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1.

1. ระดมความคิดด้านกรอบการวิจยั

2.สนับสนุนและแสวงหาทุนวิจยัหน้าใหม่
วิจยันําร่องและวิจยัพุ่งเป้า

งานวิจยัระดบัประเทศ

 (ดร.เกรียงไกร)(3)48-51

ศูนย์การเรียนรู้และพฒันางา สวทช.(อ.อริยาภรณ์)(3)

(อ.สุรีพร)(3)50-51

 IDRC _ดร.เกรียงไกร (3) _50-53

ประมวลสถานการณ์ผลิตยางพาราไทย พ.ศ.2513-2550(ดร.มานัส)3-51

(ดร.วสุ)3-51

(ดร.วสุ)3-51

อ.สุรจิต (4) 51

Conservation of Freshwater Ecosystems(ดร.ทวนทอง)(3)50-51

สรุปผลการดําเนนิงาน (4) ดร.นนัทิยา

 (ดร.วรพงษ์ ) 3-52_ร

 (ดร. สุรชยั ) 3-52_ร

 (ดร.กิตต)ิ 52-3_ร

วิจยัผลของระยะเวลาการหมกั Aspergillus oryzae ต่อปริมาณไฟเตทฟอสฟอรสัในกากงาดํา  (ผศ.กาญจนา บ.) 3-52_ร

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของยางพาราพนัธุ์◌ุ RRIT 251  (ดร.มานัส) 3-52_ร

 (ดร.กาญจนา พ) 3-52

สภาวะการณ์ต้านมูลค่าและปัญหาโรคปรสติภายนอกในปลาสวาย  (อ.จกัรพงศ)์ 3-52

 (ดร.สุรีพร) 3-52

 3 (ผศ.ศรีประไพ) 3-52

ศึกษาองค์ประกอบของยีน (GnRH) การแสดงออกในปลาดุกอุย  (ดร.ธนาทิพย์) 3-52

คดัเลือกต้นตอกระกูลมะเขือเทศต้านทานโรค (ดร. บุญส่ง) 3-52

 (ดร.บุญส่ง)3-51

(ดร.กาญจนา รุ่ง)3-51

ศึกษาระบบ logistics กล้วยไม้ส่งออก (ร่วม มข.) (ดร.กาญจนา ร.)3-51

(ดร.กาญจนา ร.) 1-51

(อ.ศรีประไพ)3-51

(ดร.สุรีพร)4-51

 (อ.ชุติมา)4-51

ศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม(ดร.วิริยา)4-51

(ดร.กาญจนา พยุหะ)4-51

 (อ.จกัรพงศ์ )-4-51

บริหารต้นทุนการผลิตของโรงงานผลิตปุ๋ย .อุบล  (ทวีศกัดิ) 4-51

อาร์เอพีดี- (อรุณรตัน์)4-51

(อ.เอกสทิธิ)4-51

(ดร.กิตติ)3-51

ผลของสารสกดัหยาบกวาวเครือขาว (ดร.นนทกรณ์)3-51

การผลติ (อ.เอกสทิธิ)3-51

 (กุ้มเดินขบวน) (อ.จกัรพงศ์)3-51

อิทธิพลของสายพนัธุ์และอุหณหภูมิเก็บรกัษาต่อปริมาณของสารต้านอนุมูลอสิระ สารประกอบฟีนอลิคฯ(ดร.เรวตั)3-51

(ดร.วสุ)3-51

การติดตามสถานการศตัรูธรรมชาติของศตัรูพืชและวชัพืชในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ดร.ยุวดี)3-51

Pochonia chlamydosporia ต่อการควขคุมไส้เดือนฝอย1(ดร.ยุวดี)3-51

การสํารวจศตัรูพืชและศตัรูธรรมชาติของมนัสะปะหลงั (ดร.ยุวดี)3-51

(ดร.ยุวดี)3-51

 (อ. บุ◌ุ◌ุบผา(3)51

- จ.อุบล  (อ.สมชยั) (3)50

เทคนิค Chlorophyll fluorescence (ดร.วีณา)3-50

(อ.ทวนทอง)(4)50

มูลนิธิเทโร (อ. สุรีพร)(3)-50

 3ปี (49_51) (อ.สุภาวดี)(3)_51

(อ.สุภาวดี)(4)50

(อ.อภิญญา) (4)50

การรกัษาคุณภาพพริกตากแห้งโดยอาศยัพลงัแสงอาทิตย์ฯ (อ.เรวตัิ)(3)50

. อุบล (ดร.อริยาภรณ์)(3)_ 50

 (ดร.สุภาวดี)(3)_50

.อุบลฯ(ดร.สุวฒัน์)(3)_50

(ดร.บุญเทียม)(3)_50

การโคลนและการแสดงออกของยีน C3 ในปลาดุกอุย (อ.อจัฉรา) (3)_50

(ดร.อริยาภรณ์)5_50

(อ.สุรีพร)(4)_50

 (อ.ทวนทอง) (3)_49

เศรษฐกิจพอเพียงจ.อํานาจเจริญ(อ.ณัชพล)(4)_49

3. สนับสนุนและติดตามการเผยแพร่◌่ผลงานวิชาการทุกระดบั(รากหญ้าถงึinter)

