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 ยทุธศาสตร์ที่ 1 

การผลิตบณัฑิต

1.1 สงเสริมและพฒันาระบบการเรียนการสอนที่สร้างคนใหม้ีคุณสมบตัิตามเป้าหมาย เฉพาะอยางยงิการปลูก่ ่ ่

ฝงูใหม้ีคุณธรรม มีเมตตา เอืออาทร และจิตสาํนึกในหนา้ที่ โดนเนน้ผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง้

ยางเป็นระบบ่

เชิงปริมาณ :จาํนวนนกัศึกษาที่

รับเขา้ (ตรี โท เอก)

คน 513 515 515 515 3090 1. โครงการจดัการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ภาควชิา/หวัหนา้

สาขาวชิา/หวัหนา้สาํนกังานคณบดี/หวัหนา้

สาํนกังานไรฝึกฯ่

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนกัศึกษาที่

ไดง้านทาํ ภายใน 1  ปี

ร้อยละ 75 75 75 75 75 75 2. โครงการจา้งผูม้ีความรู้ความสามารถพเิศษหรือผูเ้กษียณอายรุาชการ คณบดี/หวัหนส้าํนกังานคณบดี

เชิงเวลา : ร้อยละของจาํนวน

นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาภายใน

เวลาที่กาหนดํ

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 3.  โครงการจดัจา้งผูเ้ชี่ยวชาญชาวตางประเทศ่ คณบดี/หวัหนส้าํนกังานคณบดี

1.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ใหน้กัศึกษาไดฝ้ึกทกัษะการทาํงานเป็นทีม การหาประสบการณ์่  4. โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่จดัการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

จากการทาํจริง การเรียนรู้รวมกบชุมชนและหนวยงานทงัภาครัฐและเอกชน่ ั ่ ้  5. โครงการซอมแซมและบาํรุงรักษาครุภณัฑเ์พือ่การเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.3 เพมิจาํนวนการรับนกัศึกษาและขยายสาขาวชิาใหส้อดคลอ้งกบความจาํเป็นและความตอ้งการ่ ั 6. โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่ในกลุมอาคารคณะเกษตรศาสตร์่ ่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ของประชาชน ตามแนวโนม้เพือ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจของชุมชนและประเทศิ 7. โครงการกอสร้างอาคารปฏิบตัิการสนบัสนุนการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์่ คณบดี/หวัหนส้าํนกังานคณบดี

1.4 พฒันาระบบการรับนกัศึกษาเพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุน่ 8. โครงการเครือขายความรวมมือทางวชิาการระหวางสถาบนัศึกษาของรัฐและเอกชนทงั่ ่ ่ ้

ในและตางประเทศ่

คณบดี/หวัหนส้าํนกังานคณบดี

ใหป้ระชาคมในชุมชนและทอ้งถินรวมทงัผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกจ่ ้ ิ -สงัคม และทางกายภาพ 9. โครงการอบรมเพือ่เพมิประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหแ้กบุคลากรในคณะฯ่ ่ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/ผูช้วยฝ่ายวชิาการ่ /หวัหนา้

สาํนกังานคณบดี

ไดม้ีโอกาสทางการศึกษาและพฒันาทกัษะอาชีพอยางทวัถึงตามศกัยภาพของแตละคน่ ่่

1.5 พฒันาหลกัสูตรใหม้ีความทนัสมยั มีความยดืหยนุ มีความหลากหลายสอดคลอ้งกบความ่ ั

ตอ้งการของทอ้งถินละภูมิภาค โดยมีคุณภาพเพือ่รับใชท้อ้งถินเป็นอยางนอ้ยและมีมาตรฐาน่ ่ ่

ระดบัสากลที่สามารถเชื่อมโยงไดท้งัการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั้

1.6 สร้างเครือขายความรวมมือระหวางสถาบนัการศึกษา หนวยราชการ และองคก์รเอกชน ทงัใน่ ่ ่ ่ ้

และตางประเทศ โดยเนน้ความรวมมือแบบบูรณาการเป็นหลกั โดยเฉพาะอยางยงิความ่ ่ ่ ่

รวมมือกบหนวยงานในระดบัภูมิภาคที่มีภารกจสอดคลอ้งและเกอหนุนกน่ ั ่ ิ ื ั้

1.7 สงเสริมการพฒันาหลกัสูตรสหวทิยาการ ่ (Interdiscriplinary) ที่บูรณาการความรู้หลากหลาย

