
We will be one of the best in
Agricultural science and

technology Faculty

1. ระดมความคดิดา้นกรอบการวจิยั

2.สนบัสนุนและแสวงหาทุนวจิยัหน้าใหม่
วจิยันํารอ่งและวจิยัพุ่งเป้า

งานวจิยัระดบัประเทศ

เมล็ดพนัธ์ฺุหญา้ สกว (อ.ไมค)์(3)

ข้าวอินทรีย์(อ.นนัทยิา)(4)

 (อ.เกรียงไกร)(3)

 (อ.สุรจติ)(1)

แปลงทรพัยส์ินเป็นทนุ สปก(อ.ณรงค)์(3)

 (อ.กาญจนา พ)(2)
Subtopic

(อ.กาญจนา พ)(3)

(แดงอุบล)(อ.ศรีประไพ)(3)

DNA มะละกอ(อ.รชัดา)(3)

ฐานขอ้มูลทรพัยากร (อ.นรนิทร)(4)

ฐานขอ้มูลชุมชนจ.อุบล(อ.นรนิทร)(4)

โคนม และองคป์ระกอบของนม (อ.นรนิทร์)(5)

ผลิตภณัฑ์เหด็นางฟ้า(อ.จินดามณี)(3)

พฒันาOTOPอาหารจ.อุบล(อ.จิตรา)(3)

(อ.อรยิาภรณ์)(5)

(อ.สุรีพร)(3)

ใบยา่นาง(อ.จิตรา)(3)

เศรษฐกจิพอเพียง
จ.อํานาจเจรญิ(อ.ณชัพล)(3)

capsaicin ในพรกิ(อ.วสุ)(3)

แปรรูปพรกิ(อ.บุญส่ง)(3)

แกว้มงักร จ.อุบล(อ.รชัดาภรณ์)(3)

ยางพารา (อ.สุภาวด)ี(3)

ไมผ้ลเศรษฐกจิ จ.อุบล และศรีสะเกษ(อ.สาธิต)(3)

ปุ๋ยชีวภาพเม็ด(อ.สุภาวด)ี(4)

 (อ.กาญจนา(บนั)(3)

ปทุมมา(อ.พรพิมล)(3)

 (อ.สุภาวด)ี(1)

ฟ้าทะลายโจร(อ.วสุ)(3)

พลงังานทดแทน(อ.อรยิาภรณ์)(1)

ระบบการกระจายเมล็ดพนัธุ์ข้าว (อ.จีรวฒัน์)(2)

3. สนับสนุนและตดิตามการเผยแพร่◌่ผลงานวชิาการทุกระดบั(รากหญา้ถงึinter)
1.ทุนดาํเนินการเผยแพร่ผลงานในและตา่งประเทศ/สิทธิบตัร(3)
2. รางวลัสมมนาคณุ/เชิดชูผลงาน/นกัวิจยัดเีดน่คณะ(2)

4. ทุนวิจยันกัศกึษาTA /RA(3)

5. พฒันาระบบตดิตามประเมินผล(1)

1.ระดมความคดิดา้นการการบริการวชิาการและทํานุบํารุงฯ(ใหม้ีแผนประจาํปี)(1)

2.พฒันารปูแบบและระบบการถา่ยทอดเทคโนโลยี

ศูนย์เกษตรอินทรีย ์(อ.สมชยั)(3)

อบรมยางพารา(ประสิทธิ)(3)

ค่ายยวุเกษตร (รกัเกยีรต)ิ(2)

open house (วชิาญ)(2)

สวนผลไม(้รกัเกยีรต)ิ(2)

ไม้ดอกไมป้ระดบั(ศรีประไพ)(2)

วตัถเุจือปนในอาหาร(จิตรา)(2)

เพาะเหด็ 7(อุทยั)(2)

(1)

อบรมการเพาะพนัธ์ุปลา(1)

3. /ทํานุในสาํนกังานไรฯ่ ชีวนิทรีย์/เศรษกจิพอเพียง/ยางพารา/ / / (1)

4.พฒันารปูแบบและระบบงานทาํนุบาํรง

ทําบุญคณูลาน(อ.สุภาวด)ี(4)

(วสุ)(3)

(ศรีประไพ)(2)
5.สร้างระบบติดตามและประเมินผล(1)

1.ระดมความคดิดา้นการพฒันาการเรียนการสอน(1)