1.ทุนดําเนินการเผยแพร่ผลงานในและต่างประเทศ/สทิธิบตัร(3)

เสนอผลงานต่างประเทศ  4 ทุน (3)

(อ.อริยาภรณ์) (3)_49_52

 (ดร.กิตติ)3-49_52

(ดร.ณรงค์ หุตานุวตัร)3-49_52

(ดร.ณรงค์ หุตานุวตัร)3-49_52

(ดร.กิตติ)3-49_52

(ดร.อริยาภรณ์)3-51_52

 (ดร. สุภาวดี)4-51_52

ทุนประสานงานวิจยั

2. รางวลัสมมนาคุณ/เชิดชูผลงาน/นักวิจยัดีเด่นคณะ(2)
เสนอผลงานภาคโปสเตอร์_1-52

รางวลัศาสตราจารย์

4. ทุนวจิยันกัศึกษาTA /RA

สนบัสนุนวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  5 ทุน (3)

สนบัสนุนทุนศึกษา◌รัะดบัปรญิญาตรี/บณัฑิต 17 ทุน (3)

นกัศึกษาปรญิญาโทช่วยสอน (3)

5. พฒันาระบบติดตามประเมินผล โครงการประกนัคุณภาพและประเมินผล  (3)

6.สนบัสนุนการประสาน/ประเมิน/

1. อ.เกรียงไร 50-51(3)

2. ผู้ประสานโครงการ สวทช  4 ( อุบล อํานาจ ยโสธร ศรีสะเกษ)(ดร.อริยาภรภรณ์) (3)

3. สวก อ.วรพงษ์ 49-51 (3)

2.

1.ประมวลความคิดด้านการการบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯ (ให้มีแผนประจําปี)(3)

2.พฒันารูปแบบและระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ค่ายเกษตรสําหรบัเยาวชน  9(ทวีศกัดิ)3-52

เปิดฟาร์มและห้องปฏิบตัิการสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์(อรุณรตัน์)3-52

การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่  4(รกัเกียรติ)3-52

เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  10(ทวีศกัดิ)4-52

 (ประพนธ์) 3-52

งานเกษตรอีสานใต้ _(ดร.วสุ)4_52

 (ดร.พรพิมล)3_52

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพฒันาชนบท_อ.ทศพร 3_52

ประกวดสุนัข -ดร.สมชยั 5_52

การยืดอายุและการเก็บรกัษาผลิตภณัฑ์อาหาร-ดร.วิริยา 3_52

เทคโนโลยีการผลิตยางพาราให้ได้คุณภาพดี(ประสทิธิ) 3-52

ความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏิบตัิการและป้องกนัอคัคีภยั (ทองดี) 3-52

การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (ทวีศกัด)ิ 3-52

สารสนเทศชุมชนมหาวิทยาลยั ระยะ 1-2 (ดร.นรินทร) 3-51_52

(ทองดี) 3-52

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

4.พฒันารูปแบบและระบบงานทํานุบํารง

ทําบุญคูณลาน(อ.สุภาวดี)5-52

สวนบวัเฉลิมพระเกียรติ(ผศ.ศรีประไพ) 3-52

(รกัเกียรติ) 3-52

ต้นไม้ของพ่อ  (ทวีศกัดิ) 3-52

(ดร.บุญส่ง)4-51

อ.บุณฑริก (ดร.ปราณีต)4-51

วฒันธรรมการใช้พรรณไม้ในพิธีกรรมทางศาสนา(อ.ศรีประไพ)4-51

(ดร.พรพิมล)4-51

ปลูกไม้ยืนต้นปรงัปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั (รกัเกียรติ)(3)49-52

ปรบัปรุงไม้ผล(รกัเกียรติ) 3_52

พฒันามาตรฐานแปลงสาธิตพืชอาหารสตัว์  (ประพนธ์)3-52

5.สนับสนุนการจดัประชุม สมัมนา◌ิวิชาการ ระดบัชาติ /นานาชาติประจําปี
ยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : การจดัการอย่างเหมาะสม _ดร.มานัส 4-52

"  :  _ดร.ทวนทอง 4_51

6.สรา้งระบบติดตามและประเมินผล โครงการประกนัคุณภาพและประเมินผล  (3)

3.

