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ยุทธศาสตรที่1. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแกปญหาให
กับทองถิ่นหรือเพ่ือความตองการของประเทศโดยเนนงานวิจัย
บูรณาการ
KPI (ผลลัพท)
1. เชิงปริมาณ : จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ

และเผยแพรในวาสารระดับชาติและนานาชาติ _ 52 ผลงาน
2. เชิงคุณภาพ : จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน reference
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
   (ISI)_37 เร่ือง
3. เชิงปริมาณ  :  จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน _3 ผลงาน

1. ระดมความคิดดานกรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ

2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและแสวงหา
ทุนวิจัยหนาใหม วิจัยนํารองและวิจัยพุงเปา

งานวิจัยระดับประเทศ

ศูนยการเรียนรูและพัฒนางา สําหรับพ้ืนท่ีชุมชนวิทยาศาสตร จังหวัดอุบลราชธานี
สวทช. -ดร.อริยาภรณ 3-54-55
การพฒันาพนัธุ์มะเขือเทศอตุสาหกรรมต้านทานโรคฯ สทวช.-ดร.บญุสง่ 3-54-55

Scenario-Based Asscessment of the Potential Effects of Alternative Dam Construction Schemes on
Freshwater Fish Diversity in the Lower Mekong Basin_ดร.ทวนทอง 3-(52-55)

สกว.ดร.นนัทิยา 3-54-55

Impact of shocks on the vulnerability to poverty : consequences for the
development of emerging Southeast Asian economies _ดร.วชัรพงษ์-3-54

ท่ีปรึกษาโครงการการศึกษาวิจัยพันธุปลาทองถิ่นขนาดเล็กของประเทศไทย_ดร.ธนาทิพย3-53-54
_ดร.นนัทิยา3-54-58

งานวิจัยเพ่ือทองถิ่น

ประเมินลักษณะการใหผลผลิตของไกพ้ืนเมือง (ดร.สุรชัย ) 4-52_ร
วิจัยผลของระยะเวลาการหมัก Aspergillus oryzae ตอปริมาณไฟเตทฟอสฟอรัสในกากงาดํา (ผศ.กาญจนา บ.) 4-52_ร
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ RRIT 251  (ดร.มานัส) 4-52_ร
อัตราสวนโปรตีนและพลังงานท่ีเหมาะสมในอาหารของปลากดคัง (ดร.กาญจนา พ) 4-52
การตรวจคนจีโนมขาวพันธุพ้ืนเมืองไทยเพ่ือหายีนตานทานโรค (ดร.สุรีพร) 4-52
ศึกษาองคประกอบของยีน(GnRH) การแสดงออกในปลาดุกอุย (ดร.ธนาทิพย) 4-52
การหาสารทีมีฤทธใินการกําจดัแมลงจากนําล้างหวักลอย-ดร.สกุญัญา 4-52

 (  3)-อ.ศรีประไพ 4-52

การพฒันาต้นแบบซองควบคมุการปล่อยไอระเหยเอทานอลสําหรบัมะละกอตดัสด -ดร.วรีะเวทย์ 3-53-54

ผลของสารสกดัหยาบกวาวเครอืขาว (Pueraria mirifica) ) ดร.นนทกรณ์3-53-54

 (2 ปี)-ดร.วิรยิา 3-53-54

-ดร.เอกสทิธิ 3-53-54

ฤทธทิางชีวภาพ การผลิไมโครแคปซลูของสารสกดัจากใบย่านาง และการประยุกต์ใชใ้นผลิตภณัฑ์อาหาร (2 ปี)-ดร.จิตรา 3-53-54

การติดตามสถานการณศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคอีสานตอนลาง_ดร.ยุวดี 3-53-54
ศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือรา Pochonia chlamydosporia ตอการควบคุมไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในพริก_ดร.ยุวดี  3-53-54
การประเมินศัตรูธรรมชาติของมันสําปะหลัง_ดร.ยุวดี 3-53-54

