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1.

1. ระดมความคิดด้านกรอบการวจิยั

2.สนับสนุนงานวจิยัและพฒันาและแสวงหาทุนวจิยัหน้าใหม่
วจิยันํารอ่งและวจิยัพ่งุเป้า

งานวจิยัระดบัประเทศ

ศูนย์การเรียนร้แูละพฒันางา สวทช.(อ.อรยิาภรณ์ )(3)

 IDRC _ดร.เกรียงไกร 3_50-53

Scenario-Based Asscessment of the Potential Effects of Alternative Dam Construction Schemes
on Freshwater Fish Diversity in the Lower Mekong Basin_ดร.ทวนทอง 3-53

_ดร.สวุฒัน3-53

_ดร.ธนาทพิย์3-53

การพฒันาวสิาหกจิชุมชนส่นูิคมการเกษตร_ ดร.นันทยิา 3-53

 (ดร.วรพงษ์ ) 3-52_ร
 (ดร.สุรชยั ) 3-52_ร

 (ดร.กติติ) 52-3_ร

วจิยัผลของระยะเวลาการหมกั Aspergillus oryzae ต่อปรมิาณไฟเตทฟอสฟอรสัในกากงาดํา  (ผศ.กาญจนา บ.) 3-52_ร
เปรียบเทียบการเจรญิเติบโตของยางพาราพนัธ์ุ◌ุ RRIT 251  (ดร.มานัส) 3-52_ร

 (ดร.กาญจนา พ) 3-52

สภาวะการณ์ต้าน มูลค่าและปญัหาโรคปรสติภายนอกในปลาสวาย (อ.จกัรพงศ์) 3-52

 (ดร.สุรีพร) 3-52

 3 (ผศ.ศรีประไพ) 3-52

ศึกษาองค์ประกอบของยีน (GnRH) การแสดงออกในปลาดุกอยุ  (ดร.ธนาทพิย์) 3-52

คดัเลือกต้นตอกระกลูมะเขอืเทศต้านทานโรค(ดร.บุญสง่) 3-52

_ดร.มานัส  3-53

การติดตามสถานการณ์ศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรพูชืและวชัพืชในภาคอสีานตอนล่าง_ดร.ยุวดี 3-53

Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุมไสเ้ดือนฝอยรากปม Meloidogyne
incognita ในพรกิ_ดร.ยุวดี  3-53

การประเมินศตัรูธรรมชาติของมนัสาํปะหลงั_ดร.ยุวดี 3-53

_ดร.สุกญัญา 3-53

ฤทธิทางชีวภาพ การผลิไมโครแคปซูลของสารสกดัจากใบย่านาง
และการประยุกต์ใช้ในผลติภณัฑ์อาหาร_ดร.จิตรา3-53

_ดร.วริยิา 3-53

_ดร.เอกสทิธิ  3-53

ผลของสารสกดัหยาบกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica)
)_ดร.นนทกรณ์ 3-53

3 ระบบ"_นายประสทิธิ 3-53

คุณลกัษณะของแป้งและสตาร์ชจากเมล็ดมะขาม_ดร.จิตรา 3-53

_ดร.กาญจนา 3-53

_ดร.กติติ3-53

การศึกษาสมบตัิทางเคมี-กายภาพของขา้วเมา่_ดร.เอกสทิธิ3-53

กบัการวางไข่ของปลานิล_ชํานาญ 3-53

 _ดร.สุรีพร 3-53

_ดร.บุญสง่ 3-53

3. สนับสนุนและติดตามการเผยแพร◌่่ผลงานวชิาการทุกระดบั(รากหญ้าถงึinter)

1.ทุนดําเนนิการเผยแพรผ่ลงานในและตา่งประเทศ/สทิธิบตัร(3)
เสนอผลงานต่างประเทศ 10 ทนุ (Oral 5 Poster 5 ทนุ ) 3-53

ทุนประสานงานวจิยั

_ดร.กติติ 3-53

2. รางวลัสมมนาคุณ/เชิดชูผลงาน/นักวจิยัดีเด่นคณะ(2)

สมนาคุณตีพมิพ์ผลงานทางวชิาการ ระดบัชาติ  5 ทุน
สมนาคุณตีพมิพ์ผลงานทางวชิาการ ระดบันานาชาติ 3 ทุน