สาขาวชิา รวมทงัความรู้ทอ้งถินและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพือ่การแกปัญหาและการสร้าง้ ่ ้

วชิาชีพแบบครบวงจร

1.8 สงเสริมการพฒันาผูส้อนใหเ้ป็นผูม้ีความสามารถในการบริหารความรู้เพือ่ปรับปรุงระบบการ่

เรียนการสอนและวธิีการถายทอดความรู้ใหผูส้อนเป็นผูช้ีแนะและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีทกัษะ่ ้

ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึน ในขณะเดียวกนผูส้อนกสามารถเรียนรู้และพฒันาความรู้ของ้ ั ็

ตนเองควบคูไปดว้ย่

ชวง ่ (พศ.

2555-2560)

แผนงานและเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์

ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอบลราชธานี พุ .ศ. 2551- 2560

ชวง ่ (พ.ศ 2551-2554)เป้าหมายตวัชีวดั้มาตรการแนวทางการพฒันา ผูร้ับผดิชอบ

ยทุธศาสตร์

มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี

แผนพฒันามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

โครงการ
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ชวง ่ (พศ.

2555-2560)

แผนงานและเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์

ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอบลราชธานี พุ .ศ. 2551- 2560

ชวง ่ (พ.ศ 2551-2554)เป้าหมายตวัชีวดั้มาตรการแนวทางการพฒันา ผูร้ับผดิชอบ

ยทุธศาสตร์

มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี

แผนพฒันามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

โครงการ

ยทุศาสตร์ที่ 2 

ดา้นการพฒันา

นกัศึกษา

2.1 สงเสริมและพฒันากจกรรมของนกัศึกษาทงัดา้นกจกรรมเสริมหลกัสูตรและกจกรรมนอกหลกัสูตร่ ิ ิ ิ้ เชิงปริมาณ  :ร้อยละจาํนวน

นกัศึกษาเขา้รวมกจกรรม่ ิ

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 1.โครงการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างกจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษาคณะิ

เกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

2.2 จดัใหม้ีหนวยงานที่มีความชาํนาญดา้นการพฒันานกัศึกษาทาํหนา้ที่ดูแลรับผดิชอบและ่  3. โครงการพฒันาทกัษะคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

ประสานความรวมมือจากทุกฝ่ายในการดาํเนินกจกรรมเพือ่พฒันานกัศึกษา่ ิ  4. โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม และนกัศึกษา ปี ่ 1 ทุกชนัปี้ รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

2.3 สงเสริมสวสัดิการและสวสัดิการเพือ่ความเป็นอยทูี่ดีใหก้บนกัศึกษาทงัภายในและภายนอก่ ่ ั ้  5. โครงการศึกษาดูงานทุกสาขาวชิา รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

รอบ ๆมหาวทิยาลยั โดยการจดัใหม้ีที่อยแูละบริการที่ดีภายในมหาวทิยาลยัและการสนบัสนุนความ่  6. โครงการนิเทศนกัศึกษาฝึกงานทุกสาขาวชิา รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

รวมมือกบชุมชนรอบมหาวทิยาลยัใหพ้ฒันาสภาพความเป็นอยแูละบริการที่ดีภายนอกมหาวทิยาลยั่ ั ่  7. โครงการพลงันกัศึกษาเพือ่การพฒันาและบาํเพญ็ประโยชน์แกสงัคม่ รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

2.4 สงเสริมและดูแลสุขภาพของนกัศึกษาทงัทางรางกายและจิตใจ โดยจดัใหม้ีหนวยดูแลสุขภาพ่ ่ ่้  8.  โครงการสืบสานวฒันธรรมนาํกุศลวธิีคนเกษตร รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

เบืองตน้ ้ (Primary Care Unit : PCU) และหนวยสงเสริมสุขภาพเพือ่สนบัสนุนการออกกาลงักาย่ ่ ํ  9.  โครงการพฒันาบุคลิกภาพและมารยาททางสงัคม รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

การกฬา และสนัทนาการตางๆี ่ 10 .โครงการสูเสน้ทางอาชีพของบณัฑิตรุนใหม่ ่ ่ รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