-ดร.มานสั  3-53-54

-ดร.สกุญัญา 3-53-54

_ .  3-54

_ดร.นนท์กรณ์ 3-54

_ดร.สุรีพร 3-54

_ดร.กาญจนา ร่งุ 3-54

  (2 ปี)  1 _ดร.บญุสง่ 3-54

ผลของกรดไขมนัจากพชืตอ่การแสดงออกของยีน Fatty acyl desaturase และ elongase ฯ ในปลาดุกอยุ _ดร.ธนาทิพย์ 3-54

 (Pangasius larnaudii) (2 ปี)  1 _ดร.กาญจนา พยุหะ 3-54

_ดร.สกุญัญา 3-54_ร

การขยายพนัธุ์เบญจมาศแบบไม่ใชด้นิ_ทวศีกัด ิ3-54_ร

การตรวจสอบความผนัแปรทางพนัธุกรรมในข้าวขาวดอกมะลิ 105 _ดร.สุรีพร 3-54 ร

-ดร.สทุิน -3-54ร

 (Mulberry Picker)-ดร.กิตต ิ3-54ร

และการประยุกต์ใชใ้นผลิตภณัฑ์อาหารบางชนิด-ดร.จิตรา 3-54ร

-ดร.ปัญจภรณ์ 3-54 ร

อิทธิพลของระบบการบรรจุแบบบรรยากาศดดัแปรเชิงแอคทีฟ-ดร.ว◌ีิรเวทย์ 3-54ร

-ดร.อบุล 3-54ร

การผลิตปลาสวายเค็มรมควนั-ดร.ปัญจภรณ์3-54 ร.ม.อบ

 ( )-ดร.เมทนิ ี3-54 ร.ม.อบ.

-ดร.สทุิน 3-54 ร.ม.อบ

การตรวจคนจีโนมขาวพันธุพ้ืนเมืองไทยเพ่ือหายีนตานทานโรคเช้ือราใบไหม ปท่ี2 _ดร.สุรีพร 3-53

 3. สนับสนุนและติดตามการเผยแพรผลงานวิชาการทุกระดับ
(รากหญาถึงinter) และระบบฐานขอมูลงานวิจัย

1.ทุนดําเนินการเผยแพรผลงานในและตางประเทศ/สิทธิบัตร(3)
เสนอผลงานตางประเทศ 10 ทุน (Oral 5 Poster 5 ทุน) 3-54
ทุนประสานงานวิจัย
ตะกรอเก็บเก่ียวผลไมสําหรับไมทรงพุมตํ่า_ดร.กิตติ 3-53

2. รางวัลสมมนาคุณ/เชิดชูผลงาน/นักวิจัยดีเดนคณะ(2)
สมนาคุณตีพิมพผลงานทางวิชาการ ระดับชาติ 5 ทุน
สมนาคุณตีพิมพผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 3 ทุน
รางวัลศาสตราจารย

4. ทุนวิจัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผูชวยสอนและวิจัย
สนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 54_รองวิชาการ/วิจัย
สนับสนุนทุนศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิต 17 ทุน (3)
นักศึกษาปริญญาโทชวยสอน (3)

5. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล โครงการประกันคุณภาพและประเมินผล (3)

6.สนับสนุนการประสาน/ประเมิน/ท่ีปรึกษางานวิจัย
1. ผูประสานโครงการพัฒนาไกพ้ืนเมือง อ.เกรียงไกร (3)
2. ผูประสานโครงการ สวทช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี 4 (พ้ืนท่ี อุบล อํานาจ ยโสธร ศรีสะเกษ)(ดร.อริยาภรภรณ) (3)
3. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเน้ือกระบือคุณภาพดี สวก อ.วรพงษ 49-51 (3)

ยุทธศาสตรที่2.พัฒนาและสนับสนุนโดยมุงเนนการถาย
ทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงวัฒนธรรมที่เปนรากฐานของทองถิ่น
KPI (ผลลัพท)
1. เชิงปริมาณ : รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไป

ใชประโยชน_ รอยละ 30
2. เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม_5ผลงาน
3. เชิงคุณภาพ : รอยละของนิสิต

นักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย_รอยละ 75

2.1 ระดมความคิดดานการการบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯโดยมีแผนประจําป

2.2 พัฒนารูปแบบและระบบการถายทอดเทคโนโลยี
และระบบงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คายเกษตรสําหรับเยาวชน รุนท่ี 11  รักเกียรติ  3-54
เ สริมความร ู้และประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนด้านการเกษตร- ดร.วรงค์ 3-54

เ ทคโนโลยีการบรรจุ และการพมิพ์  -ดร.วรีเวทย์ 3-54

ควบคุมประชากรสนุขั แมว และป้องกนัโรคพษิสนุขับา้-ดร.นนทกรณ์ 3-54

การสรา้งสวนไม้ผลยุคใหม่  5-รกัเกียรติ 3-54

เทคนคิการเพาะเหด็เศรษฐกิจ  12-ทวศีกัด ิ3-54

การปลูกพชืแบบไม่ใชด้นิ  3- ทวศีกัดิ 3-54

 2- ประพนธ์ 3-54

-ประสทิธ์ 3-54

เ ทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท ประจําปี 2554-อ.ทศพร 3-54

โครงการเ ปิดฟาร์มและหอ้งปฏบิตักิารในสปัดาห์วนัวทิยาศาสตร์ -ศุภกร 3-54

ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  -ดร.สราญ  3-54

โครงการเสวนาวชิาการ "วิกฤตขา้ว...โอกาสไทย"-ดร.มานสั 3-54

ความรว่มมือแก้ปญัหาความยากจน พฒันาสงัคมและสขุภาวะ-ดร.วสุ 3-54

โครงการประชุมระดบัชาติ การประชุมวชิาการเมล็ดพนัธุ์แหง่ชาติ  8 -ดร.วสุ 3-54

2.3 จัดต้ังฝายบริการวิชาการ/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในสํานักงานไรฯ

ชีวินทรีย/เศรษกิจพอเพียง/ยางพารา/พืชถ่ิน/เคร่ืองเทศสมุนไพร/วัฒนธรรมทองถ่ิน(1)

.สนับสนุนงานทํานุบํารง
ศิลปวัฒนธรรม
ท่ีตอบสนองตอทองถ่ิน

แขง่ขนัตีกองเสง็ ลีลาประยุกต์-ดร.สุภาวดี 3-54

-ดร.ธนาทิพย์ 3-54

 3 -ดร.กาญจนา พ 3-54

โครงการอนรุกัษ์กล้วยไม้แดงอบุล- ดร. กาญจนา ร่งุ 3-54

-ดร.เอกสทิธิ 3-54

การอนุรกัษ์แมลงกินไดแ้ละการบรโิภคอย่างปลอดภยั-ดร.สกุญัญา 3-54

 2-นายรกัเกียรติ 3-54

ต้นไม้ของพอ่-นายทวศีกัดิ 3-54

สืบสานประเพณีทําบญุคณูลาน-ดร.สุภาวดี  3-54

กฐินสามคัคีเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ครบรอบ 83 พรรษา-ไพโรจน์ 3-54 ร

สืบสานประเ พณีฮีตสบิสองงานบญุชาวอีสาน-นายเทวญั 3-54 ร

โครงการบรรพชาสามเณรฤดูรอ้น เฉลิมพระเกียรติ-อ.ศรีประไพ 3-54

ปลูกไมยืนตนปรังปรุงสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย(รักเกียรติ)(3)49-54
ปรับปรุงไมผล(รักเกียรติ) 3_54

2.4 สรางระบบติดตามและประเมินผล โครงการประกันคุณภาพและประเมินผล (3)

KM การประกัน
ระดมสมองผูทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาคณะ
ตรวจประเมินคุณภายในและภายนอก

2.5.สนับสนุนการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ /นานาชาติประจําป โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ การเมล็ดพันธุแหงชาติ คร้ังที่ 8

