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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 

 

 

************************************************* 
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ความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2560) 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี ยุทธศาสตร์/มาตรการ คณะเกษตรศาสตร ์

                  
1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อแสวงหาพันธมิตรและแหล่งทุน 
มาตรการ 
5.1 แสวงหาทุนเพื่อการฝึกอบรมศึกษาดูงานและเสนอผลงาน   
5.2 ขยายความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 
5.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ 
 
 

2. พัฒนานักศกึษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มี
ความรู้ในทฤษฎีพ้ืนฐานและสามารถนําความรู้ไป
คิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการสอนให้รู้จริงทําจริงอย่างทันสมัยโดยนําองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้จากวิจัยวิจัยและบริการวิชาการเข้ามาร่วม
บูรณาการการเรียนการสอน 
มาตรการ 
3.1 ระดมความคิดด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. 2 ปรับปรุงระบบการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
3.3 พัฒนาระบบการช่วยวิจัย   
3.3  เสริมระบบกิจการนักศึกษาให้เข็มแข็ง มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้จริง 
3.5 เชิดชูและให้ทุนนักศึกษาและศิษย์เก่า   
 
ยุทธศาสตร์ที่  6 
สนับสนุนการขยายรูปแบบธุรกิจการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ 
มาตรการ 
6.1  ดําเนินธุรกิจเกษตร 
6.2  ร่วมมือกับภาคเอกชน 
6.3  สนับสนุนแรงจูงใจแก่ผู้ทํางาน 

 
3. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  เพือ่ให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่
สามารถนําไปใช้เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ในท้องถิ่น และประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข 

-ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นหรือเพื่อความต้องการ
ของประทศโดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ 
มาตรการ 
1.1. ระดมความคิดด้านกรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ 
1.2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและแสวงหาทุนวิจัยหน้าใหม่ วิจัยนํา 
      ร่องและวิจัยพุ่งเป้า   
1.3. สนับสนุนและติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกระดับ(ราก 
      หญ้าถึงinter)และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
1.4. ทุนวิจัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอนและวิจัย 
1.5. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี ยุทธศาสตร์/มาตรการ คณะเกษตรศาสตร ์
                  

4. เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล 
องค์ความรู้  และผู้รู้ในอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขงเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้าง
มูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและสนับสนุนโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของ
ท้องถิ่น 
มาตรการ 
2.1 ระดมความคิดด้านการการบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯโดยมี 
     แผนประจําป ี
2.2 พัฒนารูปแบบและระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบงาน 
     ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
2.3 จัดต้ังฝ่ายบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสํานักงาน 
      ไร่ฯ    
2.4 สร้างระบบติดตามและประเมินผล 
2.5 สนับสนุนการประชุม สัมมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาต ิ  
 

5. ส่งเสริม ทํานุบํารุงและฟื้นฟูรูปแบบ  และ
ความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
และชาติ โดยการซึมซับเข้าสูวิ่ถีการดํารงชีวิตเพื่อ
รองรับ การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  
 

6. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กร
และบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มาตรการ 
4.1 พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
4.2  เชิดชูและสมนาคุณบุคลากร 
4.3  เสริมระบบสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและสํานักงานไร่ฝึก 
      ทดลองฯ  
4.4 ขยายขีดความสามารถของหน่วยสนับสนุนอุปกรณ์และระบบการ 
      เรียนการสอน 

   
 

 
เราคือ “แหล่งภูมิปัญญาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร” 

เราจะเป็น “แหล่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรที ่
สําคัญแห่งหนึง่ของประเทศ( ONE OF THE BEST)” 

เรากําลังเป็น “เปน็แหล่งภูมิปัญญาดา้นการเกษตรชั้นนําของเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนลา่ง” 

                                           



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบ
แผนอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565)

(พ.ศ.2551-2554) มาตรการ  

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  

     ประเด็นนโยบายที่ 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชน (1.3.1 ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15
 ปี)
เป้าหมายเชิงนโยบาย :ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานฟรีตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสาย
อาชีพ ครอบคลุมตําราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน 
อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่น ๆ เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 2. การเชื่อมต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา
1) สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานพัฒนาเด็กในทุกกลุ่มตาม
ศักยภาพ ทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
เด็กทั่วไป และเด็กด้อยโอกาส เพื่อเข้าสู่
ระบบอุดมศึกษาได้ตามศักยภาพและ
ความสามารถ โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษให้มีการจัดระบบ
หลักสูตรเกียรตินิยม

ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : ร่วมพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทั้งในด้าน
ผู้เรียนและผู้สอน ให้มีความรู้และทักษะใน
การเรียน การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - ร่วมพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทั้ง
ในด้านผู้เรียนและผู้สอน ให้มีความรู้และทักษะ
ในการเรียน การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2560

กลยุทธ์-วิธีการ : จัดหาตําราเรียนและสื่อการสอนที่ได้
มาตรฐานในวิชาหลัก โดยจัดให้มตีําราเรียนประจําชั้น
เรียนทุกโรงเรียนที่สอดคล้องกับช่วงชั้นที่จัดการเรียนการ
สอน และจัดบริการยืมตําราเรียนในโรงเรียนให้เด็ก
สามารถยืมใช้หมุนเวียนตําราเรียนได้อย่างทั่วถึง



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบ
แผนอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565)

(พ.ศ.2551-2554) มาตรการ  

ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2560

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา

เป้าหมายเชิงนโยบาย : คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 
ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การ
วิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 1. การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
7) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
การเข้าถึงอุดมศึกษา โดยใช้ประโยชน์จาก
ระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้ง
ผู้อยู่ในวัยเรียน และวัยแรงงาน รวมทั้ง
ผู้สูงอายุ

ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : เสริมสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้ 
และผู้รู้ในอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสรา้ง
มูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและสนับสนุนโดย
มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นรากฐานของท้องถิ่น

 - ส่งเสริมให้มีการศึกษาพื้นที่เป้าหมายเพื่อ
นํามาจัดสร้างเป็นฐานข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ
 - ให้บริการวิชาการที่ตรงใจผู้รับบริการและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
 - ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
 - เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

กลยุทธ์-วิธีการ : จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบอย่างบูรณาการ
 โดยยึดพื้นที่และยึดประเด็นสําคัญของการพัฒนาเพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมให้กับคนทุกช่วงวัย
และต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเร่งยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียน สถานศึกษาที่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบ
แผนอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565)

(พ.ศ.2551-2554) มาตรการ  

ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2560

เครือข่ายอุดมศึกษา 3. บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
3) สนับสนุนให้ทํางานร่วมกันในลักษณะ
เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่ม
มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างพลังร่วมใน
การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีที่เพิ่ม
มูลค่าในการผลิตของประเทศ

 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
ชุมชนเพื่อให้บริการวิชาการ

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน

การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 1. การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ

14) ส่งเสริมให้ ม/ส พัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : พัฒนานักศึกษาให้
เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎี
พื้นฐานและสามารถนําความรู้ไปคิดแก้ปัญหา
ในพื้นที่ได้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนาระบบการสอนให้รู้
จริงทําจริงอย่างทันสมัยโดยนําองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้จากวิจัยวิจัยและ
บริการวิชาการเข้ามาร่วมบูรณาการการเรียน
การสอน

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ

 - พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ

 - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความ
พอเพียงในกระบวนการเรียนรู้
 - บริหารกิจกรรมนักศึกษานอกหลักสูตร
 - สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษา

10) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
ทักษะในการทํางานของนักศึกษาเพื่อให้ได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที

 - บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิต

 - พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์-วิธีการ : สร้างความเข้มแข็งให้แก่
สถาบันการศึกษาและศูนย์การศึกษาวิจัย โดยส่งเสริมให้
มีการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุ่มพื้นที่ อาทิ กลุ่มสร้างองค์
ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยง
กับภาคการผลิตและบริการ ควบคู่กับการพัฒนาและ
เชื่อมโยงการดําเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาที่
มีศักยภาพ

8) เพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในด้านการคิด
วิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
รองรับการมีงานทําในอนาคต และรองรับ
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบ
แผนอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565)

(พ.ศ.2551-2554) มาตรการ  

ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2560

 - รับนักศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพและจํานวนตาม
เป้าหมาย
 - บริหารสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 5. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
1) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง(Access) 
การให้บริการการเรียนรู้ทางไกล 
(Distance Learning) และการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ทั้งที่เป็น
การเรียนในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย

 - จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ

2) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการวิจัย
ที่ชัดเจนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มี
มหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็นหลักในการ
พัฒนาการวิจัยของประเทศ

ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : ส่งเสริมการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปใช้เพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และ
ประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่  1. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นหรือเพื่อความต้องการ
ของประทศโดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ

 - กําหนดโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย
 - สร้างเสริมความแข็งแกร่งของนักวิจัย / กลุ่ม
วิจัย
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

กลยุทธ์-วิธีการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 
โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม  มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยมืออาชีพ และ
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยในลักษณะ Research 
Program ในประเด็นสําคัญๆ ของประเทศ



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบ
แผนอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565)

(พ.ศ.2551-2554) มาตรการ  

ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2560

การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 - ปรับความคิดของอาจารย์และบุคลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551
 - 2565)
 - จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
 - พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร

 - ธํารงรักษาและพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและมีความสุขในการทํางาน เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : บริหารด้วยหลักธรร
มาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี
คุณภาพและมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 - พัฒนาองค์กรและระบบบริหารเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5   สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อแสวงหาพันธมิตรและแหล่งทุน

 - ปรับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งกฎ ระเบียบ
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่  6 สนับสนุนการขยายรูปแบบ
ธุรกิจการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ

 - พัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
เน้นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้เป็นที่
รับรู้อย่างทั่วถึง

 

 

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

5) จัดให้มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสบการณ์ และทักษะทางวิชาการ โดย
เน้นด้านวิชาการทักษะความเป็นครู 
ความสามารถในการวิจัย และสมรรถนะ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

9) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาในด้านต่างๆ 
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนโดย
การกําหนดมาตรการและแนวทางในการ
รองรับและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา
 การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนา
ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบ
แผนอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565)

(พ.ศ.2551-2554) มาตรการ  

ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2560

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.4.1 สังคมและคนไทยมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

เป้าหมายเชิงนโยบาย : สังคมและคนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : การปลูกจิตสํานึกและ
กระตุ้นให้เกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 1. การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ

11) ให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนช่วย
ปลูกจิตสํานึกให้คนไทยเห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในความเป็นไทย และยกระดับ
วัฒนธรรมไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยให้
เป็นที่รู้จัก และยอมรับในระดับนานาชาติ

ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : ส่งเสริม ทํานุ
บํารุงและฟื้นฟูรูปแบบ และความคิดทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและ
ชาติ โดยการซึมซับเข้าสู่วิถีการดํารงชีวิต
เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและสนับสนุนโดย
มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นรากฐานของท้องถิ่น

 - ส่งเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมที่เน้น
การสืบสานวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ชีวิตของชุมชนในอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ําโขงโดยมีกระบวนการที่ต่อเนื่องจนเกิด
การสร้างองค์ความรู้และมีการเผยแพร่ โดยให้
นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 

 - สร้างเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มกิจกรรม
และบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 - ศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของภูมิภาคอื่น
ให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และรักษาไว้ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก

 

 

กลยุทธ์-วิธีการ : ปลูกจิตสํานึกและกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต  ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย



• สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์

ประจาํปี พ.ศ. 2554



เอกสาร
หมายเลข 1

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด(7)

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด (13)
 หมายเหตุ       รอผลการดําเนินงาน  KPI จํานวน 1  ตัว  

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด (16)
 หมายเหตุ       รอผลการดําเนินงาน  KPI จํานวน 4  ตัว
ยุทธศาสตร์ท่ี  4พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด (3)
 

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด (2)

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด (1)

สรุป

42 ตัวชี้วัด

31 ตัวชี้วัด

73.81

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2554
 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับจํานวนตัวบ่งชี้ท้ังหมดของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ ปี 2554 เท่ากับ

จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554   เท่ากับ

 จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ ปี 2554 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 ไม่บรรลุเป้าหมาย 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 หรือ
ระดับนานาชาติ (ISI)

1 1

จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 1 1
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ Total 1 2 3

1 Total 5 2 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 8 2 10
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1 1

 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 1 1
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/จํานวนข้อเสนอโครงงาน
ที่พัฒนาจากกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1 1

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ Total 2 1 3
2 Total 10 2 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. 2554             (เอกสารหมายเลข 1)



ยุทธศาสตร์ ระดับตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  (Key Performance Indicators) บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย รอผลการดําเนินงาน Grand Total
3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 1 1

จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1 1
จํานวนนักศึกษาคงอยู่ 1 1
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 1 1
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 1

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต Total 10 1 11

ตัวชี้วัดระดับผลลัพท์
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาม/จํานวนข้อเสนอ
โครงงานที่พัฒนาจากกิจกรรมนักศึกษา

1 1

ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์

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 11 1 4 16
4  ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 1 1

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1 1
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1 1

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ Total 3 3
4 Total 3 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 1 1 2

6 Total 1 1 2
Grand Total 31 6 5 42



ยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

มาตรการ เป้าประสงค์
(การให้บริการหน่วยงาน)

ระดับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
 (Key Performance Indicators)

หน่วยนับ แผนปี 2554 ผลปี 2554 ร้อยละผล
เทียบกับแผนปี
2554

ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1 เชิงปริมาณ จํานวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วาสารระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน 52 25 48.08 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1 เชิงคุณภาพ จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal 
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (ISI)

เรื่อง 37 24 64.86 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1 เชิงปริมาณ  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ผลงาน 3 3 100.0 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการวิจัย โครงการ 22 37 168.18 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 เชิงคุณภาพ จํานวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด โครงการ 22 37 168.18 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 เชิงเวลา จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด โครงการ 11 14 127.27 บรรลุเป้าหมาย

 คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่  1
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
หรือเพื่อความต้องการ
ของประทศโดยเน้น
งานวิจัยแบบบูรณาการ

สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพท์และผลผลิตในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2554

1.1 ระดมความคิดด้าน
กรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ 
   
1.2. สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและแสวงหาทุนวิจัย
หน้าใหม่ วิจัยนําร่องและ
วิจัยพุ่งเป้า  
1.3 สนับสนุนและติดตาม
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ทุกระดบั(รากหญ้าถึงinter) 
และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
1.4  ทุนวิจัยนักศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน
1.5  พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล

เพื่อวิจัยและพัฒนา
แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
รวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยเน้นงานวิจัย
แบบบูรณาการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 เชิงต้นทุน ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท           5.50 17.75         322.72         บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 2 เชิงปริมาณ  ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 0 0 รอผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ 15 12 80.00 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงปริมาณ  จํานวนผู้เข้ารับบริการ คน 150,000     14,305       9.54            ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงคุณภาพ  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85 83.75 98.53 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงเวลา ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 95 83.3 87.72 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงต้นทุน  ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ล้านบาท 4.0000 1.6444 41.1 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 2 เชิงปริมาณ จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม/จํานวนข้อเสนอโครงงานที่พัฒนาจากกิจกรรม
ทํานบํารงศิลปวัฒนธรรม

ผลงาน 5 5 100 บรรลุเป้าหมาย

คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

 1. เพื่อให้บริการ
วิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
แก่หน่วยงาน ประชาชน
ในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง

2.1 ระดมความคิดด้านการ
บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงฯโดยมีแผนประจําปี
2.2 พัฒนารูปแบบและ
ระบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและระบบงาน
ทํานุบํารุง 
 2.3 จัดตั้งฝ่ายบริการ
วิชาการ/ทํานบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในสํานักงาน
ไร่ฯ 
 2.4 สร้างระบบติดตามและ
ประเมินผล
2.5 สนับสนุนการประชุม 
สัมมนาวิชาการ ระดับชาติ
และนานาชาติ

2.เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ภมิปัญญาของท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่  2.
พัฒนาและสนับสนุนโดย
มุ่งเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และบริการวิชาการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นรากฐานของท้องถิ่น

ทานุบารุงศลปวฒนธรรมภูมปญญาของทองถน
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ยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

มาตรการ เป้าประสงค์
(การให้บริการหน่วยงาน)

ระดับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
 (Key Performance Indicators)

หน่วยนับ แผนปี 2554 ผลปี 2554 ร้อยละผล
เทียบกับแผนปี
2554

ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพท์และผลผลิตในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 2 เชิงคุณภาพ   ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย

ร้อยละ 75 80 106.67 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 10 9 90.00 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงปริมาณ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน 250 2976 1,190.40       บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 95 77.8 81.9 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงเวลา ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 77.78 97.22 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 เชิงต้นทุน ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ล้านบาท 1.099 1.08           97.8162 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 3 เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา ร้อยละ 70 - - รอผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 3 เชิงคณภาพ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผ้สําเร็จการศึกษา ระดับ 4.00 - - รอผลการดําเนินงาน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนา
ระบบการสอนให้รู้จริง
ทําจริงอย่างทันสมัยโดย

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ รู้จริงทําจริง
และได้คุณภาพตาม

 3.1 ระดมความคิดด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3. 2 ปรับปรุงระบบการสอน วชว ร บ ลล ธ 3 เช ุณภ  ว ม อใจขอ น ยจ ม อ ูส เรจ ร ษ ร บ .00

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 3 เชิงเวลา ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1  ปี

ร้อยละ 85 - - รอผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน 287 125 43.55 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ  จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 352 324 92.05 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาคงอยู่ คน 1086 1049 96.593 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงคุณภาพ  ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100 100 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงเวลา  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ 75 89.93 119.90 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงต้นทุน ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท 50.86         51.53         101.31         บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพท์ 3  เชิงปริมาณ จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาม/จํานวนข้อเสนอโครงงานที่พัฒนาจากกิจกรรม
นักศึกษา

ผลงาน 16 19 118.75 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลลัพท์ 3 เชิงคุณภาพ ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสําคัญของกิจกรรม
นักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ร้อยละ 75 0 0 รอผลการดําเนินงาน

งานกิจการนักศึกษา

งานบริการศึกษา

นําองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
วิจัยและบริการวิชาการ
เข้ามาร่วมบูรณาการการ
เรียนการสอน

ุ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF)และ
มาตรฐานเทียบเคียง
อาเซี่ยน

ุ
ตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
3.3 พัฒนาระบบการช่วย
วิจัย 
3.4  เสริมระบบกิจการ
นักศึกษาให้เข็มแข็ง มี
คุณธรรมและจริยธรรม
3.5 พัฒนาระบบการเรียนรู้
จริง3.6 เชิดชูและให้ทุน
นักศึกษาและศิษย์เก่า

2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ให้มีความรู้ 
และทักษะด้านการ
เรียนวิชาชีพและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
เสริมสร้าง  คุณธรรม 
จริยธรรม
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ยุทธศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

มาตรการ เป้าประสงค์
(การให้บริการหน่วยงาน)

ระดับตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
 (Key Performance Indicators)

หน่วยนับ แผนปี 2554 ผลปี 2554 ร้อยละผล
เทียบกับแผนปี
2554

ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพท์และผลผลิตในแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ  จํานวนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โครงการ 20 19 95.00           บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงปริมาณ  จํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คน 815 800 98.22           บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงคุณภาพ  ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 95 100 105.26 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงเวลา  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 100 125 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 3 เชิงต้นทุน  ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท 0.6 0.6 100.00 บรรลุเป้าหมาย

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 4 เชิงคุณภาพ   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 70 85 121.43 บรรลุเป้าหมาย

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 4 เชิงปริมาณ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด

ร้อยละ 75 93.62 124.82 บรรลุเป้าหมาย

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 4 เชิงคุณภาพ ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 4 4.31 107.75 บรรลุเป้าหมาย งานประกันฯ

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  4
พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพและบุคลากร
ทํางานอย่างมีความสุข

4. 1 พัฒนาระบบและ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร 
4.2 เชิดชูและสมนาคุณ
บุคลากร
4.3 เสริมระบบสนับสนุน
ของสํานักงานคณบดีและ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อ
แสวงหาพันธมิตรและ
แหล่งทุน

5.1  แสวงหาทุนเพื่อการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานและ
เสนอผลงาน 
5.2  ขยายความร่วมมือด้าน
การวิจัย บริการวิชาการแก่
สังคม
5.3 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรศาสตร์

 เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 5 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการที่ได้รับความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก(มี
MOU)

โครงการ 4 7 175.00         บรรลุเป้าหมาย  คณบดี/รองคณบดีฝ่ายกิจการพิ

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 6 เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานในเชิงธุรกิจการเกษตร คน/ปี  50-60 เฉลี่ยให้บริการ 
254  ครั้ง ๆ ละ
 27 คน/คาบ( 
รวม 6930 คน)

100 บรรลุเป้าหมาย

 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 6 เชิงปริมาณ รายได้จากโครงการลดการพึ่งพาภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 30              รวมรับจริง 
1,331,511.00 บาท

 ต่ํากว่าเป้าที่
วางไว้ ร้อยละ 
55.47

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่  6
 สนับสนุนการขยาย
รูปแบบธุรกิจการเกษตร
เพื่อลดการพึ่งพาภาครัฐ

สนับสนุนนักศึกษา
ฝึกงานจริงในเชิงธุรกิจ
การเกษตรและลดการ
พี่งพาภาครัฐ

ของสานกงานคณบดและ
สํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ
 4.4  ขยายขีดความสามารถ
ของหน่วยสนับสนุนอุปกรณ์
และระบบการเรียนการสอน

6.1  ดําเนินธุรกิจเกษตร  
6.2  ร่วมมือกับภาคเอกชน  
6.3  สนับสนุนแรงจูงใจแก่
ผู้ทํางาน

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายกิจการพิ
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• สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการ
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จระดบัองค์กร/เป้าหมายของแผนกลยุทธพ์ัฒนาคณะเกษตรศาสตร ์

 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
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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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 
 
 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 
 
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 
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                                                                                แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อ 24 ก.ค. 2552 และฉบับปรับปรุง  วันที่ 24 ก.พ. 2554 

 

  

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 
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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 
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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 
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สูตร

ลําดับที่ คณะ/หน่วยงาน จํานวนโครงการทั้งหมด จํานวนตัวชี้วัดที่รายงาน จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละของตัวชี้วัดที่รายงาน ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

(1) (2) (3) (4) (5) (5)=(5)*100/(4) (5)
1 คณะเกษตรศาสตร์ 54 94 88 93.62 93.62

54 94 88 93.62 93.62รวม

(เอกสาร
หมายเลข 2 )

  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2554
(แผนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด х  100
จํานวนตัวบ่งชืทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งหมด

 
  
  



(เอกสารหมายเลข 2 )

Data

ประเภทงบประมาณ แผนงบประมาณ ผลผลิต
ผลประเมินการดําเนินงาน(ให้ระบุบรรลุ
เป้าหมาย,ไม่บรรลุเป้าหมาย,อยู่ระหว่าง

ดําเนินงาน)

Sum of 
จํานวน
ตัวชี้วัด

Sum of
 จํานวน
โครงการ

งบประมาณแผ่นดิน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลงานการให้บริการวิชาการ บรรลุเป้าหมาย 10 9
ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 1
อยู่ระหว่างดําเนินงาน 2 2

ผลงานการให้บริการวิชาการ Total 13 12
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลบรรลุเป้าหมาย 48 15
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Total 48 15

ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมาย 7 7
อยู่ระหว่างดําเนินงาน 2 2

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม Total 9 9
สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตรกรรม ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ บรรลุเป้าหมาย 2 2

อยู่ระหว่างดําเนินงาน 1 1
ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู ้Total 3 3

งบประมาณแผ่นดิน Total 73 39
งบประมาณรายได้  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา (งบรายได้) ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลบรรลุเป้าหมาย 21 15

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Total 21 15
งบประมาณรายได ้Total 21 15
Grand Total 94 54

ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2554
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข 2 )
ลําดับ
ที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย  ได้รับ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้น
ไตรมาส 4

 ( 30 กันยายน 
2554 )

 คงเหลือ
งบประมาณ

(บาท)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุ

ในโครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้
ระบุบรรลุ

เป้าหมาย,ไม่บรรลุ
เป้าหมาย,อยู่

ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงาน

1 1210009 โครงการบริหารจัดการและ
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
และผลิตบัณฑิต(งบรายได้)

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน    3,438,688 คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

  3,269,204.86     169,483.14 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  
เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

3 1210023 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาการและสัมนาคณะประจําปี

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
( ไ ้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน      405,000 คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย

ิ

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

     137,075.00     267,925.00 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม

ี่ ํ   100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้น 30  กันยายน 2554

(งบรายได้) บริหาร ระยะเวลาทีกําหนด  100  %

4 1210012 โครงการสนับสนุนด้านการบริการ
วิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน      500,000  ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

     474,022.00      25,978.00  54-3 ข้อ 3.2 3.4 เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

