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แผนกลยุทธพัฒนาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

ปรัชญา
มุงสรางสรรคความรูใหเปนแหลงปญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสูการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

และคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดลอมของชุมชนใหย่ังยืน

วิสัยทัศน
เปนสถาบันช้ันนําในการเรียนรูและพัฒนาดานการเกษตรเพื่อชุมชนทองถิ่นในอีสานใต

ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

พันธกิจ
1. พัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรู คิดเปน ทําเปน รูรักสามัคคี มีจิต
สาธารณะและดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง

2. วิจัยและสรางนวัตกรรมดานการเกษตร ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน
3. บริการวิชาการ และเสริมสรางความรวมมือดานการเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ํา
โขง
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทางดานการเกษตรกับชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขง
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต มี 10 ประเทศไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา พมา บูรไน มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย (ภูมิภาคลุมน้ําโขง
คือ ไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา พมา จีนตอนใต)

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ ใฝรูและมีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพ เปนท่ียอมรับของสังคม

2. องคความรู นวัตกรรมท่ีพัฒนาดานการเกษตรและชุมชน

3. งานบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร ความม่ันคงทางอาหารและพัฒนาชุมชน

4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรและวิถีชุมชน
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แผนกลยุทธพัฒนาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

ปรัชญา
มุงสรางสรรคความรูใหเปนแหลงปญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสูการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

และคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดลอมของชุมชนใหย่ังยืน

วิสัยทัศน
เปนสถาบันช้ันนําในการเรียนรูและพัฒนาดานการเกษตรเพื่อชุมชนทองถิ่นในอีสานใต

ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

พันธกิจ
1. พัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรู คิดเปน ทําเปน รูรักสามัคคี มีจิต
สาธารณะและดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง

2. วิจัยและสรางนวัตกรรมดานการเกษตร ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน
3. บริการวิชาการ และเสริมสรางความรวมมือดานการเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ํา
โขง
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทางดานการเกษตรกับชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขง
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต มี 10 ประเทศไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา พมา บูรไน มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย (ภูมิภาคลุมน้ําโขง
คือ ไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา พมา จีนตอนใต)

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ ใฝรูและมีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพ เปนท่ียอมรับของสังคม

2. องคความรู นวัตกรรมท่ีพัฒนาดานการเกษตรและชุมชน

3. งานบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร ความม่ันคงทางอาหารและพัฒนาชุมชน

4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรและวิถีชุมชน

1

แผนกลยุทธพัฒนาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

ปรัชญา
มุงสรางสรรคความรูใหเปนแหลงปญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสูการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

และคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดลอมของชุมชนใหย่ังยืน

วิสัยทัศน
เปนสถาบันช้ันนําในการเรียนรูและพัฒนาดานการเกษตรเพื่อชุมชนทองถิ่นในอีสานใต

ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

พันธกิจ
1. พัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรู คิดเปน ทําเปน รูรักสามัคคี มีจิต
สาธารณะและดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง

2. วิจัยและสรางนวัตกรรมดานการเกษตร ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน
3. บริการวิชาการ และเสริมสรางความรวมมือดานการเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ํา
โขง
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทางดานการเกษตรกับชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขง
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต มี 10 ประเทศไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา พมา บูรไน มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย (ภูมิภาคลุมน้ําโขง
คือ ไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา พมา จีนตอนใต)

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ ใฝรูและมีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพ เปนท่ียอมรับของสังคม

2. องคความรู นวัตกรรมท่ีพัฒนาดานการเกษตรและชุมชน

3. งานบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร ความม่ันคงทางอาหารและพัฒนาชุมชน

4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตรและวิถีชุมชน
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วัตถุประสงค
1 สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รูรักสามัคคี และความรับผิดชอบ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทันตอการ เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพและมี
ความสุขในการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสามารถเปนกําลัง
สําคัญในการรวมพัฒนาประเทศและภูมิภาคลุมน้ําโขง

2. สรางองคความรู นวัตกรรมและผลงานสรางสรรค เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการของ
ชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง

3. ใหบริการวิชาการแกชุมชน ทองถ่ิน และภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยบูรณการองคความรูและสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน โดย
เชื่อมโยงกลับสูการเรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยการศึกษา อนุรักษ และเผยแพร โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข

กลยุทธพัฒนาคณะเกษตรศาสตร
กลยุทธท่ี 1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบตอสังคม ความสามัคคี ความพอเพียง จิตสาธารณะ และมี
ความพรอมเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง

มาตรการ
1.1*พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับ

ความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ

1.2 *จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF)

1.3*สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหครบถวนทุกหลักสูตร ให
นักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง

1.4 *สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน และมุงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจน
ปลูกฝงจิตสํานึกสามัคคี มีจิตสาธารณะ รักทองถ่ินและความรับผิดชอบตอสังคม
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1.5 *สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

1.6 *พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน สนับสนุนใหนักศึกษา
มีประสบการณตรงในการเรียนรูรวมกับผูประกอบการ (สหกิจ)

1.7*สรางความสัมพันธกับศิษยเกาใหมีสวนรวมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร

1.8*มีการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

กลยุทธท่ี 2. พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพล
วัตรของสังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะ
ดานวิชาการในระดับสากล

มาตรการ
*2.1 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

*2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ

*2.3 สงเสริมใหอาจารยปฏิบัติวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา และสามารถเปนท่ีปรึกษา
ใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

*2.4 จัดระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทาง
วชิาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

*2.5 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากลเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน

กลยุทธท่ี 3. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแกปญหาใหกับชุมชนทองถิ่น โดยเนนงานวิจัยแบบบูรณาการและสงเสริม
ความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ

มาตรการ
3.1. ระดมความคิดดานกรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ

3.2 *สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแกปญหาใหกับชุมชนทองถ่ิน

3.3 สนับสนุนและติดตามการเผยแพรผลงานวิชาการทุกระดับและระบบฐานขอมูลงานวิจัย
3.4. สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผูชวยสอนและวิจัย

3.5 สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย

3.6 พัฒนาระบบสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและสํานักงานไรฝกทดลองฯ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย การเรียนการ
สอน และบริการวิชาการ
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กลยุทธท่ี 4. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร ความม่ันคง
ทางอาหารและพัฒนาชุมชน

มาตรการ
4.1 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการวิจัย

และการเรียนการสอน

4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม เพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

4.3 สนับสนุนการเผยแพรผลงานดานเกษตรและพัฒนาชุมชนในระดับทองถ่ินและสากล
4.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
4.5 หลักสูตรระยะสั้นท่ียืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและภาคสวนตาง ๆ

กลยุทธท่ี 5. ศึกษา คนควา รวบรวม ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร
และวิถีชุมชน

มาตรการ
5.1*พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับ

การวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

5.2 ศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและเผยแพรองคความรูและภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี โดยเนนในชุมชนทองถ่ินอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขง

5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของทองถ่ินตลอดจนรูเทาทันวัฒนธรรมของประเทศตางๆ

กลยุทธท่ี6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการโดยการลดการพึ่งพา
ภาครัฐ

มาตรการ
6.1*พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล

6.1.1 กําหนดวิสัยทัศน/ กลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัยและถายทอดสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

6.1.2 กระจายอํานาจบริหาร และจัดใหมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน

6.1.3 การบริหารจัดการท่ีตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

6.1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน

6.2 ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของสวนงานและหนวยงานภายในใหเหมาะสม



5

6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินใหมีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยปรับปรุง
ระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ใหถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน และสามารถใชในการตัดสินใจเพ่ือการ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบุคคลและหนวยงานภายในคณะ

6.4.1 พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในระดับคณะ

6.4.2 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ

6.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ผูปฏิบัติงานทุกระดับ

6.4.4 กํากับติดตามการดําเนินงานตามกลยุทธ/แผน

6.4.5 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก

6.4.6 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตามประเมินผลท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู รวมท้ังการใหบริการดานตางๆ เพ่ือใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ

6.5.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน
ภายในท่ีเก่ียวของ

6.6 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและประเมินความพึงพอใจของผูใชขอมูล
อยางตอเนื่อง

6.7 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการถายทอด
นโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนการสรางภาพลักษณท่ีดีของคณะเกษตรศาสตร

6.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา

6.9 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร

6.9 สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดภาวะโลกรอน

6.10 สนับสนุนการขยายรูปแบบความรวมมือธุรกิจการเกษตรกับภาคเอกชนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและ
ลดการพ่ึงพาภาครัฐ
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กลยุทธท่ี 7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรู เพื่อการทํางานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
ผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของ
บุคลากร และการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรการ
7.1*พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม

7.2*พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

7.3 *พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันตอการเปลี่ยนแปลง

7.4*สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิและประสบการณ

7.5*สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข

7.6*สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
7.7*สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีดี

หมายเหตุ : ขอความมาตรการที่มีเคร่ืองหมาย * คือ มาตรการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไดมีมติให เปนความรับผิดชอบของคณะวิชาตางๆ ในการเสนอและจัดทําโครงการ

ขอมูล : ผานการประชุมประชาพิจารณจากคณะ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554



