาที่กําหนดร้อยละ 
 100  %

            1,512,708.00                    -   เชิงเวลา-ดําเนินการจ้างเหมาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดร้อยละ  100 
 %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210010 โครงการบริหารจัดการส่วนกลาง (กันลอย)             273,000 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน                273,000.00                    -   0 บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน



จํานวน
โครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ  จํานวนเงินที่ได้รับ ประเภท
งบประมาณ

ประเภทงบ
รายจ่าย

ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส
 4 ( 30 กันยายน 2553

 )

 คงเหลือ
งบประมาณ(บาท)

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุใน

โครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้ระบุ
บรรลุเป้าหมาย,ไม่
บรรลุเป้าหมาย,อยู่
ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงบประมาณ

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้น 30  กันยายน 2553
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 1201004 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรการเกษตร
สาขาพืชไร่

            253,680 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่  163  คน, เชิงปริมาณ-
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ  41  คน, เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  100 
 %, เชิงเวลา-ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  80  %, เชิงค่า
ใช

               253,680.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่
  203 คน, เชิงปริมาณ-จํานวน
นักศึกษาที่สําเร็จ 31 คน, เชิง
คุณภาพ-ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร  100  %, เชิงเวลา-ร้อย
ละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  80  %,

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1202011 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร
สาขาพืชสวน

            314,100 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่  57  คน, เชิงปริมาณ-
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ  18  คน, เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  100 

               314,100.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่
  76  คน, เชิงปริมาณ-จํานวน
นักศึกษาที่สําเร็จ  15  คน, เชิง

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

ู ฐ ู
 %, เชิงเวลา-ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  80  %,

คุณภาพ-ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร  100  %, เชิงเวลา-ร้อย
ละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  80  %,

1 1203003 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร
สาขาสัตวศาสตร์

         1,165,700 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่  179  คน, เชิงปริมาณ-
จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  50  คน, เชิงคุณภาพ-ร้อย
ละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
  100  %, เชิงเวลา-ร้อยละผู้สําเร็จการศึกกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  80  %,

            1,165,700.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่
202  คน, เชิงปริมาณ-จํานวน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา38  คน, 
เชิงคุณภาพ-ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร  100  %, เชิง
เวลา-ร้อยละผู้สําเร็จการศึกกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  80  %,

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน



จํานวน
โครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ  จํานวนเงินที่ได้รับ ประเภท
งบประมาณ

ประเภทงบ
รายจ่าย

ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส
 4 ( 30 กันยายน 2553

 )

 คงเหลือ
งบประมาณ(บาท)

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุใน

โครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้ระบุ
บรรลุเป้าหมาย,ไม่
บรรลุเป้าหมาย,อยู่
ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงบประมาณ

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้น 30  กันยายน 2553
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 1204003 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร
สาขาประมง

            365,300 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่  155  คน, เชิงปริมาณ-
จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  15  คน, เชิงคุณภาพ-ร้อย
ละผู้สําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  100  %, เชิง
เวลา-ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  80  %, เชิงค่าใช้จ่าย

               365,300.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่
  124  คน, เชิงปริมาณ-จํานวน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา  13 คน,
 เชิงคุณภาพ-ร้อยละผู้สําเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
 100  %, เชิงเวลา-ร้อยละ
ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  80  %,

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1205004 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร

            304,160 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน เชิงปริมาณ-จํานวนนนักศึกษาคงอยู่  182  คน, เชิงปริมาณ-
จํานวนนักศึกษาสําเร็จ  51  คน, เชิงคุณภาพ-ร้อยละผู้สําเร็จ

               304,160.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนนนักศึกษาคง
อยู่  144  คน, เชิงปริมาณ-

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน
ุ ุ ู

การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาหลักสูตร  100  %, เชิง
ปริมาณ-ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  80  %,

ู
จํานวนนักศึกษาสําเร็จ 56  คน, 
เชิงคุณภาพ-ร้อยละผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐาหลักสูตร  100  %, เชิง
ปริมาณ-ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด  80  %,

1 1210001 โครงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถและผู้
เชียวชาญต่างประเทศ

         1,279,900 งบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร เชิงปริมาณ-ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ผู้เกษียณอายุมาร่วมสอนไม่
น้อยกว่า  2  คน

            1,279,900.00                    -   เชิงปริมาณ-ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ผู้
เกษียณอายุมาร่วมสอน  2  คน

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210017 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกลุ่มอาคาร
คณะเกษตรศาสตร์

        621,588.00 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน                621,588.00                    -   - บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1201005 สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน               50,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  80  ร้อยละ
, เชิงปริมาณ-กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  100
  ร้อยละ, เชิงปริมาณ-ต้นทุนค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ

                 50,000.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ178.57, เชิง
ปริมาณ-กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  ร้อยละ
, เชิงปริมาณ-ต้นทุนค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณที่ได้รับ 50,000 บาท

บรรลุเป้าหมาย ทํานุ
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โครงการ
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งบประมาณ

ประเภทงบ
รายจ่าย

ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส
 4 ( 30 กันยายน 2553

 )

 คงเหลือ
งบประมาณ(บาท)

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุใน

โครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้ระบุ
บรรลุเป้าหมาย,ไม่
บรรลุเป้าหมาย,อยู่
ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงบประมาณ

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้น 30  กันยายน 2553
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 1207020 ต้นไม้ของพ่อ             100,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  100  ร้อยละ, เชิงปริมาณ-
ดําเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็ตามระยะเวลาที่กําหนด  100 
 ร้อยละ, เชิงปริมาณ-ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

               100,000.00                    -   เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 78.10, เชิงปริมาณ-
ดําเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  
ร้อยละ, เชิงปริมาณ-ต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
100,000  บาท