5 1210013 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม-
จริยธรรมของนักศึกษา

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน      666,500  รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

     346,115.19     320,384.81 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

6 1210014 โครงการสนับสนุนความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน      200,000  คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

       17,538.30     182,461.70 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

7 1210015 โครงการสนับสนุนประกอบธุรกิจ
เกษตร

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน        30,000  คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

                 -        30,000.00 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

8 1210016 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และปรับปรุงก่อสร้าง

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบลงทุน      500,000  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

     486,910.00      13,090.00 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

9 1210017 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์  ขยายโอกาสและ งบประมาณรายได้ งบดําเนินงาน    1,000,000  รองคณบดีฝ่าย เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
่

     949,036.46      50,963.54 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงเวลา-ดําเนินการ
็

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข 2 )
ลําดับ
ที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย  ได้รับ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้น
ไตรมาส 4

 ( 30 กันยายน 
2554 )

 คงเหลือ
งบประมาณ

(บาท)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุ

ในโครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้
ระบุบรรลุ

เป้าหมาย,ไม่บรรลุ
เป้าหมาย,อยู่

ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงาน

 รายงานผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้น 30  กันยายน 2554

10 1210018 โครงการกองทุนประกันความเสี่ยงฯ  ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน        10,000  คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

                 -        10,000.00 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

11 1200003 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน      200,000  ผู้ช่วยคณบดี
วิชาการ

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

     165,606.75      34,393.25 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

12 1210019 โครงการกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
( ไ ้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน    2,487,658 คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย

ิ

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
ั ึ ่ 1 09    ิ   

  2,016,954.12     470,703.88 54.-2  ข้อ 2.1 ,2.6,2.8
 ข้อ 6.1

เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  

ิ ป ิ    ํ

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

(งบรายได้) บริหาร นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

13 1210020 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านวิชาการ

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน     208,472 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

    156,468.00      52,004.00 54.-2  ข้อ 2.1 ,2.6,2.8
 ข้อ 6.1

เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

14 1210021 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา/
ปัญหาพิเศษนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน      920,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

     577,219.00     342,781.00 54.-2  ข้อ 2.1 ,2.6,2.8
 ข้อ 6.1

เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)

15 1210022 โครงการเงินทุนสํารองกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิต

 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา 
(งบรายได้)

งบประมาณรายได้ งบอุดหนุน      693,940 คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร

เชิงเวลา-ดําเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  100  %

                 -       693,940.00 54.-2  ข้อ 2.1 ,2.6,2.8
 ข้อ 6.1

เชิงเวลา-ดําเนินการ
กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  100  %

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน (งบรายได้)



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข 2 )
ลําดับ
ที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย  ได้รับ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้น
ไตรมาส 4

 ( 30 กันยายน 
2554 )

 คงเหลือ
งบประมาณ

(บาท)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุ

ในโครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้
ระบุบรรลุ

เป้าหมาย,ไม่บรรลุ
เป้าหมาย,อยู่

ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงาน

1 1201003 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืข
ไร่

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน      209,570 หัวหน้าภาควิชา
พืชไร่

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

     209,569.98 -            0.00 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเรจ็การศึกษา 125 คน  
เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

2 1202005 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืช

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน      285,360 หัวหน้าภาควิชา
พืชสวน

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
ั ึ ่ 1 09    ิ   

     285,360.23              0.00 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  

ิ ป ิ    ํ

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้น 30  กันยายน 2554

สวน นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

3 1203005 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขา
สัตวศาสตร์

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน      939,800 หัวหน้าภาควิชา
สัตวศาสตร์

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

     939,800.02              0.00 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  
เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

4 1205004 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน      216,730 หัวหน้าภาควิชา
อุตสาหกรรม
เกษตร

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

     216,729.80              0.00 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  
เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข 2 )
ลําดับ
ที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย  ได้รับ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้น
ไตรมาส 4

 ( 30 กันยายน 
2554 )

 คงเหลือ
งบประมาณ

(บาท)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุ

ในโครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้
ระบุบรรลุ

เป้าหมาย,ไม่บรรลุ
เป้าหมาย,อยู่

ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงาน

 รายงานผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้น 30  กันยายน 2554

5 1204003 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขา
ประมง

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน      345,210 หัวหน้าสาขา
ประมง

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

     345,210.00 -            0.23 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  
เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

6 1207010 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
(สํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ)

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน      205,485 หัวหน้า
สํานักงานไร่ฝึกฯ

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
ั ึ ่ 1 09    ิ   

     205,485.00                 -   54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  

ิ ป ิ    ํ

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

7 1210001 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
(สํานักงานคณบดี)

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน    1,457,749 หัวหน้า
สํานักงานคณบดี

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  รอ้ยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

  1,457,749.20 -            0.20 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  
เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

8 1210002 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน              -   รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

เชิงปริมาณ : ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า
ร่วมประชุมหรือเสนอผลงาน

                 -                   -   54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8  ยุบโครงการ บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

9 1210003 โครงการผลิตหนังสือตําราเรียนทาง
เกษตร

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน      100,000 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคคลากรผลิต
ตําราเรียนทางการเกษตร

     100,000.00                 -   54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

10 1210004 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาคณะ

์

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน        50,000 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ

       50,000.00                 -   54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข 2 )
ลําดับ
ที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย  ได้รับ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้น
ไตรมาส 4

 ( 30 กันยายน 
2554 )

 คงเหลือ
งบประมาณ

(บาท)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุ

ในโครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้
ระบุบรรลุ

เป้าหมาย,ไม่บรรลุ
เป้าหมาย,อยู่

ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงาน

 รายงานผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้น 30  กันยายน 2554

11 1206001 โครงการสนับสนุนบัณฑิตศึกษา
เกษตรศาสตร์

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน        50,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

       50,000.00                 -   54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  
เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

12 1210005 โครงการจ้างเหมาแรงงานคนงาน
แปลงทดลองเกษตร* (รอการโอน

ี ใ  3 ิ ิ 22 00 

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน    1,578,443 งานพัสดุ เชิงเวลา : ดําเนินการตามแผนงานเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

  1,578,443.00                 -   54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

สมทบอีกในระบบ 3 มิติ 722,700 
บาท)

13 1210006 โครงการบริหารจัดการคณะ
เกษตรศาสตร์ (กันลอย)

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน              -   รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

เชิงเวลา : ดําเนินการตามแผนงานเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

                 -   54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

14 1200001 โครงการสหกิจศึกษา ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน        50,000 รองคณบดี
ฝ่ายสหกิจศึกษา

เชิงปริมาณ  : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
160 คน  เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่ 1509 คน   เชิงเวลา : 
รอ้ยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
ตามหลักสูตร เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100
 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

       50,000.00 54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 เชิงปริมาณ  : จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 125 คน  
เชิงปริมาณ :  จํานวน
นักศึกษาคงอยู่  1049 คน 
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละ100 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)

15 1210026 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด
กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน      366,853 งานพัสดุ เชิงเวลา : ดําเนินการตามแผนงานเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

     366,853.00                 -   54.-2 ข้อ  2.1 ,2.6,2.8 บรรลุเป้าหมาย จัดการเรียนการ
สอน(งบแผ่นดิน)



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข 2 )
ลําดับ
ที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย  ได้รับ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้น
ไตรมาส 4

 ( 30 กันยายน 
2554 )

 คงเหลือ
งบประมาณ

(บาท)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุ

ในโครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้
ระบุบรรลุ

เป้าหมาย,ไม่บรรลุ
เป้าหมาย,อยู่

ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงาน

1 1202006 โครงการเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน
ด้านการเกษตรแก่อาจารย์และ
นักเรียนโรงเรียนพื้นที่บริการและ
โรงเรียนเครือข่าย

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      200,000 ดร.วรงค์ นัยวินิจ เชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

     200,000.00                 -   54-4 ข้อ 3,4,5,6 เชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วม
โครงการจํานวน 100 %

บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ

2 1207001 ค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน รุ่นที่ 11 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      164,000 นายรักเกียรติ  
แสนประเสริฐ

เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

     164,000.00                 -   54-4 ข้อ 3,4,5,6 เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วม
อบรม ร้อยฃะ 60  
(เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติด
ประเพณีบุญบั้งไฟนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม)

ไม่บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ

ป ์ใ ้ โ โ ี โ ป ่ ิ        ี ์  ิ ป ิ  ้ ้ ่ โ ไ ่ ้                           ้  ิ ป ิ  ้ ้ ่ ป้ ใ