2.ปรบัปรงุระบบการสอนและการช่วยวจิยั

1.พฒันาหอ้งสมุด(อ.จินดามณี)(3)

2. (1)

3. (1)

4.ครูสอนภาษาองักฤษ(1)

5. (3)

6.พฒันาระบบประกนัคุณภาพและตดิตามประเมินผล(1)

7.ประเมนิและปรบัหลกัสูตร(3)

8.โครงการอบรมการสอนและการวดัผล(1)

9.โครงการส่งเสรมิการผลิตตํารา(2)
10. โครงการลูกอ็อด( )(1)

11. พฒันาระบบประเมนิ TOR อาจารย์/บุคคลากร/นกัศกึษา(3)

3. เสรมิระบบการชว่ยวจิยั
1.พฒันานกัวจิยัพนัธ์ุสตัว์ปีก 3 ปี(อ.เกรียงไกร)(3)
2. ทุนจ้างงานนกัศกึษา AT/RA(2)

4. เสรมิระบบกจิการนกัศกึษาใหเ้ขม็แขง็

1. (อ.กงัวาน)(1)

2.

1.
2.บุญคณูลาน (ปี1/2)(อ.สุภาวด)ี(4)

3.อาสาพฒันา◌้เกษตรสมัพนัธ์/ทาํงานเป็นทมี/ความเป็นผ้นูํา(ปี2)(1)
3.ค่ายอนุรกัษ์/ /แผนธุรกจิ/การบริหารองคก์ร(ปี3)(1)

4.การสมคัรงาน/ธุรกิจจาํลอง/ค่ายธรรมมะ/มาตราฐานฟาร์มและอตุสาหกรรม(ปี4)(3)

5.คา่ยอาสาพฒันากลาง( )(1)

5.พฒันาระบบการเรยีนร้จูรงิ

1.ธุรกจิเกษตร สตัวศ์าสตร์ หน่วย 5(3)

2.ธุรกจิเกษตร พืชสวน หน่วย(3)

3.สหกจิ(2)
4. ทุน ช่วยงานAT/RA(2)

6.เชิดชู/ใหทุ้นและสมนาคณุบุคคลการ/นกัศึกษาและศิษยเ์กา่

1. ประกาศ/ป้าย/ (3)

2. รางวลัดีเด่นดา้นตา่งๆ(2)

3. ทุน/สมมนาคณุ(2)

4.ฐานข้อมูลศษิย์เกา่(3)

1.

งานประชาสมัพนัธ์
1. ปชส.เน้นนกัเรียนเป้าหมาย(3)

2. ปชส.ผลงานบุคคลากร(1)

3.ปชส.ภายในคณะ(ผลงาน 3เดอืน)(1)

งานพสัดุ
1.ระบบ 3มิติ และ GFMIS(3)

2. เร่งการupdateข้อมูล/ประสิทธิภาพการใชค้รภุณัฑ์(1)

งานแผน
1. ประเมนิและวเิคราะห์แผนอิงองค์ประกอบ สมศ และ สกอ.(1)

2.ระบบ 3 มิต(ิ3)
3. สร้างระบบตดิตามแผน(1)

งานการเงนิและบญัชี
1.ระบบ 3มิต(ิ3)

2.
สร้างระบบตรวจสอบเงนิรายได้(1)

งานประกนัคณุภาพ/ประเมนิผล

1. ปรบัปรุงคณะกรรมการปรบัฯ ระดบัคณะ(3)
2. ปรบัปรุงองคป์ระกอบสําหรบัการตรวจปี 49(3)
3.จดัทาํ checklist แตล่ะหน่วยงาน(3)
4. จดัทาํระบบเกบ็ขอ้มูล(3)
5. ปรบัปรุงองค์ประกอบร่วมกบัมหาวทิยาลยั KPI
ของสมศ.(3)
6. ทํา draft คู่มือ ssr ภาควชิา(2)

งานธรุการ
1.บริการจุดเดยีว(3)

2.บุคคลกรเสรมิจากภายนอก(1)

3. พฒันาระบบself service(3)

งานบคุคล

1.พํฒนาระบบฐานขอ้มูลบุคคลากร(2)

2. พฒันาระบบประเมนิ(3)

3. ระบบ 3 มิต(ิ3)
4. รางวลั/เชิดชูผลงาน(1)

งานกจิการนกัศกึษา
1.เน้นวจิยัสถาบนั(เบญจมาศ 1 )(3)