2.5 จดัหาทุนการศึกษาใหก้บนกัศึกษาที่มีความสามรถพเิศษในดา้นตางๆ เชน ดา้นการศึกษา ดา้นั ่ ่  11.  โครงการสุขภาพชีวปีลอดภยัใสใจเรียนรู้่ รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

การกฬา ดา้นการทาํกจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นตน้ี ิ  12. โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษส์ิงแวดลอ้ม่ รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

13. โครงการเครือขายความรวมมือทางวชิาการระหวางสถาบนัศึกษาของรัฐและเอกชน่ ่ ่

ทงัในและตางประเทศ้ ่

รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

14. โครงการสอนเสริมเสริมทกัษะวชิาการแกนกัศึกษา่ รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

 15.  โครงการจดัหาแหลงทุนสนบัสนุนนกัศึกษาที่มีความสามารถพเิศษ่ รองคณบดีฝ่ายกจการนกัศึกษาิ

16. โครงการสหกจศึกษาิ รองคณบดีฝ่ายสหกจศึกษาิ

ยทุธศาสตร์ที่ 3  

ดา้นการวจิยั

3.1 ยกระดบัและปรับเปลี่ยนโครงสร้างพนืฐานเพือ่การบริหารจดัการงานวจิยั้ เชิงปริมาณ : จาํนวนชุดโครงการที่

ไดร้ับจดัสรรงประมาณ

โครงการ 14 18 27 29 60  1.  โครงการสนบัสนุนและหาแหลงทุนนกัวจิยัหนา้ใหม่ ่ ผูช้วยคณบดีฝ่ายวจิยั่

3.2 พฒันาความพร้อมของปัจจยัดา้นตางๆ เพือ่สนบัสนุนงานวจิยั่ เชิงคุณภาพ : จาํนวนผลงาน

วชิาการที่ตีพมิพใ์นระดบัชาติและ

นานาชาติ

เรื่อง 5 8 10 12  2. โครงการสนบัสนุนและติดตามการเผยแพรผลงานทางวชิาการ่ ผูช้วยคณบดีฝ่ายวจิยั่

3.3 สนบัสนุนใหอ้าจารยท์ุกคนทาํวจิยั เชิงคุณภาพ : รายงานวจิยัฉบบั

สมบูรณ์

ร้อยละ 90 90 90 90 90 3.โครงการวจิยัสาขาเกษตรศาสตร์เพือ่สร้างองคค์วามรู้ ผูช้วยคณบดีฝ่ายวจิยั่

3.4 กาหนดใหน้กัศึกษาทุกหลกัสูตรทาํการศึกษาํ /วจิยั โดยใหเ้ป็นเงื่อนไขสาํหรับการสาํเร็จการศึกษา เชิงเวลา :  โครงการวจิยัที่

ดาํเนินการแลว้เสร็จภายในเวลาที่

กาหนดํ

ร้อยละ 80 80 80 80 80 4.โครงการวจิยัสาขาเกษตรศาสตร์เพือ่ถายทอดเทคโนโลยี่ ผูช้วยคณบดีฝ่ายวจิยั่

เชิงคาใชค้าจาย ่ ่ ่ : โครงการที่เบิกจย่

แลว้เสร็จภายในเวลาที่กาหนดํ

ร้อยละ 100 100 100 100 100 5. โครงการจดัตงัศูนยค์วามเป็นเลิศทางวชิาการดา้นสตัวเ์ศรษฐกจพนืเมืองของไทย้ ิ ้ คณบดี

3.5 สงเสริมใหข้า้ราชการ่ /พนกังาน (ที่มิใชอาจารย์่ ) ทาํการศึกษา/วจิยั เพือ่พฒันางาน  6. โครงการศูนยค์วบคุมศตัรูพชืโดยชีวนิทรียแ์หงชาติ่ ผูอ้าํนวยการศูนยช์ีวนิทรีย์

3.6 สร้างกลไกความรับผดิชอบ (Responsibility) และความรับผดิรับชอบ (Accountability)
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ชวง ่ (พศ.

