
We will be one of the best in
Agricultural science and

technology Faculty

1. ระดมความคิดด้านกรอบการวจิยั

2.สนับสนุนและแสวงหาทุนวจิยัหน้าใหม่
วิจยันําร่องและวจิยัพุ่งเป้า

งานวิจยัระดบัประเทศ

เมล็ดพนัธุ์ฺหญ้า สกว (อ.ไมค์)(3)

 (อ.เกรียงไกร)(3)

 (อ.สุรจิต)(1)

แปลงทรพัย์สินเป็นทุน สปก(อ.ณรงค์)(4)

 (อ.กาญจนา พ)(3)

ศูนย์การเรียนรู้และพฒันางา สวทช.(อ.อริยาภรณ์)(1)

(อ.สุรีพร)(3)
- จ.อุบล (อ.สมชยั) (3)

(อ.ศรีประไพ)(3)

(อ.ทวนทอง)(3)

(ประพนธ์)(3)

 3ปี (49_51) (อ.สุภาวดี)(3)_50

(อ.สุภาวดี)(3)
(อ.อภิญญา) (3)

การรกัษาคุณภาพพริกตากแห้งโดยอาศยัพลงัแสงอาทติยฯ์(อ.เรวติั)(3)

กระถางสําหรบัศึกษาการเติบโตของรากพืช(อ.กิตติ) (3)

การกระจายอุณภูมิของหมูยอขณะต้ม(อ.กฤษณา) (3)

(อ.วิริยา)(3)

การประเมินและพฒันาคุณภาพลูกปลาก่อนการสง่ออกฯ(อ.จกัรพงษ์)(3)

การผลิตเมล็ดใบบวับกคุณภาพสูงเกษตรกรบ้านวงัยาง (อ.บุญส่ง) (3)

กระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม(อ.กฤษณา)(3)

(ทวีศกัดิ)(3)

ผลิตเมล็ดพนัธุ์ใบบวับก(อ.บุญส่ง) (3)

 (อ.วิริยา)(3)

(อ.บุ◌ุ◌ุบผา(3)

 (อ.รชัดาภรณ์) (3)

(อ.สุรีพร)(3)_49

(อ.รชัดาภรณ์)(3)_49

ใบย่านาง(อ.จิตรา)(3)_49

การแปรรูปข้าว  (อ.อริยาภรณ์) (3)

 (อ.ทวนทอง) (3)_49

เศรษฐกจิพอเพียงจ.อํานาจเจริญ(อ.ณัชพล)(3)_49

capsaicinในพริก(อ.วสุ)(4)_49

แปรรูปพริก(อ.บุญส่ง)(4)_49

การปลูกยางพาราในภาคอีสาน (อ.สุรจิต)(3)_49

 (อ.กาญจนา(บนั)(3)_49

(อ.พรพิมล) (3)_(49

การโคลนและการแสดงออกของยีน C3 ในปลาดุกอุย (อ.อจัฉรา) (3)_49

ศึกษาความสมบูรณ์ของปทุมมาลูกผสมเตตระพลอยด์ (อ.พรพิมล)(3)_49

(อ.กติติ)(3)_49

3. สนับสนุนและติดตามการเผยแพร่◌่ผลงานวชิาการทุกระดบั(รากหญ้าถงึinter)
1.ทุนดําเนินการเผยแพร่ผลงานในและต่างประเทศ/สิทธิบตัร(3)

เสนอผลงานต่างประเทศ 4 ทุน (3)

แป้นดายหญ้าแบบใบมีดคู่ (อ.กิตติ (1)

(อ.อริยาภรณ์) (3)_49

(อ.อริยาภรณ์) (3)_49

2. รางวลัสมมนาคุณ/เชิดชูผลงาน/นักวิจยัดีเด่นคณะ(2) เสนอผลงานภาคโปสเตอร์_สาขาผกั(อ.บุญส่ง)_(5)

4. ทุนวิจยันกัศึกษาTA /RA(1)

สนบัสนุนวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา  5 ทุน (2)

สนบัสนุนทุนศึกษา◌ัระดบัปริญญาตรี/บณัฑิต 17 ทุน (3)

นกัศึกษาปริญญาโทช่วยสอน (3)

5. พฒันาระบบติดตามประเมินผล(1)

1.ระดมความคิดด้านการการบรกิารวชิาการและทาํนุบาํรุงฯ(ให้มีแผนประจําปี)(1)

2.พฒันารูปแบบและระบบการถา่ยทอดเทคโนโลยี

งานวนัเกษตรแห่งชาต อ.วสุ(3)

การผลิตและแปรรูปงา(อ.อริยภรณ์)(3)

สปัดาห์วิทย์และเปิดฟาร์ม(นิภาพรรณ)(1)

ค่ายยุวเกษตร (รกัเกียรติ)(1)

สวนผลไม้(รกัเกียรติ)(2)

เทคนิคการเพาะเห็ด(อ.วสุ)(2)
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพารา(ประสิทธิ)(2)

การปลูกหญ้าพืชอาหารสตัว์(ประพนธ์)(2)