รางวลัศาสตราจารย์

4. ทุนวจิยันักศึกษาTA /RA

สนับสนุนทุนวจิยัระดบับณัฑติศึกษา  53_รองวชิาการ/วจิยั
สนับสนุนทุนศึกษาระดบัปรญิญาตรี/บณัฑิต 17 ทนุ (3)

นักศึกษาปรญิญาโทช่วยสอน  (3)

5. พฒันาระบบติดตามประเมนิผล โครงการประกนัคุณภาพและประเมนิผล  (3)

6.สนับสนุนการประสาน/ประเมนิ/

1. อ.เกรียงไกร (3)

2. ผู้ประสานโครงการ สวทช  4 ( อุบล อาํนาจ ยโสธร
ศรีสะเกษ)(ดร.อรยิาภรภรณ์) (3)

3. สวก อ.วรพงษ์ 49-51 (3)

2.

1.ประมวลความคิดด้านการการบรกิารวชิาการและทํานุบาํรงุฯ (ให้มีแผนประจาํปี)(3)

2.

ค่ายเกษตรสาํหรบัเยาวชน  10 ประสทิธิ 3-53

เปิดฟาร์มและห้องปฏบิตัิการสปัดาห์วนัวทิยาศาสตร์(อรุณรตัน์ )3-52
การสรา้งสวนไม้ผลยุคใหม่  4(รกัเกียรติ)3-52

เทคนคิการเพาะเหด็เศรษฐกจิ  10(ทวศีกัดิ3-53

_ศุภกร 3-53
เทคนคิการผสมเทียมปลา_ชํานาญ 3-53

การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดนิ_ทวศีกัดิ 3-53

โครงการฐานกิจกรรมการเรียนร้ทูางการเกษตร_อรุณรตัน์  3-53
ค่ายอนรุกัษ์กล้วยไม้แดงอบุล _ดร.กาญจนา ร่งุ 3-53

เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท_ทศพร 3-53

_ประสทิธิ 3-53

 (ประพนธ์) 3-52
งานเกษตรอสีานใต้ _ดร.วสุ 3_53

สารสนเทศชุมชนมหาวทิยาลยั ระยะ 1-2-3 (ดร.นรนิทร) 3-51_52_53

โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ
การวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมอาหารประจาํชาติ_ดร.จิตรา 43-53

_ดร.กาญจนา รุ่ง 3-53

_ดร.กาญจนา รุ่ง 3-53
_ดร.วริเวทย์ 3-53

3. /ทํานุในสาํนักงานไรฯ่ ชีวนิทรีย์/เศรษกิจพอเพียง/ยางพารา/ / / (1)

4.

ฮีตสบิสอง  : บุญเดือน ๓ บุญคูณลาน ดร.สุภาวดี 3-53

สวนบวัเฉลิมพระเกยีรติ(ผศ.ศรีประไพ) 3-52

(รกัเกยีรติ ) 3-52-53

ต้นไม้ของพอ่ (ทวีศกัดิ) 3-53

(ดร.บุญสง่)4-51

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากแมลงในการดํารงชีวติของคนในจงัหวดัอบุลราชธานี_ดร.สุกญัญา 3-53

.อุบล _ดร.สทุนิ 3-53

_อ.ศรีประไพ 3-53

_ดร.ธนาทพิย์ 3-53

_ดร.ปัญจภรณ์  3-53

_ดร.สุรีพร 3-53

บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้นเฉลมิพระเกยีรติ ดร.สุภาวดี 3-53

เสรมิท ักษะการตดัสนิใจท้าทายชีวติวยัร่นุของนักศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี_อ.ศรีประไพ 3-53

ปลูกไม้ยืนต้นปรงัปรุงสภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยั(รกัเกยีรติ )(3)49-53

ปรบัปรุงไมผ้ล(รกัเกยีรติ) 3_53

พฒันามาตรฐานแปลงสาธิตพชือาหารสตัว์ (ประพนธ์)3-53

อ.บุณฑรกิ (ดร.ปราณีต)4-51

(ดร.พรพมิล)4-51

5.สนับสนุนการจดัประชุม สมัมนาวชิาการ ระดบัชาติ  /นานาชาติประจาํปี
โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ
การวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมอาหารประจาํชาติ_ดร.จิตรา   3-53

6.สรา้งระบบติดตามและประเมนิผล โครงการประกนัคุณภาพและประเมนิผล (3)

KM การประกนั

ตรวจประเมนิคุณภายในและภายนอก

3.