2555-2560)

แผนงานและเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์

ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอบลราชธานี พุ .ศ. 2551- 2560

ชวง ่ (พ.ศ 2551-2554)เป้าหมายตวัชีวดั้มาตรการแนวทางการพฒันา ผูร้ับผดิชอบ

ยทุธศาสตร์

มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี

แผนพฒันามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ 4  

ดา้นการบริการ

วชิาการ

4.1 กาหนดนโยบายและจดัทาํแผนงานบริการวชิาการแบบบูรณาการที่มีทิศทางชดัเจน สอดคลอ้งกบความํ ั

ตอ้งการของชุมชน เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนทอ้งถินและสร้างมูลคาเพมิในกจกรรมตาง ๆ่ ่่ ิ ่

 เชิงปริมาณ : จาํนวนโครงการ

บริการวชิาการที่ไดร้ับจดัสรร

โครงการ  7 15 16 17 60 1. โครงการพฒันารูปแบบและระบบถายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร่ หวัหนา้สาํนกังานไรฝึกทดลองและหอ้งปฏิบตัิการ่

กลาง

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูร้ับบริการ

ร้อยละ 75 2. โครงการบริการวชิาการแกชุมชนสาขาเกษตรศาสตร์่ หวัหนา้สาํนกังานไรฝึกทดลองและหอ้งปฏิบตัิการ่

กลาง

เชิงเวลา     : โครงการบริการที่

ดาํเนินการแลว้เสร็จภายในเวลา

กาหนดํ

ร้อยละ 100 3. โครงการประชุมสมัมนาวชิาการระดบัชาติและนานาชาตทิางการเกษตร คณบดี

4.2 สร้างเครือขายความรวมมือกบหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการศึกษาปัญหาของทอ้งถินและ่ ่ ั ่ ่

พฒันาแนวทางแกไขปัญหาแบบมีสวนรวม้ ่ ่

 เชิงคาใชจ้าย ่ ่ : โครงการบริการที่

เบิกจายแลว้เสร็จภายในเวลากาหนด่ ํ

ร้อยละ 100 4. โครงการจดัตงัศูนยถ์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร้ ่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หวัหนา้สาํนกังานไรฝึกฯ่

5. โครงการบริการวชิาการแกเกษตรกรรุนเยาว ์่ ่ (ยวุเกษตร) หวัหนา้สาํนกังานไรฝึกทดลองและหอ้งปฏิบตัิการ่

กลาง

4.3 สร้างเสริมความเขม้แขง็ในการใหบ้ริการทางวชิาการ แกผูป้ระกอบการวสิาหกจชุมชน ธุรกจ่ ิ ิ

ขนาดกลางและขนาดเล็กในทอ้งถิน เพือ่เพมิมูลคาของสินคา้่ ่ ่ -บริการ และขยายตลาด

4.4 สงเสริมการถายทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาวจิยั และภูมิปัญญาทอ้งถิน เพือ่สร้างงาน่ ่ ่

ผลผลิตและรายไดต้ามแนวทางเศรษฐกจพอเพยีงิ

4.5 พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และสะดวกตอการศึกษาคน้ควา้ เพือ่ใหบ้ริการแก่ ่

ชุมชนใหค้าํปรึกษาทางวชิาการและบริการดา้นตางๆ่

4.6 สงเสริมและใหค้วามรวมมือดา้นวชิาการกบสถาบนัการศึกษาหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน่ ่ ั ่

ทงัระดบัประเทศและนานาชาติ้

5.1 สงเสริมสนบัสนุนการศึกษาการวางแผนการจดัการและการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษฟ์ืนฟู่ ้

ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้มที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และพลงังาน อนัจะนาํไปสูการดาํรงชีพที่่ ่

สอดคลอ้งกบธรรมชาติและวถิีชีวติของชุมชนั

เชิงปริมาณ : จาํนวนโครงการที่

ไดร้ับการจดัสรร

โครงการ 1 1 1 1 6 1. โครงการปลูกป่าในพนืที่จงัหวดัอุบลราชธานี้ หวัหนา้สาํนกัไรฝึกทดลองและหอ้งปฏิบตัิการกลาง่

เชิงคุณภาพ : รายงานผลการ

ดาํเนินงานโครงการ

ร้อยละ 90

เชิงเวลา     : โครงการที่ดาํเนินการ

แลว้เสร็จภายในเวลาที่กาหนดํ

ร้อยละ 80

ยทุธศาสตร์ที่ 5  

ดา้นการอนุรักษา

ฟืนฟู้

ทรัพยากรธรรมชา

ติ สิงแวดลอ้ม ่

และพลงังาน
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2551 2552 2553 2554

ชวง ่ (พศ.