ยุทธศาสตรที่ 3.พัฒนาระบบการสอนใหรูจริง
ทําจริงอยางทันสมัยโดยนําองคความรูและ
ประสบการณที่ไดจากวิจัยและบริการวิชาการ
เขามารวมบูรณาการการเรียนการสอน
KPI (ผลลัพท) การผลิตบัณฑิต
1.เชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน
ทําตรงสาขา_รอยละ 70

2.เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา_ระดับ 4

3.เชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป_รอยละ85

KPI (ผลลัพท) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการ

เผยแพรดานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาม/จํานวนขอเสนอโครงงาน
ท่ีพัฒนาจากกิจกรรมนักศึกษา_16 ผลงาน

2. เชิงคุณภาพ : รอยละของนิสิตนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญ
ของกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค _รอยละ75

3.1 ระดมความคิดดานการพัฒนาการเรียนการสอน(3)
1.คก.ประชาสัมพันธหลักสูตร/กิจจกรม54_รองฝายวิชาการ
2.คก.พัฒนาหลักสูตรใหม54_รองฝายวิชาการ
3.คก.สัมมนาคณะ ปละ 2 คร้ัง54_คณบดี/รองฝายพัฒนา/งานแผน/งานบุคคล

3. 2 ปรับปรุงระบบการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (TQF)
โครงการอบรมการจดัทําหลกัสตูรตามมาตรฐาน TQF-ดร.สกุญัญา 3-54

โครงการปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี _ดร.สกุญัญา 3-54

โครงการปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปริญญาโท_ดร.สกุญัญา3-54

3.3 พัฒนาระบบการชวยวิจัย
เสริมระบบกิจการนักศึกษาให
เข็มแข็ง มีคุณธรรมและจริยธรรม

1.พัฒนาระบบการชวยวิจัย

1.คก.พัฒนาหองสมุด54_รองฝายพัฒนา/(อ.จ ินดามณี)(3)
2.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษา54_รองฝายกิจการนศ.
3 คก.เพ่ิมทักษะดานการวิจัย/สงเสริมคก.บูรณาการ54_รองฝายวิจัย
4.สงเสริมทําวิจัยในช่ันแรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา54 รองฝายวิจัย
5.ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร54_รองฯวิชาการ
6.โครงการสงเสริมการผลิตตํารา54_รองฝายวิชาการ
7 โครงการเสริมความรู( ติว คณิตศาสตร/เคมีฯลฯ)54_รองวิชาการ/กิจกรรมนักศึกษา
8.จัดหาผูเช่ียวชาญเพ่ือสนับสนุนงานเรียนงานสอนและงานวิจัยจากท้ังในและตางประเทศ(3)
9. เพ่ิมประสิทธภาพดานการใชคอมพิวเตอร(3)
10.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา(3)
11.พัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตามประเมินผล(3)
12. โครงการพัฒนาระบบการสอน(3) โครงการอบรมการสอนและการวัดผล(1)

13. โครงการลูกอ็อด(พัฒนานักศึกษาท่ีตองการความชยเหลือดานวิชาการ) _มหาวิทยาลัย
14. พัฒนาระบบประเมิน TOR อาจารย/บุคคลากร/นักศึกษา(3)