1.ประมวลความคิดด้านการพฒันาการเรียนการสอน (3)
1.คก.ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร/กิจจกรม53_รองแผน/วชิาการ

2.คก.พฒันาหลกัสตูรใหม่53_รองฝ่ายวางแผน

3.คก.สมัมนาคณะ ปีละ 2 53_คณบดี/รองฝ่ายพฒันา/งานแผน/งานบุคคล

2.ปรบัปรงุระบบการสอนและการชช่วยวจิยั

1.คก.พฒันาห้องสมุด53_รองฝ่ายพฒันา/(อ.จนิดามณี)(3)

2.โครงการพฒันาภาษาองักฤษนักศึกษา53_รองพฒันา/กิจการนศ.

3 คก. /ส่งเสรมิคก.บูรณาการ53_รองฝ่ายวจิยั
4. 53_รองฝ่ายวจิยั

5.ประเมินและปรบัปรุงหลกัสตูร53_รองฯวชิาการ
6.โครงการส่งเสรมิการผลติตํารา53_รองฝ่ายวชิาการ

7 โครงการเสรมิความรู้( ติว คณิตศาสตร์/เคมีฯลฯ)53_รองวชิาการ/กจิกรรมนักศึกษา

8. (3)

9. (3)

10. (3)

11.พฒันาระบบประกนัคุณภาพและติดตามประเมนิผล(3)

12. โครงการพฒันาระบบการสอน (3) โครงการอบรมการสอนและการวดัผล(1)

13. โครงการลูกออ็ด( ) _มหาวทิยาลยั
14. พฒันาระบบประเมนิ TOR อาจารย์/บุคคลากร/นักศึกษา(3)

3. เสรมิระบบกจิการนักศึกษาให้เขม็แขง็

1. 1.โครงการรกัษ์เกษตร53_รองวชิาการร/หวัหน้าไรฝึ่ก่

2.

1. ปฐม(ปี2)มชัฌิม(ปี3)ปจัฉิม(ปี4)นิเทศภาควชิา/หลกัสตูร53_หวัหน้าภาค/หลกัสตูร
2.ปรบัปรุงระบบให้คําปรกึษา_53 คณบดี

3.พฒันาบุคลกิภาพนักศึกษา/ปฐมพยาบาล/เพศศึกษา/จราจร/(ปี1 (อ.กงัวาน )(3)

4.บุญคูณลาน (ปี1/2)(อ.สุภาวดี)(3)

5.อาสาพฒันา◌้เกษตรสมัพนัธ์/ทํางานเป็นทีม/ความเป็นผู้นํา/ทศันศึกษา(ปี2)(3)

6.ค่ายอนุรกัษ์/ /แผนธุรกจิ/การบรหิารองค์กร(ปี3)(3)

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

8.ค่ายอาสาพฒันากลาง( )(3)

9.พฒันาทกัษะนักศึกษา53_รองกจินศ.

3.
/สามเสยีม/เปิดกระป๋อง

คก.สโมสรวชิาการ53_รองวชิาการ/กิจกาารนศ.

4.พฒันาระบบการเรียนร้จูรงิ

1.สหกจิ53)_รองฝ่ายกจิการพเิศษ
2. ทนุ ช่วยงาน AT/RA53_รองพฒันา/กิจการนักศึกษา

3.ฝึกงานแบบธุรกจิเกษตร(สตัวศาสตร์/อก)53_หวัหน้าภาค/หลกัสตูร/ไรฝึ่ก
4.ประชุมวชิาการทางการเกษตร(ทุกปี)53_รองวจิยั/ประกนั/ภาควชิา

5.ธุรกิจเกษตร สตัว์ศาสตร์ หน่วย 5(3)

6.ธุรกิจเกษตร พืชสวน หน่วย(3)

7.ท ัศนศึกษาตามสาขาวชิาชีพ(3)

8. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  (3)

5.เชิดชู/ให้ทุนและสมนาคุณบุคคลการ/นักศึกษาและศิษย์เกา่

1. ประกาศ/ป้าย/ (3)

2. รางวลัดีเด่นด้านต่างๆ (2)

3. ทนุ/สมมนาคุณ(2)

4.ฐานขอ้มูลศิษย์เกา่(3)

5.เชิดชูเกยีรตินักศึกษา/ศิษย์เกา่53_คณบดี

4.

1.