2555-2560)

แผนงานและเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์

ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอบลราชธานี พุ .ศ. 2551- 2560

ชวง ่ (พ.ศ 2551-2554)เป้าหมายตวัชีวดั้มาตรการแนวทางการพฒันา ผูร้ับผดิชอบ

ยทุธศาสตร์

มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี

แผนพฒันามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

โครงการ

5.2 สงเสริมการศึกษานอกหอ้งเรียนเป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษค์วามหลากหลายทาง่

ชีวภาพของชุมน

 เชิงคาใชจ้าย ่ ่ : โครงการที่เบิกจาย่

แลว้เสร็จภายในเวลากาหนดํ

ร้อยละ 100

5.3 เสริมสร้างความตระหนกัและความพงึพอใจในความสาํคญัและคุณประโยชน์ของความ

หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

5.4 พฒันาสมรรถนะใหแ้กองคก์ร่ /หนวยงานทงัภาครัฐและภาคเอกชน ในการเผยแพรขอ้มูลที่เป็น่ ่้

ประโยชน์ตอการอนุรักษส์ิงแวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน่ ิ่

5.5 พฒันาแหลงนาํและการใช้่ ้ /อนุรักษน์าํและป่าไมส้าํหรับมหาวทิยาลยัฯ้

5.6 พฒันาระบบการกาจดัขยะและสารพษิภายในมหาวทิยาลยัํ

5.7 การพฒันาระบบพลงังานทดแทน

6.1 กาหนดทิศทางการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหช้ดัเจน โดยเนน้ความสาํคญัใน ํ 2 ดา้น ไดแ้ก่  เชิงปริมาณ : จาํนวนโครงการทาํนุ

บาํรุงฯที่ไดร้ับจดัสรร

โครงการ 5 7 8 9 50 1.โครงการสงเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ ์สืบสาน ศิลปวฒันธรรมสาขาเกษตรศาสตร์่ หวัหนา้ภาควชิา/หวัหนา้สาขาวชิา

1) การศึกษาวฒันธรรมลุมนาํโขง่ ้ เชิงคุณภาพ : รายงานผลการ

ดาํเนินงานโครงการ

ร้อยละ 90

2) การศึกษาหตัถกรรมและศิลปวฒันธรรมในอดีตเพือ่นาํกลบัมารับใชป้ัจจุบนัในการดาํเนินชีวติ และการ

ประกอบอาชีพ

เชิงเวลา     : โครงการทาํนุฯที่

ดาํเนินการแลว้เสร็จภายในเวลาที่

กาหนดํ

ร้อยละ 80

 เชิงคาใชจ้าย ่ ่ : โครงการทาํนุฯที่

เบิกจายแลว้เสร็จภายในเวลากาหนด่ ํ

ร้อยละ 100

6.2 จดัทาํแผนงานที่ชดัเจนโดยมุงเนน้การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทอ้งถินเป็นหลกัใน่ ่ ่ ่

การดาํเนินงาน เพือ่ความผสมกลมกลืนและการสืบสานในวถิีชีวติจริงของประชาชน

6.3 สงเสริมการสอนจริยธรรมใหก้บนกัศึกษา เนน้คณาจารยใ์หม้ีจิตสาํนึกความเป็นครูที่ดี เนน้่ ั

การทาํนุ-บาํรุงศาสนาและการมีสวนรวมรับผดิชอบตอสงัคม่ ่

6.4 จดัใหม้ีสถานที่สาํหรับศาสนกจ ิ (ทุกศาสนา) โดยเนน้ในลกัษณะของสวนป่าธรรมชาติ ตน้ไม้่

พนืบา้น อาคารพนืบา้นทอ้งถิน หอพระ ้ ้ ่ (โดยเฉพาะอยางยงิสิมอีสาน่ ่ )

6.5 จดัใหม้ีพพิธิภณัฑใ์นลกัษณะตางๆ เพือ่การเรียนรู้ของประชาชน เชน พพิธิภณัฑว์ฒันธรรมลุม่ ่ ่

นาํโขง พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์ พพิธิภณัฑเ์พือ่การเรียนรู้ของเด็ก เป็นตน้้

ยทุธศาสตร์ที่ 6  

ดา้นการทาํนุ

บาํรุง

ศิลปวฒันธรรม
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2551 2552 2553 2554

ชวง ่ (พศ.