ความเช่ือมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเร่ิม 1. ยุทธศาสตรการสรางรากฐานการพัฒนา
ดําเนินการในปแรก ที่สมดุลสูสังคม
1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต 1.5 การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
และทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต

แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 1. เรงนํา เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
2. ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสามารถ สันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน      - ประชาชนในพ้ืนท่ีมึความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
พ่ึงตนเอง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต และมี ของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต การทํางานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน รวมท้ังไดรับการศึกษา
การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม และมีคุณภาพชีวิต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด การพัฒนาอาชีพ และรายไดเพ่ิมข้ึน
ท่ีดี และอิทธิพลอํานาจมืด โดยนอมนํากระแส ตัวชี้วัด
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      - รายไดเฉลี่ยของประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ิม
- อัตราการเรียนรูและอัตราการเขาศึกษาตอของ "เขาใจ เขาถึง พัฒนา" เปนหลักปฏิบัติใน สูงข้ึน เพ่ือนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี
เด็กและเยาวชนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง แนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริมความรวมมือ

ในทุกภาคสวนกับประชาชนในพ้ืนท่ี อํานวย
ความยุติธรรมอยางท่ัวถึง เพ่ิมโอกาสทางการ
ศึกษาและคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและความ
เสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี
เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน
สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวน
ทองถ่ินในรูปแบบท่ีสอดคลองกับลักษณะพ้ืนท่ี
โดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี จะมีการบูรณาการ
การบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุง
พัฒนากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของให
สอดคลอง ทันสมัย กับสภาพความเปนจริงของ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเยียวยาผูไดรับผล
กระทบจากความไมสงบอยางเปนธรรม

กลยุทธ/วิธีการ นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน ยุทธศาสตรฯ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1) โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษา



ความเช่ือมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนเพ่ือยกระดับ 1.5.1 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด ภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
คุณภาพชีวิตและทักษะการดํารงชีวิตเพ่ือ ชายแดนภาคใต โดยมุงเนนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา คุณภาพชีวิต การจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษา ชายแดนภาคใต (ม./ส.)
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และคุณภาพชีวิต บนพ้ืนฐานของการเคารพอัตลักษณ ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เก่ียวกับการอุดมศึกษา)
- ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท่ีสอดคลอง ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน      - รอยละของผูรับบริการการศึกษาใน
กับอัตลักษณและวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเพ่ิมข้ึน (รอยละ)
อยางท่ัวถึงและครอบคลุมกลุมเปาหมายอยางมี
คุณภาพ

1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 1.12 การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
ใหแกโรงเรียน เพื่อการศึกษา

แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
เพื่อการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 1. จัดหา เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกคน ไดรับ เครื่องคอมพิวเตอรแท็บแล็ตใหแกโรงเรียน      - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกคนไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแท็บแล็ต และสามารถเขาถึง โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารอง เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตและสามารถเขาถึงบริการ
บริการอินเทอรเน็ตไรสายโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา อินเทอรเน็ตไรสาย โดยไมเสียคาใชจาย
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : พ.ศ. 2555 ควบคูกับการเรงพัฒนาเน้ือหาท่ี ตัวชี้วัด
- จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับ เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร      - นักเรียนกลุมเปาหมายระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
เครื่องคอมพิวเตอรแท็บแล็ต แท็บแล็ต รวมท้ังจัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสาย เครื่องคอมพิวเตอรพกพาท่ีสามารถเขาถึงเน้ือหา
- จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับบริการอินเทอรเน็ต ตามมาตรฐานการใหบริการในสถานศึกษาท่ี ทางการศึกษาดวยระบบอินเทอรเน็ตไรสาย
ไรสายโดยไมเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย

กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ยุทธศาสตรฯ : ยกระดับคุณภาพและ 1) โครงการ : โครงการจัดการเรียน
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 1.12.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บแล็ต) ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตและมี มาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากร การสอนโดยใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
ใหมีเน้ือหาเหมาะสมเพ่ือรองรับการเรียน เพ่ือสนับสนุนการศึกษาใหแกนักเรียนกลุมเปาหมาย ควบคู เน้ือหาท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร สงเสริม ทางการศึกษาและสถานศึกษา (ม./ส.)
การสอนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแท็บแล็ต กับการเรงรัดการพัฒนาโปรแกรมและเน้ือหาทางการศึกษา การเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและ 4. ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม



ความเช่ือมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
4.1 นโยบายการศึกษา 4.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 2. สราง เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
4. คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษา โอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการ      - ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง เปนธรรม ศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความ โดยไมเสียคาใชจาย
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : เสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแก ตัวชี้วัด
- จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอย      - คาใชจายของผูปกครองในการสนับสนุนประชากร

โอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการ ในวัยเรียนในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง
เรียนรู รวมท้ังชนกลุมนอย โดยสงเสริมการให      - รอยละของประชากรในวัยเรียนไดรับการศึกษา
ความรูต้ังแตอยูในครรภมารดาถึงแรกเกิด ข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน
ใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพท้ังแม
และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และ
พัฒนาการอยางมีคุณภาพต้ังแตกอนวัย เรียน
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดใหมีการเทียบ
โอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง อาทิ กลุมแมบาน จัดใหมีระบสะสม
ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาส
ใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา นอกจากน้ี จะดําเนินการลดขอจํากัด
ของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี "โครงการเงินกู
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต"
โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียงพอท่ีจะ
เลี้ยงตัวได พักชําระหน้ีแกผูเปนหน้ีกองทุนเงิน
กูยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหน้ี
เปนระบบท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุง
ระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอ้ือ
ตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางย่ิงจะจัด
ใหมีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
ดําเนิน "โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน" เพ่ือเปด
โอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ
จัดการศึกษาชุมชน เพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต
กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : ประชาชนไดรับโอกาส ยุทธศาสตร : ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ 1) โครงการ : โครงการสนับสนุน
- สรางโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุน 4.1.1 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว ทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเน่ือง การจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย



ความเช่ือมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ทุนการศึกษาและคาใชจายเพ่ือการศึกษา ต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวชี้วัด : ตลอดชีวิต 15 ป (ม./ส.)
และระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ท้ังสายสามัญและอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย      - รอยละของผูปกครองนักเรียนนักศึกษา

ไดลดภาระคาใชจายตามรายการท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐ (รอยละ)
     - รอยละของผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดรับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
(รอยละ)
     - รอยละความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียน (รอยละ)

4.1 นโยบายการศึกษา 4.2 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 4. จัดการ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
ศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลอง      - คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
กับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล
โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวาง ตัวชี้วัด
เรียนอยางเหมาะสมและสนับสนุนการสราง      - จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมสูงข้ึน
รายไดระหวางเรียนและสนับสนุนใหผูสําเร็จ จากป 2554
การศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือ
ระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมให
มีศูนยอบรมอาชีวศึกษา เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนสามารถเรียนรูหาประสบการณ
กอนไปประกอบอาชีพโดยใหสถาบันอาชีวศึกษา
ดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพ
รวมท้ังจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชน
เพ่ือฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะในการให
บริการแกประชาชน ท้ังน้ี จะดําเนินการรวมกับ
ภาคเอกชนอยางจริงจัง เพ่ือสงเสริมการศึกษา
ในสายอาชีวศึกษาใหเปนท่ียอมรับและสามารถ
มีรายไดสูงตามความสามารถ

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : กําลังคนระดับกลางและระดับสูง ยุทธศาสตรฯ : การพัฒนาขีดความสามารถ 1) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา
1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพ้ืนท่ี ใน 5 กลุมอาชีพ - ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ 4.2.6 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับ ของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ม./ส.)
ใหม ใหสามารถแขงขันไดใน 5 ภูมิภาคหลัก ระดับสูงท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด และมาตรฐานสอดคลองตามความตองการของตลาด และ สากล 2) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา
ของโลก แรงงาน โดยเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี เพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เก่ียวกับการอุดมศึกษา) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ม./ส.)



ความเช่ือมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : ควบคูกับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี      - สัดสวนผูเรียนสายวิทยาศาสตรและ 3) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา
- รอยละของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดม สหกิจศึกษา และการฝกงานใหมากข้ึน รวมท้ัง เทคโนโลยีตอสายสังคมศาสตรในสถาบัน ดานสังคมศาสตร (ม./ส.)
ศึกษาท่ีเขาสูตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเปนท่ี สงเสริมการมีงานทําระหวางเรียน อุดมศึกษาประเภทจํากัดรับ ระดับอนุปริญญา 4) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา
พึงพอใจของผูใช และมีงานภายใน 1 ป รวมท้ัง ถึงปริญญาตรี ( 40 : 60) ตามโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิต
ประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน สาขาวิชาท่ีขาดแคลน (ม./ส.)

5) โครงการ : โครงการผลิตแพทย์
(ม./ส.)