2. เสริมระบบกิจการนักศึกษาใหเข็มแข็ง

1.ขยายฐานการรับนักศึกษาเพ่ือทองถิ่น 1.โครงการรักษเกษตร54_รองวิชาการ/หัวหนาไรฝก

2.การพัฒนานักศึกษาในทุกช้ันป

1. ปฐม(ป2)มัชฌิม(ป3)ปจฉิม(ป4)นิเทศภาควิชา/หลักสูตร53_หัวหนาภาค/หลักสูตร
2.ปรับปรุงระบบใหคําปรึกษา_54 คณบดี
3.พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา/ปฐมพยาบาล/เพศศึกษา/จราจร/(ป1 (อ.กังวาน)(3)
4.บุญคูณลาน (ป1/2)(อ.สุภาวดี)(3)
5.อาสาพัฒนาเกษตรสัมพันธ/ทํางานเปนทีม/ความเปนผูนํา/ทัศนศึกษา(ป2)(3)
6.คายอนุรักษ/ใบขับข่ี/แผนธุรกิจ/การบริหารองคกร(ป3)(3)
7.การสมัครงาน/ธุรกิจจําลอง/คายธรรมมะ/มาตราฐานฟารมและอุตสาหกรรม(ป4)(3)
8.คายอาสาพัฒนากลาง(ทุกช้ันป)(3)
9.พัฒนาทักษะนักศึกษา54_รองกิจนศ.

3. ความรวมมือดานกิจกรรมรวมกับสถาบันอื่น
สี่จอบ/สามเสียม/เปดกระปอง
คก.สโมสรวิชาการ54_รองวิชาการ/กิจกาารนศ.

3.4 พัฒนาระบบการเรียนรูจริง

1.สหกิจ54)_รองฝายกิจการพิเศษ
2. ทุน ชวยงานAT/RA54_รองฝายกิจการนักศึกษา
3.ฝกงานแบบธุรกิจเกษตร(สัตวศาสตร/อก)54_หัวหนาภาค/หลักสูตร/ไรฝก
4.ประชุมวิชาการทางการเกษตร(ทุกป)54_รองวิจัย/ประกัน/ภาควิชา
5.ธุรกิจเกษตร สัตวศาสตร หนวย 5(3)
6.ธุรกิจเกษตร พืชสวน หนวย(3)
7.ทัศนศึกษาตามสาขาวิชาชีพ(3)
8. โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน (3)

3.5.เชิดชูและใหทุนนักศึกษาและศิษยเกา

1. ประกาศ/ปาย/สถานท่ีเกียรติคุณ(3)
2. รางวัลดีเดนดานตางๆ(2)
3. ทุน/สมมนาคุณ(2)
4.ฐานขอมูลศิษยเกา(3)
5.เชิดชูเกียรตินักศึกษา/ศิษยเกา54_คณบดี

ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
KPI (ผลลัพท)
1. เชิงคุณภาพ :  ร อยละความพึงพอใจของผูรับบริการ_

รอยละ 70
2. เชิงปริมาณ :รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี

ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด_รอยละ 75
3. เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน_ระดับ 4

4.1.พัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร

งานประชาสัมพันธ
1. โครงการรักษเกษตร เนนการปชส.เนนนักเรียนเปาหมาย อรุณรัตน(3)

2. ปชส.ผลงานบุคคลากร(3)
3.ปชส.ภายในคณะ(ผลงาน 3เดือน)(3)

งานพัสดุ
1.ระบบ 3มิติ และ GFMIS(3)

2. เรงการupdateขอมูล/ประสิทธิภาพการใชครุภัณฑ(3)

งานแผน

1. ประเมินและวิเคราะหแผนอิงองคประกอบ สมศ และ สกอ.(3)
2.ระบบ 3 มิติ(3)

3. สรางระบบติดตามแผน(3)
4.รายงานผลการดําเนินงานประจําป(3)

5.ติดตามประเมินผล กพร.ประจําปงบประมาณ53(3)
6.จัดทํา/ทบทวนแผนกลยุทธพัฒนาคณะฯ(3)

งานการเงินและบัญชี
1.ระบบ 3มิติ(3)

2. สรางระบบตรวจสอบเงินรายได(3)
3.ระบบรายงานสถานะการเงินและบัญชีและลูกหน้ี(3)

งานประกันคุณภาพ/ประเมินผล

การเตรียมพรอมเขารับการตรวจประเมิน สมศ.ในป2553 (พค.)(3)
1.จัดทําองคประกอบท่ีสะทอนถึงอัตลักษณของคณะเกษตรฯ(3)

2.จัดทํา checklist แตละภาควิชา/หนวยงาน(3)
3. จัดประชุมสรางความเขาใจในขอมูลตามระบบการประเมินฯ สกอ.(3)