2555-2560)

แผนงานและเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์

ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอบลราชธานี พุ .ศ. 2551- 2560

ชวง ่ (พ.ศ 2551-2554)เป้าหมายตวัชีวดั้มาตรการแนวทางการพฒันา ผูร้ับผดิชอบ

ยทุธศาสตร์

มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี

แผนพฒันามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ 7 

การพฒันา

องคก์รและ

ระบบบริหาร

7.1 ปฏิรูปโครงสร้างองคก์รและพฒันาระบบบริหารมหาวทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบหลกัเกณฑแ์ละสภาวการณ์ั

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนัโดยเนน้การบริหารแบบมีสวนรวม เนน้การกระจายอาํนาจโปรงใสและตรวจสอบได ้่ ่ ่

รวมทงัมีความสามารถในการผลกัดนัสถาบนัใหส้ามารถแขงขนัไดใ้นระดบัสากล้ ่

เชิงปริมาณ  : ร้อยละจาํนวน

บุคลากรที่ไดร้ับการพฒันา

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 1. โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่เพมิประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการวจิยั่ รองคณบดีฝ่ายกจการพเิศษิ

 2. โครงการสมัมนาสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. โครงการเครือขายความรวมมือทางวชิาการระหวางสถาบนัศึกษาของรัฐและเอกชนทงั่ ่ ่ ้

ในและตางประเทศ่

รองคณบดีฝ่ายกจการพเิศษิ

4.  โครงการพฒันาระบบสาํนกังานคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร

7.2 พฒันาและเพมิประสิทธิภาพขององคก์ร โดยอาศยัการจดัการระบบสารสนเทศเพือ่ใช้่ 5. โครงการพฒันาระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประโยชน์ในการบริหารและการบริการภายในมหาวทิยาลยั  6.  โครงการสนบัสนุนตีพมิพเ์ผยแพรผลงานทางวชิาการ่ ผูช้วยคณบดีฝ่ายวจิยั่

7.3 พฒันาและบริหารบุคลากรและทรัพยากรของมหาวทิยาลยัใหเ้กดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ิ

ทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกน มีการจดัระบบงานใหท้าํงานเป็นทีม แตละทีมบริหารั ่

แบบหนวยงานขนาดเล็กทงัการประสานและบูรณาการ่ ้

7.4 พฒันาระบบการวดัภาระงานและฐานขอ้มูลของบุคลากร ดา้นการบริหาร การเรียนการสอน

การวจิยั การบริการวชิาการ และผลงานวชิาการ ที่เป็นมาตรฐาน สามารถรองรับรูปแบบการ

ทาํงานที่หลากหลาย

7.5 พฒันาระบบและกลไกการเรียนการสอน โดยอาศยัผลการประเมินผลจากภายในและภายนอก

7.6 พฒันาระบบการวางแผนใหเ้ชื่อมโยงและสอดคลอ้งกบยทุธศาสตร์ชาติ และมีการจดัทาํั

แผนปฏิบตัิการเพือ่ใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.7 พฒันาระบบและกลไกลในการติดตามประเมินผลเพือ่สนบัสนุนใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตาม

แผนปฏิบตัิการและพนัธกจของมหาวทิยาลยัอยางมีประสิทธิภาพิ ่

7.8 พฒันาประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานใหส้ามารถลดคาใชจ้ายและลดระยะเวลาในการ่ ่

ปฏิบตัิงาน

7.9 ปรับปรุงระบบสวสัดิการเพือ่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานดว้ยความพร้อมอยางมีประสิทธิภาพ่

7.10 พฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกนและปราบปรามการทุจริต และั

ประพฤติมิชอบ

7.11 พฒันาระบบการจดัการดา้นการเงินและบญัชีเพือ่เสถียรภาพและศกัยภาพดา้นการเงินของ

มหาวทิยาลยัในระยะยาว

7.12 มีการพฒันาระบบการสนบัสนุนอาจารยป์ระจาํที่เขา้รวมประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงาน่

วชิาการทงัในประเทศและตางประเทศ้ ่

7.13 มีการพฒันาระบบการสนบัสนุนและสงเสริมคณาจารยท์งัในประเทศและตางประเทศ่ ่้

7.14 มีการพฒันาระบบการสนบัสนุนและสงเสริมสายสนบัสนุนเพือ่การพฒันาความรู้และทกัษะ่

ในวชิาชีพทงัในประเทศและตางประเทศ้ ่

Page 5 เป้าหมาย+แผนพัฒนาคณะ 2551_2560(ปป.ม.ิย.53 Boos_2)



2551 2552 2553 2554

ชวง ่ (พศ.