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : ประชาชนไดรับการศึกษา ยุทธศาสตรฯ : การยกระดับคุณภาพ 1) ผลผลิต : ผลงานการใหบริการ
2. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน - สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็กเยาวชน 4.2.2 สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต สราง และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา วิชาการ (ม./ส.)
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และประชาชนท้ังในระบบและนอกระบบ โอกาสการเรียนรูใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนาแหลง ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เก่ียวกับการอุดมศึกษา)
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : การศึกษาในการเขาถึงบริการการศึกษาและ เรียนรูในทุกประเภทและในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสริมการ      - จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
- จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย แหลงเรียนรูท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย รักการอาน การเรียนรูภาษาตางประเทศ และภาษาถ่ิน สูงข้ึน (15-59ป) (จํานวนป)

นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต      - รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(รอยละ)

4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพ 4.4 การพัฒนาดานสาธารณสุข
ของประชาชน

แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข
เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 1. ลงทุน เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม ดานบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพ      - ประชาชนแตละชวงวัยมีสุขภาพท่ีดีในทุกมิติและไดรับ
สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลดปจจัย การใหบริการสุขภาพท้ังระบบอยางมีบูรณาการ บริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
เสี่ยงตอโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ เชื่อมโยงในทุกระดับ จัดใหมีระบบสารสนเทศ ตัวชี้วัด

ทางสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ และเรงผลิต      - อัตราการเจ็บปวยตอประชากรพันคนลดลงเฉลี่ย
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ให รอยละ 5 ตอป
- อัตราการเพ่ิมการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง 5 โรค เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามขอเท็จจริง      - อัตราการตายจากโรคไมติดตอ 5 โรค (โรคมะเร็ง
ไดแก โรคหัวใจ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในปจจุบัน เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาล โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ระดับตางๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนยความ โรคหลอดเลือดสมอง) และอุบัติเหตุ ลดลงเฉลี่ยรอยละ

เปนเลิศท่ีกระจายอยูในสวนภูมิภาค และมี 0.5 ตอป
ระบบการสงตอผูปวยไปสูโรงพยาบาลตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสนับสนุนให
โรงพยาบาลตางๆ มีเครื่องมืออุปกรณทางการ
แพทยและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ีทันสมัย รวมท้ังพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ
ในเขตเมืองและชนบทท่ีสมบูรณแบบท่ัวประเทศ



ความเช่ือมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : ผลงานการศึกษาและวิจัย ยุทธศาสตรฯ : การศึกษาและวิจัย 1) ผลผลิต : ผลงานใหบริการรักษา
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณภาพการให 4.4.1 สงเสริมการลงทุนดานบริการสุขภาพ เพ่ือพัฒนา เพ่ือบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม เพ่ือใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม พยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
บริการ ศักยภาพของสถานพยาบาล และ คุณภาพและขีดความสามารถในการใหบริการสุขภาพท้ังระบบ สุขภาพไดรับการพัฒนา สุขภาพ เพ่ือการศึกษาและวิจัย (ม./ส.)
เทคโนโลยีทางการแพทยในการจัดบริการ ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เก่ียวกับการอุดมศึกษา) 2) โครงการ : โครงการพัฒนาศิริราช
ทุกระดับ      - จํานวนผลงานศึกษาวิจัยเพ่ือบริการ สูสถาบันการแพทยชั้นเลิศใน

รักษาพยาบาล และสงเสริมสุขภาพไดรับ เอเชียอาคเนย (ม.มหิดล)
การพัฒนา/นําไปใชประโยชน (เรื่อง) 3) โครงการ : โครงการศูนยการแพทย
     - รอยละของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง  ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน (มศว.)
ศึกษาธิการไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 4) โครงการ : โครงการจัดต้ัง
(รอยละ) ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ (มวล.)

นโยบายที่ 4.4. นโยบายศาสนา ศิลปะ 4.5 การอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา
และวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 5. นําทุน เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
3. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อน ทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทาง      - สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากข้ึน สังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถี จิตสํานึก คานิยมท่ีดีงาม และรักษามรดกวัฒนธรรม
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : ชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินมาสราง ตัวชี้วัด :
- รอยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับ งาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและบริการ      - จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีสวนรวม
การเผยแพรและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรม ในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม

สรางสรรคกอใหเกิดคุณคาทางสังคม และนํามา และทํากิจกรรมสรางสรรคเพ่ิมสูงข้ึน
ซึ่งรายไดสูชุมชน ตลอดจนใหสามารถตอยอด
ไปสูอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรคอยาง
ครบวงจรท่ีสรางรายไดเขาประเทศ
กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : ประชาชนไดรับความรู ยุทธศาสตรฯ : การปลูกจิตสํานึกและ 1) ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง
- นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 4.5.2 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางคุณคาทาง ความเขาใจ มีความตระหนัก รวมอนุรักษ กระตุนใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม (ม./ส.)
มาสรางงาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและ สังคม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ไทย
บริการดานวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และนํา ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เก่ียวกับการอุดมศึกษา)
รายไดสูชุมชน      - นักเรียนนักศึกษาไดรับการปลูกฝง

ในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (รอยละ)

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและ 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร
คุณภาพชีวิต  เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
4.1 นโยบายการศึกษา 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย



ความเช่ือมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 6. สนับสนุน เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ      - ผลงานวิจัยทุกระดับถูกนําไปประยุกตใชในเชิง
การเผยแพร นําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนา พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัย พาณิชย และการยกระดับคุณภาพชีวิต
สังคม ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย วิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบ ตัวชี้วัด
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : เครือขายการวิจัยแหงชาติเพ่ือสรางทุนทางปญญา      - จํานวนผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกตใช
- จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเผยแพร และนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพ่ึง ประโยชนเพ่ิมสูงข้ึน
ในวารสาร หรือนําไปใชอางอิงในระดับชาติ ตนเองไดทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูการสราง
หรือนานาชาติ หรือนําไปใชประโยชน หรือ รากฐานใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ัง
ตอยอดในเชิงพาณิชย ศูนยเปนเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขาวิชาท่ี

จําเปน พัฒนาโครงสรางการบริหารงานวิจัย
ของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงาน
วิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีไดรับ ยุทธศาสตรฯ : การพัฒนาขีดความสามารถ 1) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสราง
- พัฒนาองคความรู/วิจัย 6.2.1 สรางความรวมมือระหวางนักวิจัยและสถาบันวิจัย การเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอด ของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน องคความรู (ม./ส.)

ท้ังในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค พัฒนากลไก ในเชิงพาณิชย 2) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด
สิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากร เพ่ือสนับสนุนการลงทุน ตัวชี้วัด (เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา) เทคโนโลยี (ม./ส.)
ดานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสรางองคความรู      - จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร

(เรื่อง)



รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธคณะเกษตรศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2555)

ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายและบรรจุใน
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2555 นั้น เพ่ือเปนการวัดผลการดําเนินงานและรับทราบปญหา
อุปสรรคเพ่ือใชในการปรับแผนการดําเนินงานและกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายในปตอ ๆ ไป  งานแผน
และงบประมาณจึงไดทําการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตรกําหนด
แลว ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน รอบสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 255 (รอบ 12 เดือน) ตามแผนกลยุทธคณะ
เกษตรศาสตร (เอกสารหมายเลข 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธท่ี 1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ีดี และมีความพรอมเพ่ือรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง

ประกอบดวยตัวช้ีวัด 3 ตัว มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัดและไมบรรลุคา
เปาหมายตามท่ีคณะฯกําหนดจํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา คาเปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตรกําหนดคือ
รอยละ 75 มีผลการดําเนินงานท่ีไมบรรลุเปาหมายรอยละ 71.88

2. บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คาเปาหมายท่ีคณะ
เกษตรศาสตรกําหนดคือรอยละ 80 มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมายรอยละ 82.05

3. รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา คาเปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตร
กําหนดคือรอยละ 80 มีผลการดําเนินงานท่ีไมบรรลุเปาหมายรอยละ 77.00 ปญหาและ
อุปสรรคท่ีพบ คือการตอบกลับและการรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาไดนอยเปนตน

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพล
วัตรของสังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนา
สมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล
ประกอบดวยตัวช้ีวัด 2 ตัว มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัดและไมบรรลุคา
เปาหมายตามท่ีคณะฯกําหนดจํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คาเปาหมายท่ีคณะ
เกษตรศาสตรกําหนดคือระดับ 3.60 ผลการดําเนินงานของคณะฯ อยูท่ีระดับ 3 ปญหาท่ีพบ
บางรายวิชาไมมีการประเมินผลและบางรายวิชาผลการประเมินไมถึง 3.51

2. ดัชนีคุณภาพอาจารย : การพัฒนาคณาจารย คาเปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตรกําหนดคือ
ระดับ 4 ผลการดําเนินงานของคณะฯ อยูท่ีระดับ 4.14



กลยุทธท่ี 3 พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการวิจัย และสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือ
ดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ
ประกอบดวยตัวช้ีวัด 3 ตัว มีผลการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท้ัง 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร คาเปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตร
กําหนดคือ 4 คะแนน มีผลการดําเนินงานในระดับคณะอยูท่ี 2.635 และในสวนปญหาและ
อุปสรรคท่ีพบคือจํานวนอาจารยมีงานวิจัยซึ่งอยูระหวางดําเนินยังไมแลวเสร็จทําใหสงผลงาน
ตีพิมพหรือเผยแพรไมทันในรอบปงบประมาณ

2. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน คาเปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตรกําหนดคือ
3.51 คะแนน มีผลการดําเนินงานในระดับคณะอยูท่ี 0.244

3. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ประโยชน คาเปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตรกําหนดคือ
รอยละ 3 และมีผลการดําเนินงานอยูท่ีรอยละ 0.5855

กลยุทธท่ี 4. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในเขตอีสาน
ใตและภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทุกภาคสวน

ประกอบดวยตัวช้ีวัด 2 ตัว มีผลการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท้ัง 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้
1. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก คาเปาหมายท่ีคณะ

เกษตรศาสตรกําหนดคือ 4 คะแนน  มีผลการดําเนินงานอยูท่ี 3 คะแนน
2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ

ประโยชนจากบริการ คาเปาหมายท่ีคณะเกษตรศาสตรกําหนดคือ รอยละ 80 ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานอยูท่ีรอยละ 75.45 ปญหาท่ีพบคือ บางโครงการไดดําเนินการจัดแลวเสร็จตาม
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการแตยังขาดสงรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ

กลยุทธท่ี 5 สืบสาน เผยแผ ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเรียนรู
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและจัดการความรูใหนักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถ่ิน
ประกอบดวยตัวช้ีวัด 1 ตัว มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ระดับความสําเร็จในการเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน คาเปาหมายท่ีคณะกําหนด
ระดับ 4 การดําเนินงานของคณะฯ อยูท่ีระดับ 4.4



กลยุทธท่ี 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวยตัวช้ีวัด 1 ตัว มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย รายละเอียดดังนี้

1. ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล คาเปาหมายท่ีคณะกําหนด
ระดับ 4 ผลการดําเนินงานของคณะฯ อยูท่ีระดับ 4

กลยุทธท่ี 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรู เพ่ือการทํางานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
ผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของ
บุคลากร และการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

ประกอบดวยตัวช้ีวัด 2 ตัว ซึ่งตัวชี้วัดขอท่ี 1 ระดับมหาวิทยาลัยยังประกาศใชระดับสมรรถนะของแตละ
ตําแหนงทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามตัวชี้วัดท่ีวางไว และตัวชี้วัดท่ี 2 บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ มาตรฐาน คาเปาหมายท่ีคณะกําหนดรอยละ 70
2. รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการทํางาน คาเปาหมายท่ีคณะกําหนดรอยละ 70 ผลการ

ดําเนินงานของคณะฯ  อยูท่ีรอยละ 79.43

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



กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
๑. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

ระดับ - -

๒. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรท่ีมีวิชาชีพ) ในครั้งแรก

รอยละ - -

๓. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา รอยละ 75 71.88
๔. บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ป

รอยละ 80 82.05

๕. รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ 80 77.00

๑. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน

ระดับ 3.6 3.51

๒. ดัชนีคุณภาพอาจารย : การพัฒนาคณาจารย ระดับ 4 4.14

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบสิ้นปงบประมาณ)

๑.สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความ
พอเพียง จิตสํานึกท่ีดี และมีความพรอมเพ่ือรองรับการ
เปดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง

๒.พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตร
ของสังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนา
สมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบสิ้นปงบประมาณ)

๑. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร

คะแนน 4 2.635

๒. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน คะแนน 3.51 0.244

๓. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 3 0.5855

๑. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก

คะแนน 4 3

๓.พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือยกระดับสู
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาคลุมน้ํา
โขง โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการวิจัย
และสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับ
หนวยงานท้ังในและตางประเทศ

๔.ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในเขตอีสานใต
และภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเสริมสรางความเขมแข็ง
ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสราง
เครือขายความรวมมือกับชุมชนทุกภาคสวน
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบสิ้นปงบประมาณ)

๒. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/
องคกรท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจาก
บริการ

รอยละ 80 75.45

๕.สืบสาน เผยแผ ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเรียนรู
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา คนควา
วิจัย รวบรวมและจัดการความรูใหนักศึกษาและ
บุคลากรตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถ่ิน

๑. ระดับความสําเร็จในการเปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

ระดับ 4 4.4

๔.ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในเขตอีสานใต
และภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเสริมสรางความเขมแข็ง
ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสราง
เครือขายความรวมมือกับชุมชนทุกภาคสวน
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบสิ้นปงบประมาณ)

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูล
เปนฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

๑. ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล

ระดับ 4 4

๑. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ มาตรฐาน รอยละ 70 มหาวิทยาลัยยังไม
ประกาศใชเกณฑ

ดังกลาว

๒. รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการทํางาน รอยละ 70 79.43

๗.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
เพ่ือการทํางานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดย
พัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุก
ระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร
สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร และ
การจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
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• สรุปผลการดําเนนิงาน
ตามตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ
ประจําปพ.ศ. 2555



รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2555)

ในปงบประมาณพ.ศ. 2555 คณะเกษตรศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป (Action Plan) โดย
แปลงจากแผนกลยุทธพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ครบท้ัง 4 พันธกิจ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ และไดดําเนินการตามแผนงาน (Do) ท่ีวาง
ไวจํานวน 36 โครงการ 120 ตัวชี้วัด  โดยมีการติดตาม(Check) และรายงานผลการดําเนินงานรอบครึ่งปและ
รอบสิ้นปงบประมาณตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ จากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555 มีผลการดําเนินงานภาพรวมท้ัง 4 พันธกิจบรรลุเปาหมาย
รอยละ 69.17 (ตามเอกสารหมายเลข 2) โดยจําแนกตามผลผลิตไดดังนี้

1. ผลผลิต : ผูสําเร็จการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการดําเนินงานรอยละ 70
2. ผลผลิต : ผลงานใหบริการวิชาการ มีผลการดําเนินงานรอยละ 98
3. ผลผลิตผล : งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงานรอยละ 33
4. ผลผลิตผล : งานวิจัยสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี   ไมแลวเสร็จตามแผนท่ีวางไว

และจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยอยูระหวางการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหตัวเลข และกําลังสรุปผลการทดลอง

ขอเสนอแนะในการพัฒนา (Act)
1. ขอความรวมบุคลากรทุกทานท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการหมวดเงินอุดหนุน (บริการ/

วิจัย/ทําน)ุ ใหเรงรัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไวและรายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในโครงการประจําป

2. ขอความรวมมือใหหัวหนาโครงการทบทวนตัวชี้วัดในการดําเนินงานของโครงการหากพบวาไม
สามารถดําเนินการไดตามวางไว

3. มอบหมายใหผูบริหาร/รองผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธคณะฯท้ัง 7 ขอ ท่ีกําหนดไวและรายงานผลตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน

4. ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการคณะพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปปรับปรุงในแผนกลยุทธพัฒนา
คณะฯ และแผนปฏิบัติงานประจําป 2556 ตอไป



สูตร

ลําดับท่ี คณะ/หนวยงาน จํานวนโครงการ
ท้ังหมด

จํานวนตัวชี้วัดท่ีรายงาน จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุ
เปาหมาย

รอยละของตัวชี้วัดท่ี
รายงาน

รอยละการบรรลุเปาหมาย

(1) (2) (3) (4) (5) (5)=(5)*100/(4) (5)
1 คณะเกษตรศาสตร 36 120 83 69.17 69.17

36 120 83 69.17 69.17รวม

  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555 รวมทุกแผนงบประมาณ
(แผนงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

จํานวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
х  100

จํานวนตัวบงช้ีท้ังหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท้ังหมด



Values
ประเภทงบประมาณ แผนงบประมาณ ผลผลิต ผลประเมินการดําเนินงาน  ตัวบงชี้  จํานวนโครงการ

งบประมาณแผนดิน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลงานใหบริการวิชาการ บรรลุเปาหมาย 45 15
อยูระหวางดําเนินการ 1 0

ผลงานใหบริการวิชาการ Total 46 15
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บรรลุเปาหมาย 20 3

อยูระหวางดําเนินการ 2 0
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Total 22 3

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา Total 68 18
สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุเปาหมาย 8 3

อยูระหวางดําเนินการ 16 6
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม Total 24 9

สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม Total 24 9
สนับสนุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตรกรรม  ผลงานวิจัยสรางองคความรู อยูระหวางดําเนินการ 4 2

 ผลงานวิจัยสรางองคความรู Total 4 2
ผลงานวิจัยถายอดเทคโนโลยี อยูระหวางดําเนินการ 3 2
ผลงานวิจัยถายอดเทคโนโลยี Total 3 2

สนับสนุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตรกรรม Total 7 4
งบประมาณแผนดิน Total 99 31
งบประมาณรายได ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บรรลุเปาหมาย 10 4

อยูระหวางดําเนินการ 11 1
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Total 21 5

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา Total 21 5
งบประมาณรายได Total 21 5
Grand Total 120 36

ผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



กลยุทธ ผลผลิต ชื่อโครงการหลัก
(1) สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพฯ

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร

(2) พัฒนาอาจารย
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตร (วิจัยเงินรายได)
(3) สนับสนุนงานวิจัยฯ