1.ประมวลความคิดด้านการพฒันาการเรียนการสอน(3)

2.ปรบัปรุงระบบการสอนและการช่วยวิจยั

1.พฒันาห้องสมุด(อ.จินดามณี)(3)

2. (3)

3. (3)

4.โตรงการสอนเสริมภาษาองักฤษ(1)

5. (3)

6.พัฒนาระบบประกนัคุณภาพและติดตามประเมนิผล (3)

7.ประเมินและปรบัหลกัสูตร(3)

8. โครงการพฒันาระบบการสอน(3) โครงการอบรมการสอนและการวดัผล(1)

9.โครงการส่งเสริมการผลิตตํารา(3)
10. โครงการลูกอ็อด( )(1)

11. พฒันาระบบประเมิน TOR อาจารย์/บุคคลากร/นกัศึกษา (3)

3. เสริมระบบกจิการนกัศึกษาให้เข็มแข็ง

1. โครงการรกัษ์เกษตร อ.นรินทร(3)

2.

1.
2.บุญคูณลาน (ปี1/2)(อ.สุภาวดี)(3)

3.อาสาพฒันา◌้เกษตรสมัพนัธ์/ทํางานเป็นทีม/ความเป็นผู้นํา/ทศันศึกษา(ปี2)(3)
3.ค่ายอนุรกัษ์/ /แผนธุรกิจ/การบรหิารองค์กร(ปี3)(3)

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

5.ค่ายอาสาพฒันากลาง( )(3)

3. /สามเสียม/เปิดกระป๋อง

4.พฒันาระบบการเรียนรู้จริง

1.ธุรกจิเกษตร สตัว์ศาสตร์ หน่◌่วย 5(3)

2.ธุรกจิเกษตร พืชสวน หน่วย(3)

3.สหกจิ(3)
4. ทุน ช่วยงานAT/RA(3)

5.ทศันศึกษาตามสาขาวชิาชีพ(3)

6. โ◌่ครงการนเิทศนกัศึกษาฝึกงาน (3)

5.เชิดชู/ให้ทุนและสมนาคุณบุคคลการ/นักศึกษาและศิษย์เกา่

1. ประกาศ/ป้าย/ (3)

2. รางวลัดีเด่นด้านต่างๆ(2)

3. ทุน/สมมนาคุณ(2)

4.ฐานข้อมูลศิษย์เกา่(3)

4.

1.

งานประชาสมัพนัธ์
1. โครงการรกัษ์เกษตร เนน้การปชส.เน้นนกัเรียนเป้าหมาย อรุณรตัน์(3)

2. ปชส.ผลงานบุคคลากร(3)

3.ปชส.ภายในคณะ(ผลงาน 3เดือน)(3)

งานพสัดุ
1.ระบบ 3มติิ และ GFMIS(3)

2. เรง่การupdateข้อมูล/ประสิทธิภาพการใช้ครุภณัฑ์ (3)

งานแผน

1. ประเมินและวิเคราะห์แผนอิงองค์ประกอบ สมศ และ สกอ.(3)

2.ระบบ 3 มติิ(3)
3. สรา้งระบบติดตามแผน(3)

4.รายงานผลการดําเนนิงานประจํา◌ีปี(3)

5.ติดตามประเมินผล กพร.ประจําปีงบประมาณ52(3)

งานการเงินและบญัชี
1.ระบบ 3มติิ(3)

2. สร้างระบบตรวจสอบเงินรายได้(3)

งานประกนัคุณภาพ/ประเมนิผล

การเตรียมพรอ้มเข้ารบัการตรวจประเมิน สมศ.ในปี2551 (มี.ค.)(5)

1. (3)

2.จดัทํา checklist แต่ละภาควชิา/หน่วยงาน(3)

3. จดัประชุมสรา้งความเข้าใจในข้อมูลตามระบบการประเมินฯ สกอ.(3)

4จดัทําระบบเก็บข้อมูล(3)

5. ทําการประเมินตนเองจนถึงระดบัภาคววชิา(2)

6. รบัการตรวจประเมินจากกรรมการภายนอก (3)

7.จดัทําแผนกลยุทธ์และแผนจดัการความรู้(KM)(3)

งานธุรการ

1.บริการจุดเดียว(3)
2.บุคคลกรเสรมิจากภายนอก (1)

3. พฒันาระบบself service(3)

4.จดัการองค์ความรู้(KM)(2)

5. ระบบทางด่วนงานวจิยั(3)

งานบุคคล

1.พํฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลากร(2)

2. พัฒนาระบบประเมนิ(3)