บรรลุเป้าหมาย ทํานุ

1 1207021 คืนจันทน์ผาสู่ป่าใหญ่เพื่อการอนุรักษ์             100,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  100  ร้อยละ, เชิง
ปริมาณ-ดําเนินงานกิจกรรมแล้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 100  ร้อยละ

               100,000.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 120, เชิง
ปริมาณ-ดําเนินงานกิจกรรมแล้
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
ร้อยละ100

บรรลุเป้าหมาย ทํานุ

1 1202004 โครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล             137,500 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  100  คน, เชิงเวลา-โครงการ                137,500.00                    -   เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการุ ุ ุ ุ ู
ดําเนินแล้วเสร็จตามเวลา  100  %, เชิงคุณภาพ-ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  70  ร้อยละ

ู
130  คน, เชิงเวลา-โครงการ
ดําเนินแล้วเสร็จตามเวลา  100 
 %,
 เชิงคุณภาพ-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 75

ุ

1 1202008 วันเกษตรอีสานใต้          1,000,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  80  ร้อยละ, เชิง
คุณภาพ-ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  70  
ร้อยละ, เชิงเวลา-สามารถจัดงานได้ตามระยะเวลาที่กําหนด  
100  %, เชิงค่าใช้จ่าย-ต้นทุนค่าใช้จายการจัดงาน(งบ
ดําเนินงาน)  -  บาท

            1,000,000.00                    -   เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ47.67,
เชิงคุณภาพ-ผู้เข้าร่วมมีความพึง,
เชิงเวลา-สามารถจัดงานได้ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %,

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

1 1203001 ศูนย์สารสนเทศชุมชนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ระยะที่ 3)

            500,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-จํานวนผู้ใช้บริการ  80  ร้อยละ                            -               500,000 - อยู่ระหว่างดําเนินการ บริการวิชาการ

1 1203002 โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนา
ชนบท ประจําปี 2553

            140,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  80  ร้อยละ, เชิงคุณภาพ-
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  75  ร้อยละ

                           -               140,000 เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ  80, เชิงคุณภาพ-ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ  75

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

1 1205003 โครงการประชุมนานาชาติการวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประจําชาติ

         1,000,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ร้อยละ, 
เชิงปริมาณ-จํานวนผลงานที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  100 
 เรื่อง, เชิงคุณภาพ-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  70 
 ร้อยละ, เชิงเวลา-สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด
ระยะเวลา  100  %

               752,146.86             247,853 เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ 193.13,
 เชิงปริมาณ-จํานวนผลงานที่เข้า
ร่วมประชุม 153  เรื่อง, เชิง
คุณภาพ-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70, เชิง
เวลา-สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลา  100  %

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ
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 คงเหลือ
งบประมาณ(บาท)

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุใน

โครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้ระบุ
บรรลุเป้าหมาย,ไม่
บรรลุเป้าหมาย,อยู่
ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงบประมาณ

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้น 30  กันยายน 2553
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 1207002 การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ใน
การเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน

            100,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  100  คน, เชิงคุณภาพ-
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  ร้อยละ, เชิง
เวลา-สามารถดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด  100  %

               100,000.00                    -   เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ105
 คน, เชิงคุณภาพ-ผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  
90  ร้อยละ, 
เชิงเวลา-สามารถดําเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 100  %

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

1 1207003 โครงการเทคนิคการผสมเทียมปลา               89,500 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  80, เชิงคุณภาพ-
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  80

                 89,500.00                    -   เชิงปริมาณ  :  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
113.33%,
เชิงคุณภาพ-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  80

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

1 1207005 โครงการเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําอย่างง่ายและความผิดปกติเบื้องต้นของ

              75,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  80  ร้อยละ                  75,000.00                    -   เชิงปริมาณ  :  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
100 %

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

สัตว์น้ํา
1 1207006 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่
            229,800 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  80  ร้อยละ, เชิงเวลา-

สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีกําหนด  100  %
                           -               229,800 เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการร้อ

ละ 138.67,
 เชิงเวลา-สามารถดําเนินการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาทีกําหนด  
100  %

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

1 1207008 โครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
การเกษตร

            100,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  80  ร้อยละ, เชิงเวลา-
สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

                 29,000.00              71,000 เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ74, เชิงเวลา-สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

1 1207009 โครงการเทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 
11

              55,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  80  ร้อยละ, เชิงคุณภาพ-
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับดีมากร้อยละ50,
 เชิงเวลา-ดําเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด  100  %, เชิงค่าใช้จ่าย-ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน(งบดําเนินการ)  -  บาท

                 55,000.00                    -   เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 174.29,
 เชิงคุณภาพ-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในระดับดีมาก 
มากกว่าร้อยละ  50, เชิงเวลา-
ดําเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %, 
เชิงค่าใช้จ่าย-ต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน(งบดําเนินการ) 
55,000-  บาท

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ



จํานวน
โครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ  จํานวนเงินที่ได้รับ ประเภท
งบประมาณ

ประเภทงบ
รายจ่าย

ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส
 4 ( 30 กันยายน 2553

 )

 คงเหลือ
งบประมาณ(บาท)

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุใน

โครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้ระบุ
บรรลุเป้าหมาย,ไม่
บรรลุเป้าหมาย,อยู่
ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงบประมาณ

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้น 30  กันยายน 2553
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 1207011 โครงการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน               90,100 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ  80  ร้อยละ, เชิงคุณภาพ-
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก  50  
ร้อยละ, เชิงเวลา-ดําเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีกําหนด  100  %, เชิงค่าใช้จ่าย-ต้นทุน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน(งบดําเนินการ)  -  บาท