 ผลงานวิจัยสรางองคความรู
โครงการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนในรูปแบบครีมที่ใชทางชองคลอดในหนูแรทที่ตัดรังไข (ปที่ 2)
ชุดการพัฒนาสายพันธุกลวยไมสกุลมาวิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงพาณิชย (ปที่ 2) ประกอบดวย

ผลงานวิจัยถายอดเทคโนโลยี
โครงการการพัฒนาเคร่ืองหมาย EST-SSR จากฐานขอมูล Express sequence tags เพื่อการปรับปรุงพันธุสบูดํา (ปที่ 1)
โครงการผลของไฮโดรคอลลอยดตอการปรับปรุงคุณภาพของเสนกวยจั๊บอุบล

(4) พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการฯ
ผลงานใหบริการวิชาการ

การตรวจคุณภาพน้ําอยางงายเพื่อใชสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิธีสังเกตอาการเกิดโรค และการปองกันรักษาโรคของสัตวน้ํา
โครงการคายเกษตรสําหรับเยาวชน รุนที่ 12
โครงการคายอนุรักษกลวยไมแดงอุบล (รุนที่ 2)
โครงการงานวันเกษตรอีสานใต
โครงการจัดการความรูดานการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจําป 2555
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม รุนที่ 8
โครงการเทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุนที่ 13 และ 14
โครงการปลูกพืชแบบไมใชดิน รุนที่ 4
โครงการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพดีเพื่อใชในการเลี้ยงปศุสัตวแบบยั่งยืน ปที่ 3

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555 ท่ีสอดคลองกับกลยุทธคณะเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



จัดสรรงบประมาณ
ครั้งท่ี 2

      34,978,400       34,978,400       62,590,900           27,612,500
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       19,261,500       19,261,500       44,254,300           24,992,800

        8,273,100              5,847,000
        4,894,100              2,468,000

        2,426,100         2,426,100         4,503,400              2,077,300

1 02020000 020200000010 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 1.1) โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรการเกษตรสาขาพืขไร

หัวหนาภาควิชาพืชไร งบดําเนินงาน 803,335              64,850 171,274                106,424

                                                  803,335 1.2) โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรการเกษตรสาขาพืชสวน

หัวหนาภาควิชาพืชสวน งบดําเนินงาน              78,680 261,410                182,729

1.3) โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรการเกษตรสาขาสัตวศาสตร

หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร งบดําเนินงาน            425,900 752,074                326,174

ยอดปรับปรุงเพ่ิมเติม
 งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรรท้ังป
 พ.ศ. 2555

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555(รหัสโครงการในระบบ UBUFMIS_Project_4) : ไดรับจัดสรรงบประมาณเต็มป

ประเภท
งบประมาณ

(1)รวมงบประมาณ : งบดําเนินงาน

(4) รวมงบประมาณ : งบดําเนินงาน+งบบุคลากร+งบลงทุน

(2)รวมงบประมาณ : งบดําเนินงาน+งบโอนคาจางเหมาทําความสะอาด
(3)รวมงบประมาณ : งบดําเนินงานท้ังหมด+งบลงทุน

ลําดับ
ท่ี รหัสโครงการยอย รหัสกิจกรรม โครการหลัก/กิจกรรม กิจกรรมยอย ผูรับผิดชอบ

(5) รวมงบประมาณทุกแผนงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณครั้งท่ี 1

งบประมาณใน
ระบบ UBUFMIS

 งบประมาณ
 จําแนกกิจกรรม
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1.3) โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรการเกษตรสาขาสัตวศาสตร

หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตร งบดําเนินงาน            425,900 752,074                326,174

1.4) โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรการเกษตรสาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรม งบดําเนินงาน              60,300 163,229                102,929

1.5) โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรการเกษตรสาขาประมง

หัวหนาสาขาวิชาประมง งบดําเนินงาน            148,605 228,860                  80,255

1.6) โครงการสหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร
ประมงและเทคโนโลยีการอาหาร

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ งบดําเนินงาน              25,000 - - 25,000

2 02020000 020200000002 โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ผูชวยฝายบัณฑิตศึกษา งบดําเนินงาน 25,000              25,000 50,000                  25,000
3 01010052 010100520007 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะ

เกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร งบดําเนินงาน 220,000            220,000 - 220,000

4 04010001 040100010021 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร

4.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมและสงเสริม
บุคลากรฝายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา งบดําเนินงาน 25,000              25,000 - 25,000

5 01010002 010100020001 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร

5.1) โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต_สํานักงาน
ไรฝกทดลองฯ

ผูชวยคณบดีฝายไรฝกฯ งบดําเนินงาน 523,765              74,743 219,703                144,960

                                              18,039,165 5.2) โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต_สํานักงาน
คณบดี

รองคณบดีฝายบริหาร งบดําเนินงาน            449,023 756,071                307,049

งบบุคลากร 16,242,200        16,242,200 34,794,700            18,552,500

5.3) โครงการผลิตหนังสือตําราเรียนทางเกษตร ผูชวยฝายวิชาการ งบดําเนินงาน 50,000              50,000 - 50,000
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 งบประมาณ
 จําแนกกิจกรรม

5.4) โครงการจางเหมาแรงงานคนงานแปลงทดลอง
เกษตร*

งานพัสดุ งบดําเนินงาน 430,000            430,000 1,695,780              1,265,780

5.5) โครงการจางเหมาทําความสะอาดกลุมอาคาร
คณะเกษตรศาสตร

งานพัสดุ งบดําเนินงาน                    - 395,700                395,700

5.6) โครงการจางอาจารยผูเกษียณอายุราชการ
และชาวตางประเทศ

งานบุคลากร  งบบุคลากร 593,200            593,200 1,186,500                593,300

5.7)โครงการบริหารจัดการสวนกลาง คณบดี งบดําเนินงาน 200,000            200,000 200,000                          -
6 01000006 010000060001 โครงการพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุนคณะ

เกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร งบดําเนินงาน 149,000            149,000 - 149,000

7 จัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการศึกษา (เครื่อง
แยกและวิเคราะหสารดวยความดันและ
สมรรถนะสูง HPSEC)

รองคณบดีฝายบริหาร/งานพัสดุ งบลงทุน -                    - 3,379,000              3,379,000
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7 จัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการศึกษา (เครื่อง
แยกและวิเคราะหสารดวยความดันและ
สมรรถนะสูง HPSEC)

รองคณบดีฝายบริหาร/งานพัสดุ งบลงทุน -                    - 3,379,000              3,379,000

ผลผิต : ผลงานวิจัยสรางองคความรู 732,900           732,900         1,008,700               275,800
1 05010002 050100020018 น.สพ.ดร.นนทกรณ  อุรโสภณ งบอุดหนุน            143,100 196,900                  53,800

2 05010002 050100020022 ชุดการพัฒนาสายพันธุกลวยไมสกุลมาว่ิงเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในเชิงพาณิชย (ปที่ 2)
ประกอบดวย

9.1) โครงการยอยที่ 1 การปรับปรุงพันธุกลวยไม
สกุลมาว่ิงเพ่ือเปนไมประดับกระถาง

ผศ.ดร.กาญจนา  รุงรัชกานนท งบอุดหนุน            589,800 811,800                222,000

9..2) โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาเครื่องหมายไม
โครแซทเทลไลทจากฐานขอมูล EST และการ
ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
กลวยไมสกุลมาว่ิง

ผศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม งบอุดหนุน                    -                          -

ผลผลิต : ผลงานวิจัยถายอดเทคโนโลยี 472,900           472,900           906,400               433,500
3 05010003 050100030015 ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง งบอุดหนุน            172,200 330,000                157,800

4 05010003 050100030014 ผศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม งบอุดหนุน            300,700 576,400                275,700

ผลผลิต : ผลงานใหบริการวิชาการ 1,286,200         1,286,200         2,772,500             1,486,300
1 06010002 060100020041 ผศ.ดร.วสุ อมฤทธ์ิสุทธ งบอุดหนุน            500,000 1,000,000                500,000
2 06010002 060100020042 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ งบอุดหนุน              44,500 89,000                  44,500

3 06010002 060100020040 ผศ.ดร.กาญจนา รุงรัชขากานนท งบอุดหนุน              50,000 100,000                  50,000
4 06010002 060100020038 นายอินทร ศาลางาม งบอุดหนุน            102,400 204,800                102,400

โครงการจัดการความรูดานการเกษตร เพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

โครงการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนในรูปแบบครีมที่ใชทาง
ชองคลอดในหนูแรทที่ตัดรังไข (ปที่ 2)

โครงการผลของไฮโดรคอลลอยดตอการปรับปรุงคุณภาพของเสนกวยจั๊บอุบล

โครงการการพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR จากฐานขอมูล Express sequence tags เพ่ือการ
ปรับปรุงพันธุสบูดํา (ปที่ 1)

โครงการงานวันเกษตรอีสานใต

โครงการคายอนุรักษกลวยไมแดงอุบล (รุนที่ 2)
โครงการคายเกษตรสําหรับเยาวชน รุนที่ 12
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ประเภท
งบประมาณ