2555-2560)

แผนงานและเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์

ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอบลราชธานี พุ .ศ. 2551- 2560

ชวง ่ (พ.ศ 2551-2554)เป้าหมายตวัชีวดั้มาตรการแนวทางการพฒันา ผูร้ับผดิชอบ

ยทุธศาสตร์

มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี

แผนพฒันามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

โครงการ

8.1 จดัทาํและปรับปรุงตวัชีวดัคุณภาพการศึกษา ในระดบัมหาวทิยาลยัใหม้ีมาตรฐานพร้อมสาํหรับการตรวจ้

ประเมินในทุกระดบั

เชิงคุณภาพ  :ร้อยละของ

ความสาํเร็จคุณภาพประกนภายในั

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 1. โครงการประกนคุณภาพและติดตามประเมินผลั รองคณบดีฝ่ายประกนฯั

8.2 พฒันาและสร้างระบบการประกนคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะวชิาหรือหนวยงานเทียบเทาั ่ ่ 2. โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลเกยวกบการประกนคุณภาพการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ี่ ั ั

โดยยดึมาตรฐานกลางของมหาวทิยาลยัเป็นหลกั และจดัใหม้ีองคก์รหรือคณะบุคคลรับผดิชอบ 3. โครงการสมัมนาเกยวกบการประกนคุณภาพการศึกษาี่ ั ั

การประกนคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นรูปธรรมั  4. โครงการจดัทาํฐานขอัมูลศิษยเ์กาคณะเกษตรศาสตร์่

8.3 ดาํเนินการใหม้ีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลที่เกยวขอ้งกบงานประกนคุณภาพอยางเป็นระบบี่ ั ั ่  5. โครงการสร้างความรวมมือเกยวกบระบบประกนคุณภาพระหวางหนวยงานรัฐและ่ ี่ ั ั ่ ่

เอกชน

และเป็นมาตรฐานเดียวกนของทงัมหาวทิยาลยั รวมทงัสนบัสนุนใหม้ีการเผยแพรผลงานและั ่้ ้

ขอ้มูลตาง ๆ ในระดบัมหาวทิยาลยั่ /คณะวชิาหรือหนวยงานเทียบเทาสูสาธารณะเพือ่การ่ ่ ่

ตรวจสอบจากสงัคม

8.4 จดัใหม้ีการพฒันาบุคลากร ดา้นการประกนคุณภาพการศึกษา และสนบัสนุนใหเ้ป็นผูต้รวจั

ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานภายนอก่

9.1 จดัใหม้ีองคก์รหรือคณะบุคคลรับผดิชอบในการจดัหาและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทงัในระดบั้

มหาวทิยาลยั/คณะวชิา

เชิงปริมาณ  : ร้อยละของการ

ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพือ่การ

เรียนการสอนและการบริหาร

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 1.. โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศคณะเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพฒันาฯ

9.2 จดัหาและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร การจดัการศึกษา การวจิยั และการ  2.โครงการจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ

บริการวชิาการ เพือ่การใชท้รัพยากรตางๆรวมกน ่ ่ ั (อาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ 3. โครงการพฒันาบุคคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ) อยางมีประสิทธิภาพ ่ (MIS, GIS) 4. โครงการนาํเอาสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอนและการบริหาร

9.3 จดัหาและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการพฒันาระบบ  5.โครงการสงเสริมการเรียนการสอนเกยวกบระบบสารสนเทศ่ ี่ ั

การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ่

9.4 สงเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการดาํเนินงานและการทาํธุรกรรมตางๆ เพือ่่ ่

ทดแทนระบบเดิมที่ใชท้รัพยากรสินเปลืองและเพือ่การประชาสมัพนัธม์หาวทิยาลยั้

หมายเหตุ   มอบหมายผูร้ับผดิชอบ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

ยทุธศาสตร์ที่ 8  

ดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที่ 9  

ดา้นระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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