                 90,100.00                    -   เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ145.71, เชิงคุณภาพ-
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีมาก
มากกว่าร้อยละ50, เชิงเวลา-
ดําเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีกําหนด  100  %, 
เชิงค่าใช้จ่าย-ต้นทุน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน(งบดําเนินการ) 
90,100.-  บาท

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

1 1207012 โครงการค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน รุ่นที่ 10             150,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  80  ร้อยละ, เชิง
คุณภาพ-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  80  ร้อยละ, 
เชิงเวลา-ดําเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่

                           -               150,000 เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 87, เชิงคุณภาพ-ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อย

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

กําหนด  100  %
ู

ละ  80, เชิงเวลา-ดําเนินการจัด
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด  100  %

1 1201001 การตรวจค้นจึโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองเมืองไทยฯ             440,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ระดับชาติอย่างน้อย 
 1  เรื่อง

                 69,922.30        370,077.70 - อยู่ระหว่างดําเนินการ วิจัย

1 1202001 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรค
เหี่ยวเขียว(Raistonia solancearum) ฯ

            253,000 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย  1  เรื่อง                            -          253,000.00 เชิงปริมาณ-ผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพ์  1  เรื่อง

บรรลุเป้าหมาย วิจัย

1 1207018 โครงการประกอบธุรกิจการเกษตร               30,000 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-จํานวนโครงการธุรกิจการเกษตรไม่น้อยกว่า  1  
โครงการ

                 30,000.00                    -   เชิงปริมาณ-จํานวนโครงการธุรกิจ
การเกษตร  1  โครงการ

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210004 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและ
สัมมนาคณะประจําปี(เงินรายได้)

            967,000 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-จํานวนผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า  40  เรื่อง,
 เชิงปริมาณ-จํานวนการอบรม/ทบทวนภาระงานสาย
สนับสนุนไม่น้อยกว่า  8  ครั้ง, เชิงปริมาณ-จํานวนผู้เข้าร่วม
สัมมนาประจําปีไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ร้อยละ, เชิง
คุณภาพ-ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 100 %

               479,315.00        487,685.00 เชิงปริมาณ-จํานวนการอบรม/
ทบทวนภาระงานสายสนับสนุน
มากกว่า  8  ครั้ง, เชิงปริมาณ-
จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาประจําปี
มากกว่าร้อยละ  75  , เชิง
คุณภาพ-ดําเนินการโครงการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 100
 %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210007 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร(์เงินรายได้)

            550,000 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80  ร้อยละ, เชิงเวลา-ดําเนินโครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %, เชิงค่าใช้จ่าย-ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบอุดหนุน)  -  บาท

               448,459.50        101,540.50  เชิงเวลา-ดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
100  %,

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210011 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
ิ ั ิ ( ิ ไ ้)

         4,488,600 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงเวลา-ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  100 
 

            3,883,125.24        605,474.76 เชิงเวลา-ดําเนินการแล้วเสร็จตาม
ี่ ํ     

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน



จํานวน
โครงการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ  จํานวนเงินที่ได้รับ ประเภท
งบประมาณ

ประเภทงบ
รายจ่าย

ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส
 4 ( 30 กันยายน 2553

 )

 คงเหลือ
งบประมาณ(บาท)

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุใน

โครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้ระบุ
บรรลุเป้าหมาย,ไม่
บรรลุเป้าหมาย,อยู่
ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงบประมาณ

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้น 30  กันยายน 2553
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 1210012 โฎครงการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

            200,000 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงเวลา-ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  100 
 %

               189,400.00          10,600.00 เชิงเวลา-ดําเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210013 โครงการกองทุนส่งเสริมและผลิตบัณฑิตคณะ
เกษตรศาสตร์

         2,411,100 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  %,
 เชิงปริมาณ-จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
 %, เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ไม่น้อยกว่า  75  %

            1,487,985.90        923,114.10 เชิงปริมาณ-จํานวนนักศึกษาคงอยู่
ร้อยละ  86.89 , เชิงปริมาณ-
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาร้อยละ  
81.28 , เชิงปริมาณ-จํานวน
นักศึกษาเข้าใหม่75.57  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210014 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ปัญหาพิเศษ
และวิจัยบัณฑิตศึกษา(กองทุน)

         1,672,500 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
  100  %

               424,551.00      1,247,949.00 เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอน

1 1210015 โครงการเงินทุนสํารองกองทุนส่งเสริมและ             730,800 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ--  -  -                            -          730,800.00 - บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการสอนุ ุ
พัฒนาผลิตบัณฑิต

ุ ุ ุ

1 1200004 โครงการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและทํานุ

            850,000 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงเวลา-ดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
100  %

                  5,000.00 เชิงเวลา-ดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย บริการวิชาการ

1 1210016 โครงการสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากร             100,000 เงินนอกงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เชิงปริมาณ-จํานวนโครงการไม่น้อยกว่า  5  โครงการ                  90,987.00                9,013 เชิงปริมาณ-จํานวนโครงการ  5  
โครงการ

บรรลุเป้าหมาย วิจัย



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันที่ 24 ก.พ. 2554 

 

1  

 
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดบัองค์กร/เป้าหมายของแผนกลยุทธพ์ัฒนาคณะเกษตรศาสตร ์

 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ยุทธศาสตร์ 
ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคม
แห่ งภู มิ ปัญญา
และการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  
 การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 
- ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 