4จัดทําระบบเก็บขอมูล(3)
5. ทําการประเมินตนเองจนถึงระดับภาคววิชา(2)
6. รับการตรวจประเมินจากกรรมการภายนอก(3)

7.จัดทําแผนกลยุทธและแผนจัดการความรู(KM)(3)

งานธุรการ

1.บริการจุดเดียว(3)
2.บุคคลกรเสริมจากภายนอก(1)
3. พัฒนาระบบself service(3)

4.จัดการองคความรู(KM)(2)
5. ระบบทางดวนงานวิจัย(3)

6.ทบทวนระบบงานบริการเพ่ือการเรียนการสอน53_สํานักงานคณบดี/ไรฝก

งานบุคคล

1.พํฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลากร(2)
2. พัฒนาระบบประเมิน(3)

3. ระบบ 3 มิติ(3)
4. รางวัล/เชิดชูผลงาน(1)

5.คก.เสวนาฯ (พฤหัสบาย)54คณบด ี/สํานักงานคณบดี

งานกิจการนักศึกษา
1.เนนวิจัยสถาบัน(เบญจมาศ 1เร่ือง)(3)

2. สรางรูปแบบและแผนงานกิจการนักศึกษาประจําป(2)

งานสนับสนุนการวิจัย
1. ระบบทางดวนงานวิจัย(3)

2. พัฒนาระบบติดตาม(1)

4.2 เชิดชูและสมนาคุณบุคลากรบุคลากรดเิดน่ประจําปี(3)

ประกาศ/สมนาคุณ (3)

4.3 เสริมระบบสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและ
สํานักงานไรฝกทดลองฯ

งานไรฝก
1. จัดทํามาตราฐานฟารม(2)

2. พัฒนาระบบนํ้า(2)

งานหองปฏิบัติการ1.พัฒนาฐานขอมูลระบบติดตาม(เฉลียว)(1)

งานกลาง

1. ขยายความรวมมือกับภาคเอกชน(3)

2. พัฒนาหนวยบริการวิชาการ(3)
1.โครงการประชาสัมพันธและสํารวจความตองการผูรับบริการ (ประพนธ)

2.โครงการทัวรฟารม(รักเกียรต ิ)
3.โครงการบริการวิชาการสําหรับเยาวชนในชวงปดการศึกษา(นิภาพรรณ)

3.พัฒนาปรับปรุง รักษาสิ่งแวดลอม(3)
1.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน(ประสิทธิ์)

2.โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค(สมชาย)

4.พัฒนาระบบสารสนเทศ
1.การพัฒนาระบบฐานขอมูล (ทวีศักดิ์)

2.การอบรมการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (วีระพงษ)

5.การพัฒนาระบบการจัดความเสี่ยง(3)
1.โครงการอบรมความปลอดภัยในการทํางาน(ชํานาญ)

2.โครงการอบรมการใชหองปฏิบัติการฯ (ทองดี)
3.โครงการพัฒนาคูมือปฏิบิตงาน(อินทร)

6.การพัฒนาการจัดการองค ความรู(3)
1. โครงการพัฒนาบษนขอมูลศูนยเรียนรู(วันชัย)

2.โครงการพัฒนาเว็บเพสการจัดการองคความรู(วีรพงษื)

4.4 ขยายขีดความสามารถของหนวยสนับสนุนอุปกรณและระบบการเรียนการสอน
1.พัฒนาระบบ MIS(3)

2. การบริการระบบ online จองหองเรียนป_ วีระพงษ
3.คก.ปรับปรังสถานท่ี/อุปกรณใหบริการการเรียนการสอน54_รองฯฝายบริหาร/พัวหนาไรฝกฯ

ยุทธศาสตรที่ 5
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงาน
ทั้งในและตางประเทศเพ่ือแสวงหาพันธมิตร
และแหลงทุน
KPI (ผลลัพท)
เชิงปริมาณ:จํานวนโครงการที่ได รับความ
รวมมือท้ังภายในและภายนอก(มMีOU)_4โครงการ