ลําดับ
ท่ี รหัสโครงการยอย รหัสกิจกรรม โครการหลัก/กิจกรรม กิจกรรมยอย ผูรับผิดชอบ

จัดสรรงบประมาณครั้งท่ี 1

งบประมาณใน
ระบบ UBUFMIS

 งบประมาณ
 จําแนกกิจกรรม

5 06010002 060100020095 ผศ.ดร.ธนาทิพย แหลมคม งบอุดหนุน              50,000 100,000                  50,000
6 06010002 060100020093 ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ งบอุดหนุน              50,000 100,000                  50,000
7 06010002 060100020061 นายประพนธ บุญเจริญ งบอุดหนุน              50,000 100,000                  50,000
8 06010002 060100020051 นายประสิทธ กาญจนา งบอุดหนุน            100,000 200,000                100,000

9 06010002 060100020046 ผศ.ดร.วสุ อมฤทธ์ิสุทธ งบอุดหนุน              62,500 125,000                  62,500

10 06010002 060100020052 ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ งบอุดหนุน              50,000 100,000                  50,000
11 06010002 060100020103 ผศ.ดร.บุญสง เอกพงษ งบอุดหนุน              41,800 83,600                  41,800

12 06010002 060100020059 โครงการปลูกพืชแบบไมใชดิน รุนที่ 4 นายพิทักษ สิงหทองลา งบอุดหนุน              45,000 90,100                  45,100

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะพันธุและเล้ียงปลาดุกลูกผสม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูพ้ืนฐานทางดานโรคพืช
โครงการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพดีเพ่ือใชในการเล้ียงปศุสัตวแบบยั่งยืน ปที่ 3

โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจําป
2555
โครงการเทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุนที่ 13 และ 14
โครงการออกแบบระบบการใหน้ําอยางงายสําหรับเกษตรกร

โครงการสรางสวนไมผลยุคใหม รุนที่ 6

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพ้ืนที่ปลูกยางใหม รุนที่ 8
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12 06010002 060100020059 โครงการปลูกพืชแบบไมใชดิน รุนที่ 4 นายพิทักษ สิงหทองลา งบอุดหนุน              45,000 90,100                  45,100

13 06010002 060100020074 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ งบอุดหนุน              27,500 55,000                  27,500
14 06010002 060100020011 นายศุภกร สีสันต งบอุดหนุน              25,000 50,000                  25,000

15 06010002 060100020109 นางนิภาพรรณ สิงหทองลา งบอุดหนุน              87,500 175,000                  87,500

16 * 06010002 060100020145 ผศ.ดร.สุภาวดี แกวระหัน งบอุดหนุน                    - 200,000                200,000

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 424,100           424,100           848,200               424,100
1 07010002 070100020064 สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน ผศ.ดร.สุภาวดี แกวระหัน งบอุดหนุน              43,600 87,200                  43,600

2 07010002 070100020066 อบรมเสริมทักษะทาทายชีวิตวัยรุนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง งบอุดหนุน              35,000 70,000                  35,000

3 07010002 070100020021 คืนจันทนผาสูปาใหญเพ่ือการอนุรักษ ปที่ 4 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ              40,900 81,800                  40,900
4 07010002 070100020055 ตนไมของพอ ดร.วรงค นัยวินิจ งบอุดหนุน              40,000 80,000                  40,000

5 07010002 070100020062 สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง งบอุดหนุน              65,000 130,000                  65,000

6 07010002 070100020023 โครงการแขงขันตีกองเส็ง ลีลาประยุกต ผศ.ดร.สุภาวดี แกวระหัน งบอุดหนุน              49,600 99,200                  49,600

7 07010002 070100020016 การสํารวจและรวบรวมพันธุไมผลพ้ืนเมือง ดร.สุทิน  พรหมโชติ งบอุดหนุน              50,000 100,000                  50,000

โครงการบูรณาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนตามพระราชดําริ

การตรวจคุณภาพน้ําอยางงายเพ่ือใชสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา วิธีสังเกตอาการเกิดโรค และการ
ปองกันรักษาโรคของสัตวน้ํา
เปดฟารมและหองปฏิบัติการในสัปดาหวันวิทยาศาสตร

โครงการสรางสวนไมผลยุคใหม รุนที่ 6
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8 07010002 070100020001 การเก็บรักษาพันธุกรรมและขยายพันธุกลวยไม
สกุลมาว่ิง

ผศ.ดร.กาญจนา รุงรัชขากานนท งบอุดหนุน              50,000 100,000                  50,000

9 07010002 070100020004 การปลูกและขยายพันธุบัวในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง งบอุดหนุน              50,000 100,000                  50,000

12,800,800 12,800,800                          -
       7,878,300         7,878,300                          -

1
01010002 10100020001 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิต

บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร
คณบดี/รองคณบดีฝายบริหาร งบอุดหนุน 3,708,300.00         3,708,300                          -

1.1 010100020001 260,680                          -
1.1.1 010100020001 600,000                          -
1.1.2 010100020001 โครงการประชาสัมพันธคณะเกษตรศาสตร 20,000                          -
1.1.3 010100020001 โครงการประกันคุณภาพและประเมินผล 80,000                          -

โครงการบริหารจัดการทั่วไป (คาประกันรถยนต/คาประกันสังคม/และอื่น ๆ /OT/เลี้ยงรับรอง)
โครงการชําระหนี้เงินยืมทดรองจายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (งวด 3 ป55)

แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสกาสและพัฒนาศึกษา (งบรายได) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งบรายได)
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1.1.2 010100020001 โครงการประชาสัมพันธคณะเกษตรศาสตร 20,000                          -
1.1.3 010100020001 โครงการประกันคุณภาพและประเมินผล 80,000                          -
1.1.4 010100020001 โครงการจางพนักงานของรัฐเงินรายไดคณะเกษตรศาสตร (4 อัตรา ) 771,200                          -

และจางเหมาบุคลากรโดยใชเงินรายไดคณะเกษตรศาสตร (ลจ.ชค.3+จางเหมา 9 อัตรา) 878,580                          -
1.1.5 010100020001 โครงการจัดการองคความรู 10,000                          -
1.1.6 010100020001 โครงการสงเสริมสุขภาพเข็มแข็ง 30,000                          -
1.1.7 010100020001 โครงการเงินสํารองจายทั่วไปเงินรายไดคณะเกษตรศาสตร (กันลอย) -                          -

1.2 01010002 010100020001 โครงการบริหารจัดการอาคารสัมมนาวิชาการและท่ีพักนักศึกษาฝกงาน (รอยละ 25) รองคณบดีฝายบริหาร งบอุดหนุน 142,400            142,400                          -
1.3 01010002 010100020001 โครงการสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ คณบดี/รองคณบดีฝายบริหาร งบอุดหนุน 100,000            100,000                          -
1.4 01010002 010100020001 โครงการสนับสนุนประกอบธุรกิจเกษตร คณบดี/รองคณบดีฝายบริหาร งบอุดหนุน 10,000              10,000                          -
1.5 01010002 010100020001 โครงการกองทุนประกันความเสี่ยงฯ คณบดี/รองคณบดีฝายบริหาร งบอุดหนุน 10,000              10,000                          -

1.6
01010002 010100020001 โครงการสมทบทุนสนับสนุนทุนวิจัยรายไดม. และ

แหลงทุนภายนอกและวิจัยสถาบัน
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย งบอุดหนุน 160,000            160,000                          -

1.7 01010002 010100020001 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย งบอุดหนุน 550,000            550,000                          -
1.7.1 010100020001 สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 200,000                          -

 - โครงการเกษตรอีสานใต 100,000                          -
 - โครงการบริการชุมชนอื่นๆ 100,000                          -
 - โครงการสงเสริมชุมชนเกษตรอินทรีย (งบบริจาค) -                          -
 - โครงการกิจกรรมเยาวชนในเขตอีสานใตเรียนรูดานการเกษตร -                          -

1.7.2 010100020001 สนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 350,000                          -
 - กิจกรรมมุฑิตาจิต 150,000                          -
 - ฮีตสิบสอง /ปใหม/เขาพรรษา/และอื่น 30,000                          -
 - ทอดผาปาประจําป 2555 4,000                          -

โครงการสนับสนุนดานการบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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จัดสรรงบประมาณ
ครั้งท่ี 2

ยอดปรับปรุงเพ่ิมเติม
 งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรรท้ังป
 พ.ศ. 2555

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555(รหัสโครงการในระบบ UBUFMIS_Project_4) : ไดรับจัดสรรงบประมาณเต็มป

ประเภท
งบประมาณ

ลําดับ
ท่ี รหัสโครงการยอย รหัสกิจกรรม โครการหลัก/กิจกรรม กิจกรรมยอย ผูรับผิดชอบ

จัดสรรงบประมาณครั้งท่ี 1

งบประมาณใน
ระบบ UBUFMIS

 งบประมาณ
 จําแนกกิจกรรม

 - บุญสงกรานตรดน้ําดําหัว 8,700                          -
 - แสดงความยินตีโอกาสตาง ๆ /บุญกุศลตาง ๆ 157,300                          -

2 01010052 010100520007 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย เงินอุดหนุน 420,000.00           420,000                          -
2.1 010100520007 สารตานอนุมูลอิสระในปลารา ดร.ปญจภรณ  ทัดพิชญางกูร เงินอุดหนุน 40,000                          -

2.2
010100520007 ดร.สุทิน  พรหมโชติ เงินอุดหนุน 40,000                          -