2. สร้างรูปแบบและแผนงานกิจการนกัศึกษาประจําปี(2)

งานสนบัสนุนการวจิยั
1. ระบบfast track(3)

2. พฒันาระบบตดิตาม(1)

2. เสรมิระบบสนบัสนุนของสาํนกังานไรฝึ่◌ึกและทดลอง

งานไร่
1. จดัทาํมาตราฐานฟาร์ม(2)

2. (1)

งานหอ้งปฏบิตักิาร1.พฒันาฐานขอ้มูลระบบตดิตาม(เฉลียว)(1)

งานกลาง
1. ขยายความรว่มมือกบัภาคเอกชน(3)

2. (1)

3. ขยายขดีความสามารถของหน่วยสนบัสนุนอุปกรณ์และระบบการเรยีนการสอน
1.พฒันาระบบ MIS(2)

2. การบริการระบบ online(3)

ตา่งประเทศ

1.

1. /ไทย/ลาว(อ.ปราณีต/กาญจนา พ.)(2)

2. NRCT-JSPS(อ.เกรียงไกร)(1)

3.องักฤษ(อ.วชัรพงษ์)(1)

4. (อ.ทวนทอง)(1)

5.ฝรงัเศส(อ.กาญจนา พ.)(1)

6.ผรงัเศส(◌่ผ่านมข.)(นพมาศ)(2)

2.
ขยายความรว่มมอืดา้นการวจิยั

1.ม.จําปาสกั(2)

2.IRRI (อ.สุรจติ)(1)

3.CIRAD(อ.วรงค์)(1)

4.เนเธอร์แลด์(อ.สุรจติ)(1)

ในประเทศ(ภาคประชาชน/ภาคเอกชน/ภาครฐั )
1. สนบัสนุนการว่มมือ

ศูนย์สตัว์ป่าศรีสะเกษ(อ.สมชยั)(1)

เศรษฐกจิพอเพียง จ.อํานาจ(อ.ณชัพล)(3)

(อ.บุญเ◌ีทียม)(1)

ผลิตบญัฑิตศกึษากบั วว.(คณะ)(1)

ราชฑณั อบุล(อ.บุญสง่)(3)

ประเมินโครงการกระบือ สวก(อ.วรพงษ์)(3)

สโมสรโรตารี(อ.วรพงษ์)(3)

ศูนย์ชีวนิทรีย์(อ.ยุวดี)(3)

cluster คนีนั(อ.สุวฒัน์)(4)

ข้าวอนิทรีย์ วว.(อ.สุวฒัน์)(4)

ศูนย์รบัรองมาตราฐานเกษตรอนิทรีย์(อ.วรพงษ์)(1)

สกว(อ.เกรียงไกร)(3)

แบบจําลองขา้วหอมมะลิ ศูนย์วจิยัขา้ว อบุล(อ.สุรจติ)(1)

แบบจําลองมนัสาํปะหลงั พืชไรอ่บุล(อ.สุรจิต)(1)

zoning สวพ 4 (อ.สุรจติ/อ.จีระวฒัน์)(2)

2. ขยายความรว่มมือกบัหน่วยงานการศึกษายางพารา (ม.สงขลา)(1)

1. ดาํเนินธรุกจิเกษตร

ม.อุบล(3)

โครงการผลิตอาหารสตัว์(2)

โครงการปลานิลแปลงเพศ(3)

 (ยูคา)(2)

ผลผลิตทางการเรียนการสอน(3)

สวนยางพารา(3)

2. รว่มมอืกบัภาคเอกชน

โครงการสุกรพนัธ์ู ซีพี(3)

โครงการสุกรขนุ ซีพี(3)

โครงการไกก่ระทง ซีพี(2)

ซีพี(3)

3. สนบัสนุนแรงจูงใจแกผ่้ทูาํงาน(1)

We will be one of the best in (เชน่ อาหารปลอดภยั )

ใช้เกณฑ์ สมศ. ซึงจะมีการ ranking

(1). ระดบัวางแผน

(2). ระดบัเตรียมการ

(3).ระดบัดาํเนินการ

(4). ระดบัประเมนิผล
(5).ระดบัเสร็จงาน

(ระดบัการตดิตามผลปฏิบตังิาน)

แผนปฏิบตักิารปีงบประมาณ 2549  (ต.ค.2549-กย.2550)
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