เทคโนโลยีการผลิตไมด้อกไมป้ระดบั(อ.ศรีประไพ)(2)

(อ.อภิญญา)(2)

ตรวจคุณภาพวตัถุดิบอาหาร(อ.กาญจนาบนัสิทธิ(1)
การผลิตพืชอาหารสตัว์คุณภาพดี(ประพนธ์)(1)

ผลิตลําไยนอกฤดู(รกัเกียรติ) (1)

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในกรณีกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  (อ.สุภาวดี)(1)

3. /ทํานุในสํานกังานไร่ฯ ชีวินทรีย์/เศรษกิจพอเพียง/ยางพารา/ / / (1)

4.พฒันารูปแบบและระบบงานทาํนุบาํรง

ทําบุญคูณลาน(อ.สุภาวดี)(2)

(พริกปี) .วสุ)(2)

ศูนย์ท่องเทียวเกษตรอินทรีย์ครบวงจร(อ.สมชยั)(1)

ศึกษาวฒันธรรมการบรโิภคส้มตํา(อ.รชัดาภรณ์)(1)

(ศรีประไพ)(3)_49
5.สร้างระบบติดตามและประเมินผล(1)

6.ประชุม สมัมนา◌ิชาการ นานาชาติ ประชุมนานาชาติ"Forages:a pathway to prosperity for smallholder farmers" (อ.เกรียงไกร) (2)

1.ระดมความคิดด้านการพฒันาการเรียนการสอน(1)

2.ปรบัปรุงระบบการสอนและการช่วยวจิยั

1.พัฒนาห้องสมุด(อ.จินดามณี)(1)

2. (1)

3. (3)

4.ครูสอนภาษาองักฤษ(1)

5. (3)

6.พัฒนาระบบประกนัคุณภาพและติดตามประเมนิผล (3)

7.ประเมินและปรบัหลกัสูตร(3)
8. พฒันาระบบการสอน(3)

9.โครงการอบรมการสอนและการวดัผล(1)

10.โครงการส่งเสริมการผลติตํารา(2)
11. โครงการลูกอ็อด( )(1)

12. พฒันาระบบประเมนิ TOR อาจารย์/บุคคลากร/นกัศึกษา(3)

3. เสริมระบบการช่วยวิจยั
1.พัฒนานักวิจยัพนัธุ์สตัว์ปีก 3 ปี(อ.เกรียงไกร)(3)
2. ทุนจ้างงานนกัศึกษา AT/RA(2)

4. เสริมระบบกจิการนกัศึกษาให้เข็มแข็ง

1. (อ.กงัวาน)(1)

2.

1.
2.บุญคูณลาน (ปี1/2)(อ.สุภาวดี)(1)

3.อาสาพัฒนา◌้เกษตรสมัพนัธ์/ทํางานเป็นทีม/ความเป็นผู้นํา/ทศันศึกษา(ปี2)(1)
3.ค่ายอนุรกัษ์/ /แผนธุรกิจ/การบริหารองค์กร(ปี3)(1)

4.การสมคัรงาน/ธุรกิจจําลอง/ค่ายธรรมมะ/มาตราฐานฟาร์มและอุตสาหกรรม(ปี4)(3)

5.ค่ายอาสาพฒันากลาง( )(1)

5.พฒันาระบบการเรียนรู้จรงิ

1.ธุรกิจเกษตร สตัว์ศาสตร์ หน่◌่วย 5(3)

2.ธุรกิจเกษตร พืชสวน หน่วย(3)

3.สหกจิ(2)
4. ทุน ช่วยงานAT/RA(3)

5.ทศันศึกษาตามสาขาวิชาชีพ(2)

6.เชิดชู/ให้ทุนและสมนาคุณบุคคลการ/นักศึกษาและศิษย์เกา่

1. ประกาศ/ป้าย/ (3)

2. รางวลัดีเด่นด้านต่างๆ(2)

3. ทุน/สมมนาคุณ(2)

4.ฐานข้อมูลศิษย์เก่า(3)

1.

งานประชาสมัพนัธ์
1. ปชส.เน้นนกัเรียนเป้าหมาย(3)

2. ปชส.ผลงานบุคคลากร(1)

3.ปชส.ภายในคณะ(ผลงาน 3เดือน)(1)

งานพสัดุ
1.ระบบ 3มติิ และ GFMIS(3)

2. เร่งการupdate ข้อมูล/ประสิทธิภาพการใช้ครุภณัฑ์(1)

งานแผน
1. ประเมินและวิเคราะห์แผนอิงองค์ประกอบ สมศ และ สกอ.(1)

2.ระบบ 3 มติิ(3)
3. สร้างระบบติดตามแผน(1)

งานการเงินและบญัชี
1.ระบบ 3มติิ(3)

2.
สร้างระบบตรวจสอบเงินรายได้(1)