-  เ ร่ ง ผ ลิ ต และ
พัฒนากลังคนทั้ง
ระดับกลางและ
ร ะ ดั บ สู ง ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ 
พ ย า บ า ล  แ ล ะ
สาขาที่ขาดแคลน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 . 
พัฒนานักศึกษาให้
เ กิ ด ทั ก ษ ะ  มี
เครื่องมือ มีความรู้
ในทฤษฎี พื้นฐาน
และสามารถนํ า
ค ว า ม รู้ ไ ป คิ ด
แก้ปัญหาในพื้นที่
ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่  3 .  
พัฒนาระบบการ
สอนให้รู้จริงทําจริง
อย่างทันสมัยโดยนํา
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ที่ ไ ด้
จาก วิ จัยวิ จัยและ
บริการวิชาการเข้า
มาร่วมบูรณการ 
การเรียนการสอน 
มาตรการ 
3.1 ระดมความคิด
ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
3. 2 ปรับปรุงระบบ
ก า ร ส อ น ต า ม
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
 
 

1 . ผู้ สํ า เ ร็ จ
ก า รศึ กษาด้ าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ รู้จริงทําจริง
และ ไ ด้ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
แ ห่ ง ช า ติ  ( TQF)แล ะ
มาตรฐานเทียบเคียง
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : 
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทําตรง
สาขา 
 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
 
เชิงเวลา  :  
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษา
ต่อ  หรื อประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 
 1  ปี 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 
 
 
 
 
ระดับ 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 
 
 
 
 
4.00 
 
 
 
85 
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2  

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 พัฒนาระบบ
การช่วยวิจัย   
3 .4   เ สริ ม ระบบ
กิจการนักศึกษาให้
เข็มแข็ง มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
3 .5  พัฒนาระบบ
การเรียนรู้จริง 
3.6 เชิดชูและให้ทุน
นักศึกษาและศิษย์
เก่า 

 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ให้มีความรู้ 
และทักษะด้านการเรียน
วิชาชีพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
เสริมสร้าง  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
เชิงปริมาณ :  
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี
การ เผยแพร่ด้านส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา/จํานวน
ข้อเสนอโครงงานที่พัฒนา
จากกิจกรรมนักศึกษา 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่
เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า ที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
 

คน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

 
 
16 
 
 
 
 
 
75 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้ศักยภาพ
ในการดํารงชีวิต
ป ร ะ ก อบอ า ชี พ
และเสริมสร้างการ
แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ประเทศ เพื่อการ
ข ย า ย ก า ร ผ ลิ ต
กํ า ลั ง ค น ด้ า น
วิทยาศาสตร์และ
เทค โน โ ลยี แ ล ะ

- ส่ ง เ ส ริ ม
สถาบันการศึกษา 
จัดบริการวิชาการ
แก่ชุมชนสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
เสริมส ร้างความ
เป็นเลิศทางด้าน
ฐานข้ อมู ล  องค์
ความ รู้  แลผู้ รู้ ใน
อีสานใต้และอนุ
ภูมิภาคลุ่มและน้ํา
โขงเพื่อการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
และสร้ า งมู ลค่ า
ให้กับมหาวิทยาลัย

 ยุทธศาสตร์ที่  2  
พั ฒ น า แ ล ะ
สนับสนุนโดยมุ่งเน้น
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
บริการวิชาการทํานุ
บํ า รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรมที่
เ ป็ นรากฐานของ
ท้องถิ่น 

2. ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้บริการ
วิ ช า ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แก่หน่วยงาน ประชาชน
ในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : 
 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการใน
ก า ร พั ฒ น า
ประเทศ 
-  ปลูกจิตสํานึก
และกระตุ้นให้คน
ในชุมชนท้องถิ่น
เกิดความตระหนัก
มีความตื่นตัวและ
เข้ามาส่วนร่วมใน
การฟื้นฟู เผยแพร่
แ ล ะสื บ ส านภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
คุ ณ ค่ า ค ว า ม
หลากหลายของ
ศิ ล ป แ ล ะ
วัฒนธรรมไทยทั้ง
ที่ เ ป็ น วิ ถี ชี วิ ต 
ค่านิยมที่ดีงามและ
ความเป็นไทย 

 
 
 
การศึกษาและวิจัย
เพื่อการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ผ่ า น ก า ร เ รี ย น รู้
ร่วมกับชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  
ส่งเสริม ทํานุบํารุง
และศิลปวัฒน 
ธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่ นและชาติ 
โดยการซึมซับเข้า
สู่วิถีการดํารงชีวิต
เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง
ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 

 
มาตรการ 
2.1 ระดมความคิด
ด้านการการบริการ
วิชาการและทํ านุ
บํ า รุ งฯโดยมีแผน
ประจําปี 
2.2 พัฒนารูปแบบ
แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และระบบงานทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒน 
ธรรม 
2.3 จัดตั้งฝ่าย
บ ริ ก า รวิ ช าก า ร /
ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมใน
สํานักงานไร่ฯ    
2.4 สร้างระบบ
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 
2.5 สนับสนุนการ
ป ร ะ ชุ ม  สั ม ม น า
วิชาการ ระดับชาติ
และนานาชาติ   

 
3. ผลงานทํานุ
บํารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

 
2. เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 
เชิงปริมาณ : 
 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี
การ เผยแพร่ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม / จํ านวน
ข้อเสนอโครงงานที่พัฒนา
จาก กิ จกรรมทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
เชิงคุณภาพ : 
 ร้อยละของนิสิต นักศึกษา
ที่ เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
75 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