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้น 30  กันยายน 2554

3 1205001 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบรรจุ
 และการพิมพ์ เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษา และส่งเสริมช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน        69,800 ดร.วีรเวทย์  อุท
โธ

เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

       69,800.00                 -   54-4ข้อ 3,4,5,6 เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 180

บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ

4 1203001 โครงการควบคุมประชากรสุนัข 
แมว และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      119,500 น.สพ.นนทกรณ์
 อุรโสภณ

เชิงปริมาณ : จํานวนสัตว์ที่ผู้ร่วม
โครงการนํามารับบริการฉีดวัคซีนและ
ถ่ายพยาธ 320 ตัว

     119,500.00                 -   54-4ข้อ 4,5 ขอขยายผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ผลงานการให
บริการวิชาการ

5 1207002 การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่ รุ่นที่ 5 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน        55,000 นายรักเกียรติ  
แสนประเสริฐ

เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

       55,000.00                 -   54-4ข้อ 3,4,5,6 เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 103

บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ

6 1207003 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่
 12

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน        55,000 นายทวีศักดิ์  วิ
ยะชัย

เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80

       55,000.00                 -   54-4ข้อ 4,5,6 เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 128

บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ

7 1207004 การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 3 ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน        90,100 นายทวีศักดิ์  วิ
ยะชัย

เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80

       90,100.00                 -   54-4ข้อ 4,5,6 เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 94

บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ

8 1207005 การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี
เพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบ
ยั่งยืน ปีที่ 2

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      115,000 นายประพนธ์  
บุญเจริญ

เชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน      115,000.00                 -   54-4ข้อ 3,4,5 เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 114

บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ

9 1207006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      200,000 นายประสิทธิ์  
กาญจนา

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80

     200,000.00                 -   54-4ข้อ 4,6 เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 114.5

บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข 2 )
ลําดับ
ที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย  ได้รับ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้น
ไตรมาส 4

 ( 30 กันยายน 
2554 )

 คงเหลือ
งบประมาณ

(บาท)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุ

ในโครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้
ระบุบรรลุ

เป้าหมาย,ไม่บรรลุ
เป้าหมาย,อยู่

ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงาน

 รายงานผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้น 30  กันยายน 2554

10 1203002 โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนาชนบท 
ประจําปี 2554

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      140,000 นายทศพร  สา
ธรวิศิษฐ์

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75  และผลงานวิจัย
ไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน

     140,000.00                 -   54-4ข้อ 1,2,3,4 เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 94

บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ

11 1207007 โครงการเปิดฟาร์มและ
ห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์

ขยายโอกาสและ
พฒันาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      200,000 นายศุภกร  สี
สันต์

เชิงคุณภาพ: นักเรียนมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50

     200,000.00                 -   54-4ข้อ 4 เชิงคุณภาพ: นักเรียนมี
ความพึงพอใจร้อยละ 86.80

บรรลุเป้าหมาย ผลงานการให
บริการวิชาการ

12 1203006 ศูนย์สารสนเทศชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      300,000 ดร.นรินทร  
บุญพราหมณ์

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศชุมชนของมหาวิทยาลัยอุบล
ราชานี

     300,000.00                 -   54-4ข้อ 4,6 0 อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ผลงานการให
บริการวิชาการ



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข 2 )
ลําดับ
ที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย  ได้รับ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้น
ไตรมาส 4

 ( 30 กันยายน 
2554 )

 คงเหลือ
งบประมาณ

(บาท)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุ

ในโครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้
ระบุบรรลุ

เป้าหมาย,ไม่บรรลุ
เป้าหมาย,อยู่

ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงาน

1 1201001 โครงการแข่งขันตีกองเส็ง ลีลา
ประยุกต์

ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      100,000 ผศ.ดร.สุภาวดี  
แก้วระหัน

เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 200 คน

     100,000.00                 -   54-5 ข้อ 1 เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการจํานวน 121 
คน(แต่คนเข้าชมมีตามสถิติ
งานวันเกษตร)

บรรลุเป้าหมาย ผลงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

2 1204001 ชนิดของปลาในแม่น้ํามูลและการ
ใช้ประโยชน์ของชาวบ้านในบริเวณ
แม่น้ํามูลตอนล่าง

ส่งเสรมิและ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      100,000 ดร.ธนาทิพย์  
แหลมคม

 เชิงปริมาณ : ชนิดของปลาในแม่น้ํามูล
ตอนล่างที่ถูกใช้ประโยชน์จากชาวบ้าน

     100,000.00                 -   54-5 ข้อ 2 ขอขยายผลการดําเนินงาน
(30ธ.ค.54)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ผลงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

3 1204002 โครงการสํารวจภูมิปัญญาด้านการ
จัดการอาหารปลาของเกษตรกรผู้

ี้ ป ื้ ื ใ  3 ั ั ิ

ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา 
ิ ป

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      125,000 ผศ.ดร.กาญจนา
  พยุหะ

 เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลบนเว็บไซต์      125,000.00                 -   54-5 ข้อ 2 ขอขยายผลการดําเนินงาน
(30ธ.ค.54)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ผลงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้น 30  กันยายน 2554

เลียงปลาพืนเมืองใน 3 จังหวัดริม
แม่น้ําโขง

ศิลปและ
วัฒนธรรม

4 1202002 โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      150,000 ผศ.ดร.กาญจนา
  รุ่งรัชกานนท์

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

     150,000.00                 -   54-5ข้อ 1 เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 181

บรรลุเป้าหมาย ผลงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

5 1205002 การศึกษาวัฒนธรรมการผลิต
อาหารหมักพื้นบ้านในจังหวัด
อุบลราชธานี

ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      150,000 ดร.เอกสิทธิ์  
อ่อนสอาด

เชิงปริมาณ  : ทราบชนิดและ
กระบวนการผลิตของอาหารหมักพื้นบ้าน

     150,000.00                 -   54-5 ข้อ 1 ขอขยายผลการดําเนินงาน
(30ธ.ค.54)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ผลงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

6 1202003 การอนุรักษ์แมลงกินได้และการ
บริโภคอย่างปลอดภัย

ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      100,000 ดร.สุกัญญา  
คลังสินศิริกุล

 เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

     100,000.00                 -   54-5ข้อ 1 ขอขยายผลการดําเนินงาน
(30ธ.ค.54)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

ผลงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

7 1207009 โครงการคืนจันทน์ผาสู่ป่าใหญ่เพื่อ
การอนุรักษ์ ปีที่ 2

ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      100,000 นายรักเกียรติ  
แสนประเสริฐ

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

     100,000.00                 -   54-5ข้อ 1 เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 120

บรรลุเป้าหมาย ผลงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

8 1207008 โครงการต้นไม้ของพ่อ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      100,000 นายทวีศักดิ์  วิ
ยะชัย

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

     100,000.00                 -   54-5 ข้อ 1 เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 167.4

บรรลุเป้าหมาย ผลงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

9 1201002 โครงการสืบสานประเพณีทําบุญ ส่งเสริมและ งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      150,000 ผศ.ดร.สุภาวดี  เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย      150,000.00                 -   54-5ข้อ 1 เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม บรรลุเป้าหมาย ผลงานทํานุ



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารหมายเลข 2 )
ลําดับ
ที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย  ได้รับ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ดัชนีวัดความสําเร็จ  จ่ายจริง ณ สิ้น
ไตรมาส 4

 ( 30 กันยายน 
2554 )

 คงเหลือ
งบประมาณ

(บาท)

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุ

ในโครงการ

ผลประเมินการ
ดําเนินงาน(ให้
ระบุบรรลุ

เป้าหมาย,ไม่บรรลุ
เป้าหมาย,อยู่

ระหว่างดําเนินงาน)

แผนงาน

1 1205003 โครงการคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของใย
อาหารจากรําข้าว และการ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (1ปี)

สนับสนุนด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตรกรรม

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      275,000 ดร.จิตรา  สิงห์
ทอง

เชิงคุณภาพ : เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ

     275,000.00                 -    54-3 ข้อ 3.2 3.4 ขอขยายผลการดําเนินงาน
(30ธ.ค.54)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน

 ผลงานวิจัยสร้าง
องค์ความรู้

2 1023004 โครงการศึกษาประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของสารสกัดไฟโต
เอสโตรเจนในรูปแบบครีมที่ใช้ทาง
ช่องคลอดในหนูแรทที่ตัดรังไข่ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี 54-55)