2.3 010100520007 “เสียมแซะวัชพืช (Weeding spade) รศ.ดร.กิตติ  วงสพิเชษฐ เงินอุดหนุน 20,000                          -

2.4
010100520007  ดร.วรงค  นัยวินิจ เงินอุดหนุน 40,000                          -

2.5 010100520007 ผศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม เงินอุดหนุน 40,000                          -

2.6
010100520007 ดร.สุกัญญา  คลังสินศิริกุล เงินอุดหนุน 40,000                          -

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตรและสงเสริมทําการวิจัยงบรายได

การประเมินเชื้อพันธุกรรมฝรั่งเพื่อคัดเลือกเปนพอแมพันธุ

การพัฒนาเครื่องตนแบบสวนประดับพืชไรดินแนวต้ังแบบเคลื่อนยายได

เรื่องการคัดกรองเชื้อรากอโรคแมลงจากปาและพื้นที่ทําการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี

องคประกอบ สมบัติเชิงหนาที่ของแปงมันขาวก่ํา และการประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหารบางชนิด

การประเมินความสัมพันธทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมพันธุงา โดยเครื่องหมายไอเอสเอสอารเพื่อการ
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2.6
010100520007 ดร.สุกัญญา  คลังสินศิริกุล เงินอุดหนุน 40,000                          -

2.7
010100520007 ผศ.ดร.จิตรา  สิงหทอง เงินอุดหนุน 40,000                          -

2.8
010100520007 ดร.ธิดารัตน  จุทอง เงินอุดหนุน 40,000                          -

2.9 010100520007 อาจารยเมทินี  มาเวียง เงินอุดหนุน 40,000                          -
2.1 010100520007  ดร.เอกสิทธ์ิ  ออนสะอาด เงินอุดหนุน 40,000                          -
2.11 010100520007 การพัฒนาผลิตภัณฑหมูแผนอบแหงคืนรูป ดร.กฤษณา  ศิริพล เงินอุดหนุน 40,000                          -

3 01000007 010000070004 โครงการสาธารณูปโภค คณบดี/รองคณบดีฝายบริหาร เงินอุดหนุน 3,000,000         3,000,000                          -
4 01000006 010000060001 รองคณบดีฝายบริหาร เงินอุดหนุน 200,000           200,000                          -

4.1  โครงการสัมมนาคณะเกษตรศาสตรประจําป                          -
4.2 โครงการทบทวนภาระงานผูใหบริการ                          -
4.3 โครงการอบรมผูบริหาร                          -

5 04010001 040100010021 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา เงินอุดหนุน 550,000           550,000                          -
                         -

5.1 040100010021 โครงการสัมมนานักกิจกรรมรุนใหม             15,000                          -
5.2 040100010021 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมตน               5,000                          -
5.3 040100010021 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม             20,000                          -
5.4 040100010021 โครงการพี่พบนอง             30,000                          -
5.5 040100010021 โครงการ Agri Day             30,000                          -
5.6 040100010021 โครงการไหวครู               2,000                          -
5.7 040100010021 โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง             10,000                          -

เรื่องการคัดกรองเชื้อรากอโรคแมลงจากปาและพื้นที่ทําการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี

การคัดเลือกเอนไซมโปรติเอสจากแบคทีเรียชอบเกลือจากอาหารหมักเค็มหมากนัด

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร
งบการพัฒนาศักยภาพประจําป 2555 (งบแผนดิน 50,000+ รายได 550,000=600,000บาท)

องคประกอบ สมบัติเชิงหนาที่ของแปงมันขาวก่ํา และการประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหารบางชนิด

การคัดเลือกและการจัดจําแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกที่สําคัญในผลิตภัณฑปลาหมักและสมบัติเบื้องตนของ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร

การศึกษาความเปนไปไดของการใชน้ํามันงาที่อุดมไปดวยสารไฟโตเอสโตรเจน
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จัดสรรงบประมาณ
ครั้งท่ี 2

ยอดปรับปรุงเพ่ิมเติม
 งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรรท้ังป
 พ.ศ. 2555

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555(รหัสโครงการในระบบ UBUFMIS_Project_4) : ไดรับจัดสรรงบประมาณเต็มป

ประเภท
งบประมาณ

ลําดับ
ท่ี รหัสโครงการยอย รหัสกิจกรรม โครการหลัก/กิจกรรม กิจกรรมยอย ผูรับผิดชอบ

จัดสรรงบประมาณครั้งท่ี 1

งบประมาณใน
ระบบ UBUFMIS

 งบประมาณ
 จําแนกกิจกรรม

5.8 040100010021 โครงการพี่สอนนอง             10,000                          -
5.9 040100010021 โครงการกีฬาสีนองใหม             18,000                          -
5.1 040100010021 โครงการพัฒนาฟารมทุกภาควิชา               5,000                          -
5.11 040100010021 โครงการเสริมทักษะภาษาตางประเทศ             20,000                          -
5.12 040100010021 โครงการเสริมทักษะดานคอมพิวเตอร 2,000                          -
5.13 040100010021 โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา             30,000                          -
5.14 040100010021 โครงการเกษตรอาสาพัฒนา               3,000                          -
5.15 040100010021 คายผูนํา 4 จอบแหงชาติ             10,000                          -
5.16 040100010021 โครงการกีฬาเปดกระปอง             20,000                          -
5.17 040100010021             60,000                          -

5.18 040100010021 โครงการพระราชทานปริญญาบัตร             20,000                          -

โครงการงานประเพณี 4 จอบแหงชาติ(รวมงบเตรียมคัดตัวนักกีฬา 10,000 บาท)
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5.18 040100010021 โครงการพระราชทานปริญญาบัตร             20,000                          -
5.19 040100010021 โครงการศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา             40,000                          -
5.2 040100010021             50,000                          -
5.21 040100010021 โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิต/ปจฉิมนิเทศ             60,000                          -
5.22 040100010021 โครงการเกษตรอําลา**             60,000                          -
5.23 040100010021 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมปลาย             30,000                          -
5.24 040100010021 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและสงเสริมบุคลากรฝายกิจการนักศึกษา (ใชงบแผนดิน 50,000) -                          -
5.25 040100010021 -                          -
5.26 040100010021 โครงการเกษตรแฟร -                          -
5.27 040100010021 โครงการลอยกระทง -                          -

                         -
5.28 040100010021 โครงการสงเสริมกิจกรรมการเขาประกวด/แขงขันของนักศึกษา (ใชงบพัฒนาวิชาการฯ) -                          -
5.29 040100010021 โครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาชุดใหม -                          -
01010002 010100020001 85,440 85,440                          -
5.32 010100020001 โครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาเกษตร ม.ทราย (15%รายไดอาคารฯ) 85,440                          -
01010002 010100020001 กิจกรรมตามมาตรการคณะ 4 ดาน -                          -
5.33 010100020001 สมทบสมนาคุณตีพิมพผลงานทางวิชาการบุคลากรแกงานกิจการนักศึกษา - -                          -
5.34 010100020001 สนับสนุนคาปฏิบัติงานลวงเวลาบุคลากรชวยงานกิจการนักศึกษา -                   -                          -

6 02020000 020200000001 คณบดี/รองคณบดีฝายบริการ 4,922,500 4,922,500                          -
6.1 02020000 020200000001 โครงการบริหารจัดการผลิตบัณฑิตศึกษา เงินอุดหนุน 2,499,260         2,499,260                          -

 - สนับสนุนบริหารจัดการเรียนการสอนและอื่น ๆ 1,799,260                          -
 - สนับสนุนผลิตบัณฑิตศึกษา สาขาเกษตรศาสตร (พืชศาสตร/สัตวศาสตร/ประมง) 100,000                          -

โครงการกีฬา 3 เสียม (เตรียมงานรับรองคณาจารย 30000 บาท)( ม.อุบลเจาภาพ)

โครงการแนะแนวเลือกสาขา (ใชงบพัฒนาวิชาการ)

กิจกรรมจากงบรายไดอาคารสัมมนาทางวิชาการฯ (ใชเงินจากโครงการท่ี 1รหัส 010100020001)

โครงการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
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จัดสรรงบประมาณ
ครั้งท่ี 2

ยอดปรับปรุงเพ่ิมเติม
 งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรรท้ังป
 พ.ศ. 2555

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555(รหัสโครงการในระบบ UBUFMIS_Project_4) : ไดรับจัดสรรงบประมาณเต็มป

ประเภท
งบประมาณ

ลําดับ
ท่ี รหัสโครงการยอย รหัสกิจกรรม โครการหลัก/กิจกรรม กิจกรรมยอย ผูรับผิดชอบ

จัดสรรงบประมาณครั้งท่ี 1

งบประมาณใน
ระบบ UBUFMIS

 งบประมาณ
 จําแนกกิจกรรม

 - สนับสนุนผลิตบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร 100,000                          -
500,000                          -

6.2 02020000 020200000001 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ เงินอุดหนุน 213,500           213,500                          -
6.2.1 020200000001 โครงการแนะแนววางแผนการเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเกษตรศาสตร 10,000                          -
6.2.2 020200000001 โครงการแนะแนวการเลือกสาขานักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2554 คณะเกษตรศาสตร 15,500                          -
6.2.3 020200000001 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการเพิ่มศักยภาพเพื่อสนับสนุนการแขงขันของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 60,000                          -
6.2.4 020200000001 โครงการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 55,000                          -
6.2.5 020200000001 โครงการอบรมทําวิจัยในชั้นเรียน 20,000                          -
6.2.6 020200000001 โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการประเมินผล 53,000                          -