 
 พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางปัญญา
โ ด ย ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพมาตรฐาน
ระดับอาชีวิศึกษา 
อุดมศึกษาและการ
พัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม มุ่งเน้น
การเพิ่มขีดความ 
สามารถด้านการ
วิ จั ย แ ล ะ ก า ร
พัฒนาส่งเสริมการ
ส ร้ างนั กวิ จั ยมื อ
อ า ชี พ แล ะสนั บ  
สนุนการดํ า เนิ น 
ก า ร วิ จั ย ใ น
ลักษณะResearch 
Program ใน
ประเด็น สําคัญ ๆ 
ของประเทศ 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า
ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ส่ง เสริมการวิ จัย
แ ล ะ ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม  
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด อ ง ค์
ค ว าม รู้ ใหม่ และ
ผลงานสร้างสรรค์ 
ที่สามารถนําไปใช้
เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม 
สามารถของชุมชน
ในท้ อ งถิ่ น  และ
ประเทศให้อยู่ ไ ด้
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  1. 
สนับสนุนงานวิ จัย
เพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ เ พื่ อ
ความต้องการของ
ป ร ะ ท ศ โ ด ย เ น้ น
งานวิจัยแบบบูรณา
การ 
มาตรการ 
1. ระดมความคิด
ด้านกรอบการวิจัย
เชิงบูรณาการ 
2 .  สนับสนุ นการ
วิจัยและพัฒนาและ
แ ส ว ง ห าทุ น วิ จั ย
หน้ า ใหม่  วิ จั ยนํ า
ร่องและวิจัยพุ่งเป้า   
 ฐานข้อมูลงานวิจัย 
4. ทุนวิจัยนักศึกษา
และพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 
5 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ
ติดตามประเมินผล 
 

4. ผลงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
5. ผลงานวิจัย
เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

เ พื่ อ วิ จั ย และพัฒน า
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
รวมทั้ งถ่ ายทอดองค์
ความรู้โดยเน้นงานวิจัย
แบบบูรณาการ 

เชิงปริมาณ : 
 จํานวนของงานวิ จัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวาสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
 
เชิงปริมาณ : 
 จํ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย ที่
นําไปใช้ประโยชน์ 
 
เชิงคุณภาพ : 
 จํ านวนบทความวิ จั ยที่
ไ ด้ รั บ ก า ร อ้ า ง อิ ง ใ น 
reference journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 

 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
ผลงาน 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
35 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการประเทศ 

คน ไท ย ทุ ก ก ลุ่ ม 
ทุ ก วั ย ไ ด้ รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
คุ ณ ภ า พ  ไ ด้
มาตรฐานสากล 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
จนตลอดชี วิ ต  มี
ศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตประกอบ
อาชีพ และเสริม 
ส ร้ า ง ขี ด ค ว า ม 
ส า ม า ร ถ ข อ ง
ประ เทศ ในก า ร
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
ก า ร ศึ ก ษ า  ฝึ ก 
อบรม  การวิ จั ย
แ ล ะ พั ฒ น า ใ น
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค
รวมทั้งเสริมสร้าง
สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร
เรียนรู้ 

พัฒนาครู อาจารย์
บุ ค ล า ก ร ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
แ ก้ ปั ญ ห า ข า ด
แ ค ล น ค รู 
ค ณ า จ า ร ย์   
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่  1 
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในยุค
ที่มีการเปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็ว 
ยุทธศาสตร์ที่  6 
บริหารด้ วยหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาองค์กรและ
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี   
ความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  4 . 
พัฒนาหน่ วย งาน
และบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มาตรการ 
4. 1 พัฒนาระบบ
และเพิ่มประสิทธิ  
ภาพของบุคลากร 
4 . 2   เ ชิ ด ชู แ ล ะ
สมนาคุณบุคลากร 
4 . 3  เ ส ริ ม ร ะ บ บ
ส นั บ ส นุ น ข อ ง
สํ านั ก ง านคณบดี
และสํานักงานไร่ฝึก
ทดลองฯ 
4 . 4   ข ย า ย ขี ด
ความสามารถของ
ห น่ ว ย ส นั บ ส นุ น
อุปกรณ์และระบบ
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

-. ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ที่
ได้รับการรับรอง
คุ ณ ภ า พ
การศึ กษาตาม
เกณฑ์การประกัน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง 
สกอ./ 
สมศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพและบุคลากร
ทํางานอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ :  
 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
เชิงปริมาณ : 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
เชิงคุณภาพ : 
 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 
 
 
 
75 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันที่ 24 ก.พ. 2554 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ที่  5   
สนั บ สนุ น ใ ห้ เ กิ ด
ค ว า ม ร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานทั้งในและ
ต่า งประ เทศ เพื่ อ
แสวงหาพันธมิตร
และแหล่งทุน 
มาตรการ 
5.1แสวงหาทุนเพื่อ
การฝึกอบรมศึกษา
ดู ง า น แ ล ะ เ ส น อ
ผลงาน   
5.2    ขยายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย 
บริการวิชาการแก่
สังคม 
5.3    ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

- ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ที่
ได้รับการรับรอง
คุ ณ ภ า พ
การศึ กษาตาม
เกณฑ์การประกัน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง 
สกอ./ 
สมศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  :   
จํ านวนโครงการที่ ไ ด้ รับ
ความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ประเด็น 
นโยบาย 
กระทรวง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

คณะเกษตรศาสตร ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กร/ 
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ดัชนีชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ยุทธศาสตร์ที่   6 
สนับสนุนการขยาย
รู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ
การเกษตรเพื่อลด
การพึ่งพาภาครัฐ 
มาตรการ 
6.1 ดําเนินธุรกิจ
เกษตร 
6.2 ร่วมมือกับภาค 
เอกชน 
6.3 ส นั บ ส นุ น
แรงจูงใจแก่ผู้ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ที่
ได้รับการรับรอง
คุ ณ ภ า พ
การศึ กษาตาม
เกณฑ์การประกัน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง 
สกอ./ 
สมศ. 