สนับสนุนด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตรกรรม

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      349,800 น.สพ.ดร.นนท
กรณ์  อุรโสภณ

เชิงคุณภาพ : เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ

     349,800.00                 -    54-3 ข้อ 3.2 3.4 แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
ในปีที่ 1และเตรียมแผนการ
ดําเนินในปีที่ 2

บรรลุเป้าหมาย  ผลงานวิจัยสร้าง
องค์ความรู้

3 1202004 ชุดโครงการการพัฒนาสายพันธุ์
้ ไ ้ ้ ิ่ ื่ ั ใ

สนับสนุนด้าน
ิ ์ 

งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน      794,200 ผศ.ดร.กาญจนา
  ่ ั ์

เชิงคุณภาพ : เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ั ิ ิ

     794,200.00                 -    54-3 ข้อ 3.2 3.4 แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
ใ ปี ี่ ี

บรรลุเป้าหมาย  ผลงานวิจัยสร้าง
์ ้

 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้น 30  กันยายน 2554

กล้วยไม้สกุลม้าวิงเพือศักยภาพใน
เชิงพาณิชย์  ประกอบด้วย(ต่อเนื่อง
 2 ปี 54-55)

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตรกรรม

  รุ่งรัชกานนท์ วารสารระดับชาติ/นานาชาติ ในปีที 1และเตรียมแผนการ
ดําเนินในปีที่ 2

องค์ความรู้



 เอกสารหมายเลข  1

(1) (2)  (12)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

    22,700,300

(1) แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา     ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        6,497,900

1 1207010 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืขไร่ หวัหน้าภาควิชาพืชไร่ งบดําเนินงาน 209,570            

2 1202005 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืชสวน หวัหน้าภาควิชาพืชสวน งบดําเนินงาน 285,360            

3 1203005 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาสตัวศาสตร์ หวัหน้าภาควิชาสตัวศาสตร์ งบดําเนินงาน 939,800            

4 1205004 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาอตุสาหกรรมเกษตร หวัหน้าภาควิชาอตุสาหกรรมเกษตร งบดําเนินงาน 216,730            

5 1204003 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาประมง หวัหน้าสาขาประมง งบดําเนินงาน 345,210            

6 1207010 โครงการสนบัสนนุการผลิตบณัฑิต(สํานกังานไร่ฝึกทดลองฯ) หวัหน้าสํานกังานไร่ฝึกฯ งบดําเนินงาน 205,485            

7 1210001 โครงการสนบัสนนการผลิตบณัฑิต(สํานกังานคณบดี) หวัหน้าสํานกังานคณบดี งบดําเนินงาน 940 045            

(3)

รวมงบประมาณทุกแผนงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวดรายจ่าย  ได้รับงบประมาณ

                   สรุปโครงการแผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รหสั ในระบบฯ 3 มิติ)

หมายเหตุปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554

                                                                                      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          

ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

7 1210001 โครงการสนบสนนุการผลตบณฑต(สานกงานคณบด) 940,045            

8 1210002 โครงการพฒันาบคุลากรคณะเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบดําเนินงาน 200,000            

9 1210003 โครงการผลิตหนงัสือตําราเรียนทางเกษตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบดําเนินงาน 100,000            

10 1210004 โครงการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา งบดําเนินงาน 50,000              

11 1206001 โครงการสนบัสนนุบณัฑิตศกึษาเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งบดําเนินงาน 50,000              

12 1210005 โครงการจ้างเหมาแรงงานคนงานแปลงทดลองเกษตร* (รอการโอนสมทบอีกในระบบ 3 มิติ 722,700 บาท) งานพสัดุ งบดําเนินงาน 860,000            รอการโอนจากม.สมทบ

13 1210006 โครงการบริหารจดัการคณะเกษตรศาสตร์ (กนัลอย) รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบดําเนินงาน 400,000            

14 1200001 โครงการสหกิจศกึษา รองคณบดีฝ่ายสหกิจศกึษา งบดําเนินงาน 50,000              

15 รอกองแผนฯ โครงการจ้างอาจารย์ผู้ เกษียณอายรุาชการและชาวต่างประเทศ งานบคุคล งบบคุลากร          1,186,300

16 รอกองแผนฯ โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ งานพสัดุ งบดําเนินงาน 459,400            รอการโอนจาก ม.

(2)  แผนงาน:  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต :  ผลงานการใหบริการวิชาการ        1,708,400

1 1202006 โครงการเสริมความรู้และประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนด้านการเกษตรแก่อาจารย์และนกัเรียนโรงเรียน

พืน้ที่บริการและโรงเรียนเครือข่าย

ดร.เรวตัิ  ชยัราช งบอดุหนนุ             200,000
ผู้ เข้าร่วม 200 คน

2 1207001 ค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน รุ่นที่ 11 นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ งบอดุหนนุ             164,000 23-27 นกัเรียน นศ. 100 คน

3 1205001 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการบรรจ ุและการพิมพ์ เพื่อยืดอายกุารเก็บรักษา และส่งเสริมช่องทาง

การตลาดผลิตภณัฑ์อาหาร

ดร.วีรเวทย์  อทุโธ งบอดุหนนุ               69,800
 20 พค กลุ่มแมบ่้าน OTOP 80 คน

4 1203001 โครงการควบคมุประชากรสนุขั แมว และป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าในพืน้ที่ชมุชนรอบรัว้มหาวิทยาลยั

อบุลราชธานี

น.สพ.นนทกรณ์ อรุโสภณ งบอดุหนนุ             119,500
เจ้าของสตัว์เลีย้ง 2155 หลงัคา

5 1207002 การสร้างสวนไม้ผลยคุใหม่ รุ่นที่ 5 นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ งบอดุหนนุ               55,000 27-29 เกษตรกรและทัว่ไป 30 คน
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ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

6 1207003 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 12 นายทวีศกัดิ์  วิยะชยั งบอดุหนนุ               55,000
 12-13

เกษตรและประชาชนทัว่ไป 35

 คน

7 1207004 การปลกูพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 3 นายทวีศกัดิ์  วิยะชยั งบอดุหนนุ               90,100
 19-20

เกษตรและประชาชนทัว่ไป 35

 คน

8 1207005 การผลิตพืชอาหารสตัว์คณุภาพดีเพื่อใช้ในการเลีย้งปศสุตัว์แบบยัง่ยืน ปีที่ 2 นายประพนธ์  บญุเจริญ งบอดุหนนุ             115,000  มี.ค. เมงย
เกษตรและประชาชนทัว่ไป 

100 คน

9 1207006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพืน้ที่ปลกูยางใหม่ นายประสิทธิ์  กาญจนา งบอดุหนนุ             200,000 เกษตรกร  200  คน

10 1203002 โครงการจดัประชมุสมัมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท ประจําปี 

2554

นายทศพร  สาธรวิศิษฐ์ งบอดุหนนุ             140,000  4-5
นกัศึกษา นกัวิจยั ทัว่ไป  120 

คน

11 1207007 โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบตัิการในสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ นายศภุกร  สีสนัต์ งบอดุหนนุ             200,000 18-19
นกัเรียน  นกัศึกษาทัว่ไป 5000

 คน

12 1203006 ศนูย์สารสนเทศชมุชน มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ดร.นรินทร  บญุพราหมณ์ งบอดุหนนุ             300,000  คณาจารย์ นกัวิชาการ 1300 

คน

(3)  แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ผลผลิต :  ผลงานทํานศิลปวัฒนธรรม

 29 ตค - 7 

พย

(3)  แผนงาน: สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปและวฒนธรรม ผลผลต :  ผลงานทานุศลปวฒนธรรม
1,075,000       

1 1201001 โครงการแข่งขนัตีกองเส็ง ลีลาประยกุต์ ผศ.ดร.สภุาวดี  แก้วระหนั งบอดุหนนุ 100,000            

2 1204001 ชนิดของปลาในแม่นํ้ามูลและการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านในบริเวณแม่นํ้ามูลตอนล่าง ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม งบอดุหนนุ 100,000            

3
1204002

โครงการสํารวจภูมิปัญญาด้านการจดัการอาหารปลาของเกษตรกรผู้เลีย้งปลาพืน้เมืองใน 3 จงัหวดัริม

แม่นํ้าโขง

ผศ.ดร.กาญจนา  พยหุะ งบอดุหนนุ 125,000            

4 1202002 โครงการอนรุักษ์กล้วยไม้แดงอบุล ผศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ งบอดุหนนุ 150,000            