6.3 02020000 020200000001 งานพัสดุ เงินอุดหนุน 665,000           665,000                          -
6.4 02020000 020200000001 โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย เงินอุดหนุน 225,000           225,000                          -

 - สนับสนุนผลิตบัณฑิตสาสขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดหาและปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง
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6.4 02020000 020200000001 โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย เงินอุดหนุน 225,000           225,000                          -
6.4.1 020200000001 สมนาคุณตีพิมพทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เสนอผลงาน 50,000                          -
6.4.2 020200000001 สนับสนุนไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 120,000                          -
6.4.3 020200000001 สนับสนุนการเดินทางไปอบรมตางประเทศ กึ่งหนึ่งของคาเดิน /1 ครั้ง/คน/ป 40,000                          -
6.4.4 020200000001 สนับสนุนการตรวจแกภาษาอังกฤษในบทความทางวิชาการกอนสงตีพิมพ -                          -
6.4.5 020200000001  สนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารในการขอตําแหนงทางวิชาการและสรางผลงาน -                          -
6.4.6 020200000001 สมนาคุณพิเศษผูรับตําแหนง ศาสตราจารย -                          -
6.4.7 020200000001 สมนาคุณผูอานผลงานทางวิชาการ -                          -
6.4.8 020200000001 สมทบกองทุนผลิตตําราทางการเกษตร 15,000                          -

6.5 02020000 020200000001 โครงการสนับสนุนดานการศึกษาของนักศึกษา ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิต เงินอุดหนุน 575,000           575,000                          -
6.5.1 020200000001  - ทุนการศึกษา 160,000                          -
6.5.2 020200000001  - งบประมาณทําปญหาพิเศษนศ.ปริญญาตรี /ทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 280,000                          -
6.5.3 020200000001  - เงินรางวัลสําหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเดนดานตาง ๆ 5,000                          -
6.5.4 020200000001  - เงินคาตอบแทนกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา 130,000                          -

6.6 02020000 020200000001 โครงการเงินทุนสํารองกองทุนสงเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิต คณบดี/รองคณบดีฝายบริหาร เงินอุดหนุน 744,740           744,740                          -
หมายหตุ การจัดสรร NO.1 งบประมาณแผนดินป พ.ศ. 2555 เปนการใชงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. 2554 ไปพลางกอน

การจัดสรร NO.2 งบประมาณที่ไดรับเต็มป 2555 หักออกจากการจัดสรรไปแลวครั้งที่ 1
ผลผลิต : ผลงานใหบริการวิชาการ  ไดรับเพ่ิมงบกลางป  จํานวน 1 โครงการ (ลําดับที่ 16)
ป 2555 ไมไดรับการจัดสรรคาจางเหมาคนงานแปลงทดลอง  และไดรับคาจางเหมาทําความสะอาดจํานวน 390700 บาท (คณะสมทบอีก 5000 บาท)เปนเงินรวม 395700 บาท
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• สรุปผลการดําเนนิงาน
ตามตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ
ประจําปพ.ศ. 2555
(ติดตามเพิ่มเติม)

• สรุปผลการดําเนนิงาน
ตามตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ
ประจําปพ.ศ. 2555
(ติดตามเพิ่มเติม)



ใบสรุปเร่ือง

.แบบสรปุเรื่อง : ผลการดําเนินงานตาม KPI ป 2555 เสนอ กก.คณะ5/2556 30พฤษภาคม 25561

ระเบียบวาระ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง รายงานผลการติดตามการดําเนินงานแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2555 (ติดตามเพ่ิมเติม)
ผูเสนอเรื่อง รศ.ดร.วัชรพงษ  วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร
สรุปเรื่อง
1.1 ความเปนมา

จากระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหคณะหนวยงาน
จะตองดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในองคประกอบท่ี 1 เรื่อง ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ท่ี 5.3.2 ผลการ
เรียนการรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก เกณฑมาตรฐาน ซึ่งจะตองมีการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และจะตองบรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
1.2 ประเด็นท่ีเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดบริหารงานตามแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ
เกษตรศาสตรท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการมีสวนรวมของบุคลากรท้ังในระดับ
ภาควิชาและสํานัก ไดรับทราบแผนกลยุทธการพัฒนาคณะฯและแผนปฏิบัติการประจําปครบท้ัง 4 พันธกิจ
ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
ซึ่งในแตละพันธกิจไดมีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของแผนปฏิบัติงานและคาเปาหมาย เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแผนปฏิบัติงานประจําป ซึ่งในปงบประมาณประจําป 2555 (ตุลาคม 2554- 30 กันยายน 2555)
คณะฯ ไดดําเนินการตามพันธกิจดังกลาวโดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําป พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลการดําเนินงานรอบ12 เดือน และไดรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 3/2556 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2556 ไปแลวนั้น

และจากการติดตามผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการประจําป 2555 (เพ่ิมเติม) ตามตัวชี้วัด (KPI)
ท่ีอยูระหวางดําเนินการ ในแผนงบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (องคประกอบท่ี 4 การ
วิจัย ) และแผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา (องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม
และองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) มีผลการดําเนินงานดังนี้

องคประกอบท่ี จํานวน
โครงการ

จํานวนตัวชี้วัดท่ี
รายงาน

จํานวนตัวชี้วัดท่ี
บรรลุเปาหมาย

รอยละการบรรลุ
เปาหมาย

(4) การวิจัย 4 7 1 14.29
(5) การบริการวิชาการแกสังคม 15 46 46 100.00
(6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 9 24 22 91.67
1.3 เอกสารประกอบการประชุม

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้(KPI)แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณพ.ศ. 2555 จํานวน 1 ชุด

มติท่ีประชุม: ………………………………………………..................................................................



Values

ประเภทงบประมาณ แผนงบประมาณ ผลผลิต ผลประเมินการดําเนินงาน  ตัวบ่งชี้  จํานวนโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลงานให้บริการวิชาการ บรรลุเป้าหมาย 46 15

ผลงานให้บริการวิชาการ Total 46 15

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรลุเป้าหมาย 20 3

อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 0

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Total 22 3

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา Total 68 18

ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมาย 22 8

อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 1

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม Total 24 9

ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม Total 24 9

สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตรกรรม  ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ อยู่ระหว่างดําเนินการ 4 2

 ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ Total 4 2

ผลงานวิจัยถ่ายอดเทคโนโลยี บรรลุเป้าหมาย 1 1

อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 1

ผลงานวิจัยถ่ายอดเทคโนโลยี Total 3 2

สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตรกรรม Total 7 4

งบประมาณแผ่นดิน Total 99 31

งบประมาณรายได้ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรลุเป้าหมาย 12 4

อยู่ระหว่างดําเนินการ 9 1

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Total 21 5

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา Total 21 5

Grand Total 120 36

ผลการประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ติดตามผลการดําเนินงานเพิ่มเติม)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



สูตร

ลําดับที่ คณะ/หน่วยงาน จํานวนโครงการ

ทั้งหมด

จํานวนตัวชี้วัดที่รายงาน จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละของตัวชี้วัดที่

รายงาน

ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

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

1 คณะเกษตรศาสตร์ 36 120 101 84.17 84.17

36 120 101 84.17 84.17

 

  

  

รวม

  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2555  รวมทุกแผนงบประมาณ   (ติดตามผลการดําเนินงานเพิ่มเติม)

(แผนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
х  100

จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด



สูตร

ลําดับที่ คณะ/หน่วยงาน จํานวนโครงการทั้งหมด จํานวนตัวชี้วัดที่รายงาน จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละของตัวชี้วัดที่รายงาน ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

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

1 คณะเกษตรศาสตร์ 4 7 1 14.29 14.29

4 7 1 14.29 14.29

 

  

 

รวม

  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2555 (องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย)
(เอกสาร

หมายเลข 2 )(แผนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
х  100

จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด



สูตร

ลําดับที่ คณะ/หน่วยงาน จํานวนโครงการทั้งหมด จํานวนตัวชี้วัดที่รายงาน จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละของตัวชี้วัดที่รายงาน ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

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

1 คณะเกษตรศาสตร์ 15 46 46 100.00 100.00

15 46 46 100.00 100.00

 

  

 

รวม

  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2555 (องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่ชุมชน)
(เอกสาร

หมายเลข 2 )(แผนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
х  100

จํานวนตัวบ่งชืทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด



สูตร

ลําดับที่ คณะ/หน่วยงาน จํานวนโครงการทั้งหมด จํานวนตัวชี้วัดที่รายงาน จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละของตัวชี้วัดที่รายงาน ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

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

1 คณะเกษตรศาสตร์ 9 24 22 91.67 91.67

9 24 22 91.67 91.67

 

  

 

รวม

  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2555 (องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม)
(เอกสาร

หมายเลข 2 )(แผนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255 ที่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
х  100

จํานวนตัวบ่งชืทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด
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