ส นั บ ส นุ น นั ก ศึ ก ษ า
ฝึกงานจริงในเชิงธุรกิจ
การเกษตรและลดการ
พี่งพาภาครัฐ 
 

เชิงปริมาณ  : 
รายได้จากโครงการลดการ
พึ่งพาภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 
 
 

 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 
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(1) (2)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
         23,932,100

(1) แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา     ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           7,322,200
1 1201004 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืขไร่ หัวหน้าภาควิชาพืชไร่              253,680

2 1202011 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรวีิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืชสวน หัวหน้าภาควิชาพืชสวน              314,100

3 1203003 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาสัตวศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์           1,165,700

4 1205004 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมฯ              304,160

5 1204003 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาประมง หัวหน้าสาขาวิชาประมง              365,300

6 1207016 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต(สํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ) หัวหน้าสํานักงานไร่ฯ              326,172
7 1201002 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต(สํานักงานคณบดี) หัวหน้าสํานักงานคณบดี          1,052,880
8 1201001 โครงการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและชาวต่างประเทศ หัวหน้างานบุคคล           1,279,900

ปี พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553รหัส

โครงการ
ผู้รับผิดชอบชื่อโครงการ

รวมงบประมาณทุกแผนงบประมาณ
(3)

ลําดับที่
 ได้รับงบประมาณ

                                                                                    คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                 
สรุปแผนปฏิบติการโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 (1ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

หมายเหตุ     
กลุ่มเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2552

ู ุ
9 1201003 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างานบุคคล              200,000
10 1210005 โครงการผลิตหนังสือตําราเรียนทางเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ              100,000

11
1210006 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการน.ศ.                50,000

12 1210008 โครงการสนับสนุนบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                50,000
13 1210009  โครงการจ้างเหมาแรงงานคนงานแปลงทดลองเกษตร* นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ              722,208
14 1210010  โครงการบริหารจัดการคณะเกษตรศาสตร์ (กันลอย) หัวหน้าสํานักงานคณบดี              400,000
15 1207019  โครงการสหกิจศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                50,000
16 1210017  โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์** นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ              688,100

(2) แผนบริการวิชาการแก่สังคม           3,666,900
1 1207002 อบรมการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน นายประพนธ์ บุญเจริญ              100,000 รุ่น

1)25-30
รุ่น2) 
22-25

รุ่นละ 50 คน

2 1207005 เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําอย่างง่ายและความผิดปกติเบื้องต้นของสัตว์น้ํา นายศุภกร สีสันต์                75,000 สัปดาห์ที่
 2

จํานวน 30-40
 คน

3 1205003 โครงการประชุมนานาชาติการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประจําชาติ ดร.จิตรา สิงห์ทอง           1,000,000 17-18 จํานวน 200 
4 1202008 โครงการงานวันเกษตรอีสานใต้ ผศ.ดร.วสุ  อมฤตสุทธิ์           1,000,000  100,000 คน
5 1207006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ นายประสิทธิ์  กาญจนา              229,800  1-20 จํานวน 150 
6 1207008 โครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร นางสาวอรุณรัตน์  อนันตทัศน์              100,000 จํานวน 1350

 คน
7 1207012 ค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน รุ่นที่ 10 นายประสิทธิ์  กาญจนา              150,000 18-22 จํานวน 100 
8 1203001 ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระยะที่ 3) ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์              500,000 จํานวน 500 
9 1207011 การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 2 นายทวีศักดิ์  วิยะชัย                90,100 13-14 จํานวน 35 คน

เตรียมดําเนินการ/จัดจริง สัปดาห์ที่ 1 พย. 53
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(1) (2)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ปี พ.ศ. 2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553รหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบชื่อโครงการ

(3)

ลําดับที่
 ได้รับงบประมาณ

                                                                                    คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                 
สรุปแผนปฏิบติการโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 (1ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

หมายเหตุ     
กลุ่มเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2552

10 1202004 ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์              137,500 รุ่นที่ 
1)   

29 กค

รุ่นที่ 2)
 16 สค

รุ่นละ 50 คน

11 1207003 เทคนิคการผสมเทียมปลา นายชํานาญ แก้วมณี                89,500 24-26 จํานวน 30 คน
12 1207009 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 11 นายทวีศักดิ์  วิยะชัย                55,000 20-22 จํานวน 35 คน
13 1203002 โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท 

ประจําปี 2553
นายทศพร  สาธรวิศิษฐ์              140,000 สัปดาห์ 

1-2
จํานวน 50 คน

(3) แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 250,000             
1 1201005 สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน ดร.สุภาวดี แก้วระหัน                50,000
2 1207020 ต้นไม้ของพ่อ นายทวีศักดิ์ วิยะชัย              100,000

3
1207021 คืนจันทน์ผาสู่ป่าใหญ่เพื่อการอนุรักษ์ ปี่ที่ 2 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ              100,000 อบรม

20-30
จํานวน 100 

คน

(4) แผนงานวิจัย 693,000             
1 1202001 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว  (Ralstonia  solanacearum) ใน

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
ดร.บุญส่ง เอกพงษ์              253,000

2 1201001 การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไม้ไหม้และปฏิกิริยา
การตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อ เชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

ดร.สุรีพร  เกตุงาม              440,000

         12,000,000
1 1210011 โครงการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต(งบรายได้) คณบดี           4,488,600

1.1 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต(สํานักงานคณบดี)

(บริหารงานทั่วไป/ค่าประกันรถยนต์/และอื่น ๆ /OT/เลี้ยงรับรอง/ค่าตอบแทนผู้บริหาร)
        1,368,600.00

1.2 โครงการเงินอุดหนุนกองทุนประกันความเสี่ยง             10,000.00
1.3 โครงการชําระหนี้เงินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         1,050,000.00
1.4 โครงการประชาสัมพันธ์           100,000.00
1.5 โครงการประกันคุณภาพและประเมินผล             60,000.00
1.6 โครงการจ้างบุคลากรโดยใช้เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 1,300,000.00        
1.7 โครงการเงินสํารองจ่ายทั่วไปเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ (กันลอย)*** 500,000.00          
1.8 โครงการจัดการองค์ความรู้ 50,000.00            