5 1205002 การศึกษาวฒันธรรมการผลิตอาหารหมกัพืน้บ้านในจงัหวดัอบุลราชธานี ดร.เอกสิทธิ์  อ่อนสอาด งบอดุหนนุ 150,000            

6 1202003 การอนรุักษ์แมลงกินได้และการบริโภคอย่างปลอดภยั ดร.สกุญัญา  คลงัสินศิริกลุ งบอดุหนนุ 100,000            

7 1207009 โครงการคืนจนัทน์ผาสู่ป่าใหญ่เพือ่การอนรุักษ์ ปีที ่2 นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ งบอดุหนนุ 100,000            

8 1207008 โครงการต้นไม้ของพ่อ นายทวีศกัดิ์  วิยะชยั งบอดุหนนุ 100,000            

9 1201002 โครงการสืบสานประเพณีทําบญุคูณลาน ผศ.ดร.สภุาวดี  แก้วระหนั งบอดุหนนุ 150,000            

(4) แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตรกรรม ผลผลิต : ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้
1,419,000       

1 1205003 โครงการคณุสมบตัิเชิงหน้าทีข่องใยอาหารจากรําข้าว และการประยกุต์ใช้ในผลิตภณัฑ์อาหาร ดร.จิตรา  สิงห์ทอง งบอดุหนนุ             275,000

2 1023004 โครงการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภยัของสารสกดัไฟโตเอสโตรเจนในรูปแบบครีมทีใ่ช้ทาง

ช่องคลอดในหนูแรททีต่ดัรังไข่

น.สพ.ดร.นนทกรณ์  อรุโสภณ งบอดุหนนุ             349,800

3 1202004 ชดุโครงการการพฒันาสายพนัธุ์กล้วยไม้สกลุม้าวิ่งเพือ่ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์  ประกอบดว้ย ผศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ งบอดุหนนุ             794,200

3.1 โครงการย่อยที ่1 การปรับปรุงพนัธุ์กล้วยไม้สกลุม้าวิ่งเพือ่เป็นไม้ประดบักระถาง ผศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ งบอดุหนนุ          383,900

3.2 โครงการย่อยที ่2 การพฒันาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพือ่ใช้การปรับปรุงพนัธุ์กล้วยไม้สกลุม้าวิ่ง ผศ.ดร.สรุีพร  เกตงุาม งบอดุหนนุ          410,300
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ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

12,000,000     

1 โครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงนิรายได้  งบอดุหนนุ        7,689,930

1 1210009 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต(งบรายได้) คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ        3,358,430  ปรบัแผนเงินใหโ้ครงการ

1.1 โครงการบริหารจดัการเรียนการสอนและผลิตบณัฑิต(สํานกังานคณบดี)          968,430  พฒันาการเรียนการสอน

 (บริหารทัว่ไป/ค่าประกนัรถยนต์/ค่าประกนัสงัคม/และอืน่ ๆ /OT/เลีย้งรับรอง)  รหสั 1200003 (งบ 200000 

บาท)

1.2 โครงการชําระหนีเ้งินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี          855,000

1.3 โครงการประชาสมัพนัธ์คณะเกษตรศาสตร์            30,000

1.4 โครงการประกนัคณุภาพและประเมินผล            60,000

(5) แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา (งบรายได้)   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.5 โครงการจ้างบคุลากรโดยใช้เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 1,365,000       

1.6 ปป1. โครงการเงินสํารองจ่ายทัว่ไปเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ (กนัลอย) 200000 บาท -                
โอนตัง้โครงการใหม่ 

1200003

1.7 โครงการจดัการองค์ความรู้ 30,000           

1.8 โครงการส่งเสริมสขุภาพเข็มแข็ง 50,000           

2
1210010

โครงการสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย งบอดุหนนุ 720,000          

2.1 โครงการคดัเลือกเชือ้ราก่อโรคในแมลงเพือ่ใช้ในการควบคมุเพลีย้แป้งมนัสําปะหลงั            40,000

2.2 โครงการขยายพนัธุ์เบญจมาศแบบไม่ใช้ดิน            40,000

2.3

โครงการตรวจสอบความผนัแปรทางพนัธุกรรมในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกลุ

ดีเอ็นเอ            40,000

2.4 โครงการรวบรวมเชือ้พนัธุกรรมเพือ่การปรับปรุงพนัธุ์ฝรั่ง            40,000

2.5 โครงการทีเ่ก็บเกีย่วผลหม่อน (Mulberry Picker)            20,000

2.6

โครงการองค์ประกอบคณุสมบตัิเชิงหน้าทีข่องแป้งเมล็ดบวั และการประยกุต์ใช้ในผลิตภณัฑ์อาหารบาง

ชนิด            40,000

2.7

โครงการสมบตัิทางเคมีกายภาพ และกิจกรรมของเอนไซม์ทรานกลูตามิเนสและโปรติเนสในโปรตีน

กล้ามเนือ้ของปลานํ้าจืดวงศ์สวาย            40,000

2.8

โครงการอิทธิพลของระบบการบรรจุแบบบรรยากาศดดัแปรเชิงแอคทีฟ ด้วยไอระเหยเอทานอลต่อ

กิจกรรมการเป็นสารต้านอะนมุูลอิสระในผกัและผลไม้ตดัสด            40,000

โครงการอิทธิพลของอายกุารเก็บเกีย่วต่อคณุภาพของผลส้มเขียวหวานพนัธุ์สายนํ้าผึ้งในจงัหวดั

2.9 อบุลราชธานี            40,000

2.10 โครงการสมทบทนุสนบัสนนุทนุวิจยัรายได้ม. และแหล่งทนุภายนอกและวิจยัสถาบนั 380,000            
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ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

3 1210023 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและสัมนาคณะประจําปี คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอุดหนุน
405,000          

3.1  โครงการสมัมนาคณะเกษตรศาสตร์ประจําปี 405,000.00       

3.2 โครงการทบทวนภาระงานผู้ให้บริการ -                    

3.3 โครงการอบรมผู้บริหาร -                    

 (3.1-3.3งบรวมกนั)

4 1210012 โครงการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย งบอดุหนนุ           600,000

4.1 สนบัสนนุงานเกษตรอีสานใต้และโครงการบริการวิชาการอืน่ ๆ ทีม่ีความจําเป็น          300,000

4.2 สนบัสนนุกิจกรรมเยาวชนในเขตอีสานใต้เรียนรู้ด้านการ                  -   

4.3  ทํานบุํารุง (ปีใหม่ /สงกรานต์/ลอยกระทง/เข้าพรรษา/เกษียรอายรุาชการ)          300,000

5 1210013
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

งบอดุหนนุ           666,500

5.1 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมฯ 550,000           

 1. โครงการเกษตรอาสาพฒันา 3,000                /    

 2. ค่าย 4 จอบ แห่งชาติ 10,000             /

 3. โครงการกีฬาเปิดประป๋อง 20,000             /

 4. โครงการกีฬา 3 เสียม 40,000             /

 5. โครงการลอยกระทง*** -                   /

6. งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ 45,000             /

7. โครงการพระราชทานปริญญาบตัร และเลีย้งนํ้าชาบณัฑิต 20,000             /

8. โครงการแนะแนวเลือกสาขา 3,000               /

9. ปัจฉิมนิเทศ 20,000             /

10. โครงการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษาเทอมปลาย 3,000               /

11. โครงการเกษตรแฟร์ 10,000             /

12. โครงการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษารุ่นใหม่              15,000  /

13. โครงการศึกษาดูงานสโมสรนกัศึกษา 50,000             /

14. ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่รวมทกุคณะ/บายศรีสู่ขวญั            140,000  /

15. โครงการพีพ่บน้อง              40,000  /
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 เอกสารหมายเลข  1

(1) (2)  (12)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.(3)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวดรายจ่าย  ได้รับงบประมาณ

                   สรุปโครงการแผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รหสั ในระบบฯ 3 มิติ)

หมายเหตุปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554

                                                                                      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          

ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

16.. โครงการไหวค้รู/เชิดชูเกียรตินกัศึกษา*              20,000  /

17. โครงการพีส่อนน้อง/เสริมทกัษะภาษาองักฤษ** -  /

18.โครงการพฒันาฟาร์มทกุภาควิชา** -  /

19. โครงการมือเรียวรอเกีย่วรวง (ดํานา) 10,000             /

20. โครงการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษาเทอมต้น 5,000               /