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

งานกจิการนกัศึกษา1.เน้นวิจยัสถาบนั(เบญจมาศ  1 )(3)

2. สร้างรูปแบบและแผนงานกิจการนักศึกษาประจําปี(2)

งานสนบัสนุนการวิจยั1. ระบบทางด่วนงานวิจยั(3)

2. พฒันาระบบติดตาม (1)

2. เสริมระบบสนบัสนุนของสํานกังานไร่ฝึ◌ึกและทดลอง

งานไร่◌่ฝึก่1. จดัทํามาตราฐานฟาร์ม(2)

2. (2)

งานห้องปฏบิตัิการ1.พฒันาฐานข้อมูลระบบติดตาม (เฉลียว)(1)

งานกลาง
1. ขยายความร่วมมือกบัภาคเอกชน(3)

2. (1)

3.พฒันาปรบัปรุง (3)

3. ขยายขีดความสามารถของหน่วยสนบัสนุนอุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน1.พฒันาระบบ MIS(3)

2. การบริการระบบ online(3)

5.

ต่างประเทศ

1.

1. /ไทย/ลาว(อ.ปราณีต/กาญจนา พ.)(2)

2. NRCT-JSPS(อ.เกรียงไกร)(1)

3. (อ.ทวนทอง)(3)

4.ฝรงัเศส(อ.กาญจนา พ.)(3)

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

2. ขยายความร่วมมือด้านการวิจยั

1.ม.จําปาสกั(2)

2.IRRI (อ.สุรจิต)(1)

3.CIRAD(อ.วรงค์)(3)

4.IDRC (ดร.เกรียงไกร)(3)

3.ความรว่มมือด้านอาสาสมคัร(2)อ.ศรีประไพ

ในประเทศ(ภาคประชาชน/ภาคเอกชน/ภาครฐั)
1. สนบัสนุนการว่มมือ

เศรษฐกจิพอเพียง จ.อํานาจ(อ.ณชัพล)(3)

(อ.บุญเ◌ีทียม)(1)

ผลิตบญัฑติศึกษากบั วว.(คณะ)(1)

ประเมินโครงการกระบือ
สวก(อ.วรพงษ์)(3)

สโมสรโรตารี(อ.วรพงษ์)(3)

ศูนย์ชีวินทรีย์(อ.ยุวดี)(3)

ศูนย์รบัรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์(อ.วรพงษ์)(1)

สกว(อ.เกรียงไกร)(3)

มูลนิธิเทโร (อ.สุรีพร)(3)

ศูนย์การเรียนรู้และพฒันางา สวทช.(อ.อริยาภรณ์)(3)

การแปรรูปข้าว สวทช.(อ.อริยาภรณ์) (3)

(สวทช) (อ.บุ◌ุ◌ุบผา (1)

การผลิตคุณลกัษณะและการนําไปใช้ประโยชน์ของแป้งงา สวทช(อ.เอกสิทธิ◌ื)(3)

สวทช.(อ.อริยาภรณ์)(3)
แปรรูปผลิตภณัฑ์สุ◌ุกร(ซีพี)(3)

ไก่ไข่(ซีพี)(3)

 (กุ้มเดินขบวน) สกว.(อ.จกัรพงศ์)3-51

อิทธิพลของสายพนัธ์ุและอุหณหภูมิเก็บรกัษาต่อปรมิาณของสารต้านอนุมูลอิสระฯ  (ดร.เรวตั) สวทช(3)

(สกว)ดร.วสุ3

(ดร.วริยิา)สกว.(3)

2. ขยายความร่วมมือกบัหน่วยงานการศึกษายางพารา (ม.สงขลา)(ดร.มานสั)(2)

6.

1. ดําเนินธุรกจิเกษตร

ม.อุบล(3)

โครงการผลิตอาหารสตัว์(2)

โครงการปลานิลแปลงเพศ(3)

 (ยูคา)(3)

ผลผลิตทางการเรียนการสอน(3)

สวนยางพารา(3)

2. ร่วมมือกบัภาคเอกชน

โครงการสุกรพนัธู์ ซีพี(3)

โครงการสุกรขุน ซีพี(3)

โครงการไกก่ระทง ซีพี(3)

ซีพี(3)
โครงการไก่ไข่ ซีพี(3)

3. สนับสนุนแรงจูงใจแกผู่้ทํางาน(1)

We will be one of the best in ( ,  )

ACTION PLAN  2552 ( . .51 - .52)

(4). ระดบัประเมินผล

(2). ระดบัเตรียมการ

(3).ระดบัดําเนนิการ

(1). ระดบัวางแผน

(ระดบัการติดตามผลปฏบิตัิงาน)

(5).ระดบัเสร็จงาน