1.8.1  โครงการอบรม"เทคนิคการใช้ Microsoft Office & Adobe Pholotshop"  (นายวี
ระพงษ์ บัวเขียว)

              2,150.00

1.8.2 โครงการ"การจัดการองค์ความรู้ผ่านระบบเครือข่าย" (นายวีระพงษ์ บัวเขียว)               2,150.00
1.8.3 โครงการ" การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ (ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ์) 5,000.00              
1.8.4 โครงการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับงานสํานักงานคณบดีฯและอื่น ๆ 25,700.00            
1.8.5 โครงการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับงานสํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ (นายอินทร์) 15,000.00            

1.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพเข้มแข็ง             50,000.00                                 -   

(5) แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา (งบรายได้)   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรปุAction plan53_ผา่นกก.24กย52 หนา้ที ่2



(1) (2)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ปี พ.ศ. 2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553รหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบชื่อโครงการ

(3)

ลําดับที่
 ได้รับงบประมาณ

                                                                                    คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                 
สรุปแผนปฏิบติการโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 (1ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

หมายเหตุ     
กลุ่มเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2552

2 1210016 โครงการสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากร (ประกอบด้วย คก ย่อย ดังนี้) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ             100,000
2.1 โครงการวิจัยคุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากเมล็ดมะขาม 20,000.00             ดร.จิตรา สิงห์ทอง
2.2 โครงการวิจัยผลของสารออกซินต่อการติดฝักและการช่วยคัพภะลูกผสมข้ามกล้วยไม้สกุลม้า

วิ่ง             20,000.00 ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
2.3 โครงการวิจัยมีดเกี่ยววัชพืช 20,000.00            ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ์
2.4 โครงการวิจัยศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของข้าวเม่า 20,000.00            ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด
2.5 โครงการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ํากับการวางไข่ของปลานิล             20,000.00 นายชํานาญ แก้วมณี

3 1210007 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักศึกษาคณะฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการน.ศ.             550,000
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมฯ 550,000               

3.2 สมทบสมนาคุณตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการบุคลากรแก่งานกิจการนักศึกษา * 14,000                
3.3 สนับสนุนค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาบุคลากรช่วยงานกิจการนักศึกษา * 60,000                

 หมายเหตุ *  เบิกจ่ายในโครงการที่ 8.3

4 1210004 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและสัมนาคณะประจําปี หัวหน้างานบุคคล             967,000
4.1 โครงการสนับสนุนตีพิมพ์/นําเสนอ/สมนาคุณ/ผลงานวิชาการ 630,000               
4.2 โครงการสัมนา/อบรม/ทบทวน/ภาระงานประจําปี(งานบุคคล)                337,000

 - สัมมนาประจําปี สายวิชาการ คนละ 1500 *33 49,500                
 -  สัมมนาประจําปี สายสนับสนุน คนละ 1500 *55 82,500                
 -  สัมมนาประจําปี  ลูกจ้างคณะฯ 70,000                
 - อบรมผู้บริหาร  คนละ 10,000 *6 60,000                
 - ทบทวนผู้ให้บริการ   12  ครั้ง x  5000 60,000                
 - อบรมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ต.ค.-ธค. 52 15,000                

5 1200004 โครงการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย             850,000
5.1 โครงการบริการวิชาการ 

5.1.1 สนับสนุนงานเกษตรอีสานใต้ 200,000               
5.1.2 สนับสนุนประชุมวิชาการเกษตรและอื่น ๆ 250,000               
5.1.3 สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในเขตอีสานใต้เรียนรู้ด้านการเกษตร (รักเกษตร) 100,000               

5.2  ทํานุบํารุง (ปีใหม่ /สงกรานต์/ลอยกระทง/เข้าพรรษา/แสดงความยินดีโอกาสต่าง ๆ ) 300,000               
6 1210012 โครงการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ คณบดี/รองคณบดีฝ่ายพัฒนา             200,000
7 1207018 โครงการสนับสนุนประกอบธุรกิจเกษตร หัวหน้าสํานักงานไร่ฯ              30,000

8 1210013 โครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          2,411,100
8.1 ผลิตบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000,000            
8.2 ผลิตบัณฑิตศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร 60,000                
8.3 บริหารจัดการ/สนับสนุนการเรียนการสอน/และอื่นๆ  เช่น 1,351,100            
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(1) (2)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ปี พ.ศ. 2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553รหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบชื่อโครงการ

(3)

ลําดับที่
 ได้รับงบประมาณ

                                                                                    คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                 
สรุปแผนปฏิบติการโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 (1ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

หมายเหตุ     
กลุ่มเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2552

สมทบสมนาคุณตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการบุคลากรแก่งานกิจการนักศึกษา (14000 บาท)
สนับสนุนค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาบุคลากรช่วยงานกิจการนักศึกษา (60000 บาท
สนับสนุนกิจกรรมการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ/คณิต/เคมี/อื่นๆ 

9 1210014 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา/ปัญหาพิเศษ และวิจัยบัณฑิตศึกษา(กองทุนฯ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          1,672,500
9.1 ทุนการศึกษา 390,000              

  - สนับสนุนทุนการศึกษา ป.ตรี 2 x15000 บาท 30,000                
 - สนับสนุนทุนการศึกษา ป.โท. 12x30000 360,000               

9.2 ทุนทําปัญหาพิเศษ/วิจัย/วิทยานิพนธ์/รางวัล 675,000              
 - สนับสนุนงบทําปัญหาพิเศษ  ป.ตรี  2000 บาท  (ปี 3 4   บังคับ /สหกิจ) 300,000               
 - สนับสนุนทุนทําวิจัยของวิทยานิพนธ์ ป.โท  10,000 บาท 200,000               
 - สนับสนุนทุนทําวิจัยของวิทยานิพนธ์ ป.เอก   25,000บาท 125,000               
 - สนับสนุนเงินรางวัลนักศึกษาผลงานดีเด่นด้าน ต่าง ๆ 50,000                