งานประชาสมัพนัธ์

1. โครงการรกัษ์เกษตร เน้นการปชส.เน้นนักเรียนเป้าหมาย อรุณรตัน์ (3)

2. ปชส.ผลงานบุคคลากร(3)

3.ปชส.ภายในคณะ(ผลงาน 3เดือน )(3)

งานพสัดุ
1.ระบบ 3มติิ และ GFMIS(3)

2. เรง่การupdateข้อมูล/ประสทิธิภาพการใช้ครุภณัฑ์(3)

งานแผน

1. ประเมินและวเิคราะห์แผนองิองค์ประกอบ สมศ และ สกอ.(3)

2.ระบบ 3 มติิ(3)

3. สรา้งระบบติดตามแผน (3)

4.รายงานผลการดําเนินงานประจาํปี (3)

5.ติดตามประเมนิผล กพร.ประจําปีงบประมาณ52(3)

งานการเงนิและบญัชี
1.ระบบ 3มติิ(3)

2. สรา้งระบบตรวจสอบเงนิรายได้(3)

งานประกนัคุณภาพ/ประเมนิผล

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

1. (3)

2.จดัทํา checklist แต่ละภาควชิา/หน่วยงาน (3)

3. จดัประชุมสรา้งความเขา้ใจในขอ้มูลตามระบบการประเมนิฯ สกอ.(3)

4จดัทํ าระบบเก็บขอ้มูล(3)

5. ทําการประเมนิตนเองจนถงึระดบัภาคววชิา (2)

6. รบัการตรวจประเมินจากกรรมการภายนอก (3)

7.จดัทํ าแผนกลยุทธ์และแผนจดัการความร้(ูKM)(3)

งานธุรการ

1.บรกิารจุดเดียว(3)

2.บุคคลกรเสรมิจากภายนอก(1)

3. พฒันาระบบself service(3)

4.จดัการองค์ความรู้(KM)(2)

5. ระบบทางด่วนงานวจิยั(3)

6. 53_สํานักงานคณบดี/ไรฝึ่ก

งานบุคคล

1.พํฒนาระบบฐานขอ้มูลบุคคลากร(2)

2. พฒันาระบบประเมนิ (3)

3. ระบบ 3 มติิ(3)

4. รางวลั/เชิดชูผลงาน (1)

5.คก.เสวนาฯ (พฤหสับา่ย )53_คณบดี/สาํนักงานคณบดี

งานกจิการนักศึกษา
1.เน้นวจิยัสถาบนั (เบญจมาศ 1 )(3)

2.
สรา้งรูปแบบและแผนงานกจิการนักศึกษาประจาํปี (2)

งานสนับสนุนการวจิยั
1. ระบบทางด่วนงานวจิยั(3)

2. พฒันาระบบติดตาม(1)

2. เสรมิระบบสนับสนุนของสาํนักงานไรฝึ่กและทดลอง

งานไร◌่่ฝึก่
1. จดัทํ ามาตราฐานฟาร์ม(2)

2. (2)

งานห้องปฏบิตัิการ1.พฒันาฐานขอ้มูลระบบติดตาม(เฉลียว)(1)

งานกลาง

1. ขยายความรว่มมือกบัภาคเอกชน (3)

2. พฒันาหน่วยบรกิารวชิาการ(3)

1.โครงการประชาสมัพนัธ์และสาํรวจความตอง้การผู้รบับรกิาร (ประพนธ์)

2.โครงการท ัวร์ฟาร์ม(รกัเกยีรติ)

3.โครงการบรกิารวชิาการสําหรบัเยาวชนในช่วงปิดการศึกษา(นิภาพรรณ)

3.พฒันาปรบัปรุง (3)
1.โครงการพฒันาปรบัปรุงภูมทิศัน์ (ประสทิธิ)

2.โครงการปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค(สมชาย )

4.พฒันาระบบสารสนเทศ
1.การพฒันาระบบฐานขอ้มูล  (ทวีศกัดิ)

2.  (วีระพงษ์)

5. (3)

1.โครงการอบรมความปลอดภยัในการทํางาน (ชํานาญ)

2.โครงการอบรมการใช้ห้องปฏบิตัิการฯ  (ทองดี)

3.โครงการพฒันาคู่มือปฏบิ◌ิตังาน (อนิทร์)

6.การพฒันาการจดัการองค์ความรู้(3)
1. โครงการพฒันาบษนขอ้มูลศูนย์เรยีนร้(ูวนัชยั)

2.โครงการพฒันาเว็บเพสการจดัการองค์ความร้(ูวีรพงษื)

3. ขยายขดีความสามารถของหน่วยสนับสนุนอปุกรณ์และระบบการเรียนการสอน

1.พฒันาระบบ MIS(3)

2. การบรกิารระบบ online จองห้องเรียนปี52 วีระพงษ์

3.คก. /อุปกรณ์ให้บรกิารการเรียนการสอน53_รองฯฝ่ายพฒันา/พวัหน้าไร◌่่

4. สง่เสรมิการประชาสมัพนัธ์คณะเกษตรศาสตร์
1.