งานประกนัคุณภาพ/ประเมนิผล

1. ปรบัปรุงคณะกรรมการปรบัฯ ระดบัคณะ(3)
2. ปรบัปรุงองค์ประกอบสําหรบัการตรวจปี 49(3)
3.จดัทํา checklist แต่ละหน่วยงาน(3)
4. จดัทําระบบเก็บข้อมูล(3)
5. ปรบัปรุงองค์ประกอบร่วมกบัมหาวทิยาลยั KPI
ของสมศ.(3)
6. ทํา draft คู่มือ ssr ภาควิชา(2)

งานธุรการ
1.บริการจุดเดียว(3)

2.บุคคลกรเสริมจากภายนอก(1)

3. พฒันาระบบself service(3)

งานบุคคล

1.พํฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลากร(2)

2. พัฒนาระบบประเมนิ(3)

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

งานกจิการนกัศึกษา
1.เน้นวิจยัสถาบนั(เบญจมาศ 1 )(3)

2. สร้างรูปแบบและแผนงานกิจการนกัศึกษาประจาํปี(2)

งานสนบัสนุนการวจิยั
1. ระบบfast track(3)

2. พฒันาระบบติดตาม(1)

2. เสริมระบบสนบัสนุนของสํานกังานไรฝึ่◌ึกและทดลอง

งานไร่
1. จดัทํามาตราฐานฟาร์ม(2)

2. (2)

งานห้องปฏบิตัิการ1.พัฒนาฐานข้อมูลระบบติดตาม(เฉลียว)(1)

งานกลาง
1. ขยายความร่วมมือกบัภาคเอกชน(3)

2. (1)

3. ขยายขีดความสามารถของหน่วยสนบัสนุนอุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน
1.พัฒนาระบบ MIS(3)

2. การบริการระบบ online(3)

ต่างประเทศ

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)

7. GMS (เวียดนาม (อ.ปราณีต)อาจารย์ 1 คน นศ. 2 คน

2. ขยายความร่วมมือด้านการวจิยั

1.ม.จําปาสกั(2)

2.IRRI (อ.สุรจิต)(1)

3.CIRAD(อ.วรงค์)(1)

4.เนเธอร์แลด์ (อ.สุรจิต)(1)

ในประเทศ(ภาคประชาชน/ภาคเอกชน/ภาครฐั)

1. สนบัสนุนการ่วมมือ

ศูนย์สตัว์ป่าศรีสะเกษ(อ.สมชยั)(1)

เศรษฐกจิพอเพียง จ.อํานาจ(อ.ณัชพล)(3)

(อ.บุญเ◌ีทียม)(1)

ผลิตบญัฑิตศึกษากบั วว.(คณะ)(1)

ราชฑณั อุบล(อ.บุญส่ง)(3)

ประเมินโครงการกระบือ
สวก(อ.วรพงษ์)(3)

สโมสรโรตารี(อ.วรพงษ์)(3)

ศูนย์ชีวินทรีย์(อ.ยุวดี)(3)

ข้าวอินทรีย์ วว.(อ.สุวฒัน์)(4)

ศูนย์รบัรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์(อ.วรพงษ์)(1)

สกว(อ.เกรียงไกร)(3)

แบบจําลองข้าวหอมมะลิ ศูนย์วิจยัข้าว อุบล(อ.สุรจิต)(1)

แบบจําลองมนัสําปะหลงั พืชไร่อุบล(อ.สุริจต)(1)

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

มูลนิธิเทโร (อ.สุรีพร)(3)

ศูนย์การเรียนรู้และพฒันางา สวทช.(อ.อริยาภรณ์)(1)

การแปรรูปข้าว สวทช.(อ.อริยาภรณ์) (3)

ใบย่านาง สกว.(อ.จิตรา)(3)

สวทช.(อ.รชัดาภรณ์)(3)

สกว.(อ.รชัดาภรณ์) (1)

(สวทช)
(อ.บุ◌ุ◌ุบผา(1)

การผลิตคุณลกัษณะและการนําไปใช้ประโยชน์ของแป้งงา สวทช(อ.เอกสิทธิ◌ื)(1)

สวทช.(อ.อริยาภรณ์)(1)

2.
ขยายความร่วมมือกบัหน่วยงานการศึกษายางพารา (ม.สงขลา)(1)

1. ดําเนินธุรกจิเกษตร

ม.อุบล(3)

โครงการผลิตอาหารสตัว์(2)

โครงการปลานิลแปลงเพศ(3)

 (ยูคา)(2)

ผลผลิตทางการเรียนการสอน(3)

สวนยางพารา(3)

2. ร่วมมือกบัภาคเอกชน

โครงการสุกรพนัธู์ ซีพี(3)

โครงการสุกรขุน ซีพี(3)

โครงการไกก่ระทง ซีพี(2)

ซีพี(3)
โครงการไกไ่ข่ ซีพี(1)

3. สนับสนุนแรงจูงใจแกผู่้ทํางาน(1)

We will be one of the best in (  )

ใช้เกณฑ์ สมศ. ranking

(ระดบัการติดตามผลปฏบิตัิงาน)

(1). ระดบัวางแผน

(2). ระดบัเตรียมการ

(4). ระดบัประเมินผล

(5).ระดบัเสร็จงาน

(3).ระดบัดําเนินการ

  ACTION PLAN
 2550

( . .49- .50)