9.3 เงินค่าตอบแทนกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา 607,500              
 - สาขาเกษตรศาสตร์ /สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.โท 540,000               
 - สาขาเกษตรศาสตร์ ป.เอก 67,500                

10 1210015 โครงการเงินทุนสํารองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิต คณบดี/รองคณบดีฝ่ายพัฒนา              730,800
         23,932,100

หมายเหตุ 1.* รอการโอนเงินค่าจ้างเหมาคนงานแปลงทดลอง  790,500.00                     บาท
2.** โครงการค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ปรับเข้าแผนหลังจากแจ้งแผนการใช้จ่าย เข้าที่
ประชุม กก.บริหาร 1 กย52                     688,100.00

 บาท

3.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปี 2553  เบิกจ่ายจาก งบกองทุนยกมา 469,200.00                     บาท
4. จัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ง ปี 2553 เบิกจ่ายจาก งบกองทุนยกมา 700,000.00                     บาท
5. ปรับลดโครงการบุญคูณลาน จากเดิม 150,000  บาท เหลือ 50,000 บาท
6 ***  โครงการที่ 1210011 (1.7)   เงินสํารองจ่ายทั่วไปเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ (กันลอย)  สํารองไว้เพื่อจัดสัมมนาคณาจารย์(200,000 บาท) และบริการวิชาการ 200,000 บาท
7.  ค่าสาธารณูปโภคเบิกจ่ายจากงบ ที่ได้หักไว้ 5 % ของคณะ

รวมทุกแผนงาน
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ใบสรปุเรื่อง 

6.แบบสรุปเรื่อง : ผลการดําเนินงานตาม KPI ปี 2553 เสนอ กก.คณะ4/2554 28 เม.ย.541  
 

ระเบยีบวาระ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
เรื่อง   รายงานผลการดาํเนนิการตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะและแผนปฏบิัติงานประจําปี พ.ศ.  2553 
 
ผู้เสนอเรื่อง   ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธ์ิ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
1.1 ความเป็นมา 

จากระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้คณะหน่วยงาน
จะต้องดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ 1  เรื่อง ปรัชญา  
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน 

 
1.2 ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะพิจารณา 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บริหารงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ
เกษตรศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในระดับ
ภาควิชาและสํานัก ได้รับทราบแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯและแผนปฏิบัติการประจําปีครบทั้ง 4 พันธกิจ 
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
ซึ่งในแต่ละพันธกิจได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี  ซึ่งในปีงบประมาณประจําปี 2553 
(ตุลาคม 2552- 30  กันยายน 2553) คณะฯ ได้ดําเนินการตามพันธกิจดังกล่าวโดยมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯและแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.  2553 มีผลการ
ดําเนินงานเปน็ดังนี้ 
1.2.1 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553  (เอกสารหมายเลข 1 ) 
จากการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ที่ผ่านมาในปีพ.ศ. 2552 มีการทบทวนทิศทางการพัฒนา 

คณะเกษตรศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ และมีการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์พัฒนา
คณะประจําปี พ.ศ. 2553-2557 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง1/2554 วันที่ 27  มกราคม 
2554 และครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 คณะฯ ได้กําหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ (KPI) แต่ละยุทธศาสตร์
เพื่อใช้วัดความสําเร็จของดําเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจํานวนตัวบ่งชี้(KPI) ทั้งสิ้น 42 ตัวบ่งชี้
จาก 6 ยุทธศาสตร์ และจากผลการวิเคราะห์การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ 
คิดเป็นร้อยละ 92.31  และรอผลการดําเนินงาน 1  ตัวบ่งชี้  สําหรับผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 และที่ 
4  บรรลุเป้าหมาย จํานวน 12 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ .........  และยังรอผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อีก
จํานวน 7 ตัวบ่งชี้  (ตามเอกสารแนบ 2)  และผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 6 บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 3  ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสารแนบ 1)  และสรุปผลการดําเนินงานรวมทั้ง 6  ยุทธศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ .......... 
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1.2.2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  
          (เอกสารหมายเลข 2) 

     ในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี (Action Plan) โดย
แปลงจากแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ และได้ดําเนินการตามแผนงาน (Do)ที่วางไว้
จํานวน 45 โครงการ 138 ตัวช้ีวัด  โดยมีการติดตาม(Check) และรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส
และรอบสิ้นปีงบประมาณต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2553  มีผลการบรรลุเป้าหมายทั้ง 4  พันธกิจ คิดเป็นร้อยละ 98.55   
(ตามเอกสารหมายเลข 2) 
1.3 เอกสารประกอบการประชมุ     

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯและแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2553  จํานวน 1  ชุด 

 
1.4 ข้อเสนอแนะในการพฒันา (Act) 

- ขอความร่วมบุคลากรทุกท่านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการหมวดเงินอุดหนุน (บริการ/  
วิจัย/ทํานุ)  ให้เร่งรัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้หรือตัวช้ีวัด
ที่กําหนดไว้ในโครงการประจําปี 

-  ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการคณะพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อนําไปปรับปรุงในแผนกลยุทธ์พัฒนา
คณะฯประจําปี 2554 และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2554  ต่อไป 

-  กรรมการประจําคณะพิจารณาแนวทางการเร่งรัดการทํางานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
   
 
มติที่ประชุม: ..   คณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร์ เหน็ชอบ และให้ดําเนนิการพฒันาตาม
ข้อเสนอแนะในปีถัดไป 
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