2.โครงการประชาสมัพนัธ์คณะฯกบัโรงเรยีนในอีสานตอนล่าง

5.

ต่างประเทศ

1.

1. /ไทย/ลาว(กาญจนา พ.)(2)

2. NRCT-JSPS(อ.เกรียงไกร)(1)

3. (อ.ทวนทอง)(3)

4. (อ.กาญจนา พ.)(3)

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

6.ความรว่มมือกบักระทรวงต่างประเทศ สพร_ม.อบ_

อบรมการรประเมินความอดุมสมบูรณ์ของดิน _ดร.มานัส 3-53

การพฒันาศกัยภาพการผลติยางพารา_ดร.มานัส 3-53

อบรมการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร_ดร.เอกสทิธิ  3-53

อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกษตร_อ.ทศพร 3-53

7.คก. ดูงาน 53 คณบดี/รองวจิยั

2. ขยายความรว่มมือด้านการวจิยั

1.ม.จําปาสกั(2)

2.IRRI (อ.สุรจิต)(1)

3.CIRAD(อ.วรงค์)(3)

4.IDRC (ดร.เกรยีงไกร)(3)

3.ความรว่มมือด้านอาสาสมคัร

ในประเทศ(ภาคประชาชน/ภาคเอกชน/ภาครฐั)
1. สนับสนุนการว่มมือ

เศรษฐกิจพอเพยีง จ.อาํนาจ(อ.ณชัพล)(3)

(อ.บุญเทียม)(1)

ผลติบญัฑิตศึกษากบั วว.(คณะ)(1)

สโมสรโรตารี(อ.วรพงษ์)(3)

ศูนย์ชีวนิทรีย์(อ.ยุวดี)(3)

สกว(อ.เกรียงไกร)(3)

ศูนย์การเรียนร้แูละพฒันางา สวทช.(อ.อรยิาภรณ์)(3)

การแปรรูปขา้ว สวทช.(อ.อรยิาภรณ์) (3)

(สวทช) (อ.บุ◌ุ◌ุบผา(1)

การผลิตคุณลกัษณะและการนําไปใช้ประโยชน์ของแป้งงา สวทช(อ.เอกสทิธิ◌ื)(3)

สวทช.(อ.อรยิาภรณ์)(3)

(ซีพี)(3)

 (กุ้มเดินขบวน ) สกว.(อ.จกัรพงศ์ )3-51

อิทธิพลของสายพนัธ์ุและอุหณหภูมิเกบ็รกัษาต่อปรมิาณของสารต้านอนุมูลอสิระฯ (ดร.เรวตั) สวทช(3)

(สกว)ดร.วสุ3
(ดร.วริยิา)สกว.(3)

 (1)

(1)

2. ขยายความรว่มมือกบัหน่วยงานการศึกษายางพารา (ม.สงขลา)(ดร.มานัส)(2)

6.

1. ดําเนินธุรกจิเกษตร

ม.อุบล(3)

โครงการผลิตอาหารสตัว์(2)

โครงการปลานิลแปลงเพศ(3)

 (ยูคา)(3)

ผลผลิตทางการเรียนการสอน (3)

สวนยางพารา(3)

2. รว่มมือกบัภาคเอกชน

โครงการสกุรพนัธ์ู ซีพี(3)

โครงการสุกรขนุ ซีพี(3)

โครงการไกก่ระทง ซีพี(3)

ซีพี(3)

โครงการไกไ่ข่ ซีพี(3)

โครงการปลูกปาล์ม (3)

3. สนับสนุนแรงจูงใจแกผู่้ท ํางาน(3)

We will be one of the best in (
,  )

ACTION PLAN  2553 ( . .52 - .53)

(4). ระดบัประเมินผล

(2). ระดบัเตรยีมการ

(3).ระดบัดําเนนิการ

(1). ระดบัวางแผน

(ระดบัการตดิตามผลปฏบิตังิาน)

(5).ระดบัเสรจ็งาน