21. โครงการเตรียมความพร้อมบณัฑิต 40,000             /

22. โครงการกีฬาน้องใหม่ 30,000             /

23. เลือกตัง้สโมสรชดุใหม่/ส่งมอบงานสโมสร 1,000               /

24. ส่งเสริมกิจกรรมชมุนมุวิชาการนศ.เกษตรศาสตร์ 25,000            

25.โครงการส่งเสริมกิจกรรมของคณาจารย์ (ใช้งบแผ่นดิน) -                  

หมายเหตุ * งบกองทุนพฒันากิจกรรมนกัศึกษา   ** งบคณะเกษตรศาสตร์ *** งบสโมสรนกัศึกษาคณะฯ

5.2 สมทบสมนาคณุตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการบคุลากรแก่งานกิจการนกัศึกษา 66,500           

5.3 สนบัสนนุค่าปฏิบตัิงานล่วงเวลาบคุลากรช่วยงานกิจการนกัศึกษา            50,000

6
1210014

โครงการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ  คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ           200,000

7
1210015

โครงการสนับสนุนประกอบธุรกิจเกษตร คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ            30,000

8 1210016 โครงการจัดหาครุภณัฑ์สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงก่อสร้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบลงทนุ           500,000

9 1210017 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบดําเนินงาน        1,000,000

10 1210018
โครงการกองทุนประกันความเสี่ยงฯ คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ            10,000

ปป.1 1200003
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีวิชาการ งบอดุหนนุ           200,000

 โครงการที่เบิกจ่ายจากเงนิกองทุนส่งเสริมการผลิตบํณฑิตคณะเกษตรศาสตร์
       4,310,070

11 1210019 โครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ        1,529,130

 - สนบัสนนุบริหารจดัการเรียนการสอนและอืน่ ๆ 917,480                 

 - สนบัสนนุผลิตบณัฑิตศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์/สตัวศาสตร์/ประมง) 118,800                 

 - สนบัสนนุผลิตบณัฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร 44,000                   

 - สนบัสนนุผลิตบณัฑิตสาสขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  448,850

12 ้ ช่ ฝี่ ิ ั            536 50012 1210020 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
ผูชวยคณบดฝายวจย งบอดุหนนุ            536,500

 - สมมนาคณุตีพิมพ์ทางวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ เสนอผลงาน            66,500
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 เอกสารหมายเลข  1

(1) (2)  (12)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.(3)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวดรายจ่าย  ได้รับงบประมาณ

                   สรุปโครงการแผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รหสั ในระบบฯ 3 มิติ)

หมายเหตุปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554

                                                                                      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          

ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

 - สนบัสนนุไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ          260,000

 - สนบัสนนุการเดินทางไปอบรมต่างประเทศ กึ่งหนึ่งของค่าเดิน /1 ครั้ง/คน/ปี            80,000

 - สนบัสนนุการตรวจแก้ภาษาองักฤษในบทความทางวิชาการก่อนส่งตีพิมพ์            30,000

 -  สนบัสนนุการจดัเตรียมเอกสารในการขอตําแหน่งทางวิชาการและสร้างผลงาน            40,000

 - สมนาคณุผู้อ่านผลงานทางวิชาการ            15,000

 -สมทบกองทนุผลิตตําราทางการเกษตร            45,000

13 1210021
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา/ปัญหาพิเศษนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งบอดุหนนุ        1,550,500

13.1  - ทนุการศึกษา          375,000

13.2  - งบประมาณทําปัญหาพิเศษนศ.ปริญญาตรี   /ทําวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา          545,000

13.2  - เงินรางวลัสําหรับนกัศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ            50,000

13.4  - เงินค่าตอบแทนกรรมการระดบับณัฑิตศึกษา 580,500         

14 1210022 โครงการเงนิทุนสํารองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิต คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ 693,940          
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 เอกสารหมายเลข  1

(1) (2)  (12)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.(3)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวดรายจ่าย  ได้รับงบประมาณ

                   สรุปโครงการแผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รหสั ในระบบฯ 3 มิติ)

หมายเหตุปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554

                                                                                      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          

ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(1) แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา     ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งบแผ่นดินได้รับงบดาํเนินงาน =             4,852,200

   งบบุคลากรคา่จ้างชัว่คราว  3 อตัรา  =             1,186,300

   รอการโอนงบดําเนินจากกองแผนงาน คา่จ้างเหมาคนงานแปลงทดลอง =              722,700.00

 รอการโอนงบดําเนินจากกองแผนงาน คา่จ้างทําความสะอาด           459,400.00

รวมงบทัง้สิน้      7,220,599.81

บาท

่

งบประจาํปี พ.ศ.  2554

(1) แผนงาน ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา     ผลผลิต : ผู้ สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดําเนินงาน+ คา่จ้างชวัคราว)
6,038,500            

(2)  แผนงาน:  ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา  ผลผลิต :  ผลงานการใหบริการวิชาการ
1,708,400            

(3)  แผนงาน:  ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา  ผลผลิต :  ผลงานทํานุศิลปวฒันธรรม
1,075,000            

(4) แผนงาน : สนบัสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตัรกรรม ผลผลิต : ผลงานวิจยัสร้างองค์ความรู้
1,419,000            

(5) แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา (งบรายได้)   ผลผลิต : ผู้ สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
          12,000,000

22,240,900        

หมายเหต ุ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัครัง้ที่ 9/2553 วนัที่ 7 กนัยายน 2553 วาระที่ 4.11 ได้มีมติในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี 2554

เห็นควรให้คณะผู้บริหารชุดใหมเ่ป็นผู้บริหารและดําเนินการตอ่ไป และสภามหาวิทยาลยัอนุมตัิให้ใช้กรอบวงเงินในอตัรา 1 ใน 3 ของงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจําปี 2553

ไปพลางก่อน (หนงัสือที่ ศธ 0529.17/ว 262 ลงวนัที่ 27 ก.ย.2553

รวมทัง้สิน้
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6.แบบสรุปเรื่อง : ผลการดําเนินงานตาม KPI ปี 2554 เสนอ กก.คณะ1/2555 26 มกราคม 25551  
 

ระเบยีบวาระ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
เรื่อง   รายงานผลการดาํเนนิการตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะและแผนปฏบิัติงานประจําปี พ.ศ.  2554 
 
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 2554 
(ตุลาคม 2553- 30  กันยายน 2554) คณะฯ ได้ดําเนินการตามพันธกิจดังกล่าวโดยมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯและแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.  2554 มีผลการ
ดําเนินงานเปน็ดังนี้ 
1.2.1 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554  (เอกสารหมายเลข 1 ) 
จากการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ที่ผ่านมา มีการทบทวนทิศทางการพัฒนาคณะ

เกษตรศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ 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. 2554 มีจํานวนตัวบ่งชี้(KPI) ทั้งสิ้น 42 ตัวบ่งชี้
จาก 6 ยุทธศาสตร์ และจากผลการวิเคราะห์การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย จํานวน 10 ตัวบ่งชี้ 
คิดเป็นร้อยละ 76.92  และรอผลการดําเนินงาน 1  ตัวบ่งชี้  สําหรับผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ผล
การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย จํานวน 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 68.75 รอผลการดําเนินงานจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5  ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย จํานวน  5 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 50  และสรุปผลการดําเนินงานรวมทั้ง 6  
ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 73.81 
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1.2.2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
          (เอกสารหมายเลข 2) 

     ในปีงบประมาณพ.ศ. 2554 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. 2554  มีผลการบรรลุเป้าหมายทั้ง 4  พันธกิจ คิดเป็นร้อยละ 93.62   
(ตามเอกสารหมายเลข 2) 
1.3 เอกสารประกอบการประชมุ     

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯและแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2554  จํานวน 1  ชุด 

 
1.4 ข้อเสนอแนะในการพฒันา (Act) 

- ขอความร่วมบุคลากรทุกท่านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการหมวดเงินอุดหนุน (บริการ/  
วิจัย/ทํานุ)  ให้เร่งรัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้หรือตัวช้ีวัด
ที่กําหนดไว้ในโครงการประจําปี 

-  ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการคณะพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อนําไปปรับปรุงในแผนกลยุทธ์พัฒนา
คณะฯประจําปี 2555 และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2555  ต่อไป 

-  กรรมการประจําคณะพิจารณาแนวทางการเร่งรัดการทํางานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
   
 
มติที่ประชุม:  รับทราบ และขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวช้ีวัด ที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
ให้เร่งติดตามและดําเนินงานให้แล้วเสร็จ โดยประสานกับงานนโยบายและแผนต่อไป 
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