5.1แสวงหาทุนเพ่ือการฝกอบรม
ศึกษาดูงานและเสนอผลงาน

1. แสวงหาทุนเพ่ือการฝกอบรมศึกษาดูงานและเสนอผลงาน

1. ความรวมมือระหวางญ่ีปน/ไทย/ลาว(กาญจนา พ.)(2)
2.ญ่ีปุนNRCT-JSPS(อ.เกรียงไกร)(1)

3.ผร่ังเศส(อ.ทวนทอง)(3)
4.ฝร่ังเศส(อ.กาญจนา พ.)(3)

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

6.ความรวมมือกับกระทรวงตางประเทศ สพร_ม.อบ_
อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร_ดร.เอกสิทธ์ิ 3-54

ทุนศึกษาระดับปริญญาโท 3 ทุน 2-54
7.คก.เพ่ิมแหลงทุนทําวิจัยในตางประเทศ ดูงาน 54 คณบดี/รองวิจัย

2. ขยายความรวมมือดานการวิจัย

1.ม.จําปาสัก(3)53-55
2.IRRI (อ.สุรจิต)(1)

3.CIRAD(อ.วรงค)(3)
4.IDRC (ดร.เกรียงไกร)(3)

3.ความรวมมือดานอาสาสมัครโครงการนักวิชาการไทยตางประเทศกลับมาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาฯ (ดร.จิตรา)3-54

5.2ขยายความรวมมือดานการวิจัย
บริการวิชาการแกสังคม

1. สนับสนุนการวมมือ

เศรษฐกิจพอเพียง จ.อํานาจ(อ.ณัชพล)(3)
เคร่ือขายเกษตรอินทรีย(อ.บุญเทียม)(1)

ผลิตบัญฑิตศึกษากับ วว.(คณะ)(1)
สโมสรโรตารี(อ.วรพงษ)(3)

ศูนยชีวินทรีย(อ.ยุวดี)(3)
ไกพ้ืนเมือง สกว(อ.เกรียงไกร)(3)

ศูนยการเรียนรูและพัฒนางา  สวทช.(อ.อริยาภรณ)(3)
การแปรรูปขาว  สวทช.(อ.อริยาภรณ) (3)

การพัฒนาพริกขี้หนูผลใหญในลักษณะตัวผูเปนหมัน(สวทช) (อ.บุบผา(1)
การผลิตคุณลักษณะและการนําไปใชประโยชนของแปงงา สวทช(อ.เอกสิทธิ)(3)

เคร่ืองคั่วงา สวทช.(อ.อริยาภรณ)(3)
การผลิตสุกรและสัตวปกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย(ซีพี)(3)

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเคลื่อนยาย (กุมเดินขบวน) สกว.(อ.จักรพงศ)3-51
อิทธิพลของสายพันธุและอุหณหภูมิเก็บรักษาตอปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระฯ (ดร.เรวัต) สวทช(3)

จัดการผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีลุมแมนํ้าชี้ตอนปลายนํ้า(สกว)ดร.วสุ3
แบบจําลองทํานายความชื้นของพริกหัวเรือ(ดร.วิริยา)สกว.(3)

ความรวมมือผลิตปาลมน้ํามัน (1)
ความรวมมือดานการผลิตถ่ัวในปะเทศลาว(1)

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

5.3 สงเสริมการประชาสัมพันธคณะเกษตรศาสตร1.

2.โครงการประชาสมัพนัธ์คณะฯกบัโรงเรียนในอีสานตอนล่าง

ยุทธศาสตรที่ 6
สนับสนุนขยายรูปแบบธุรกิจการเกษตร
เพ่ือลดการพ่ึงพาภาครัฐ
KPI ผลลัพท
1. เชิงปริมาณ: จํานวนนักศึกษาท่ีฝกงาน

ในเชิงธุรกิจการเกษตร_50-60 คน/ป
2.เชิงปริมาณ:รายไดจากโครงการลดการพ่ึงพา

ภาครัฐท่ีเพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา_
รอยละ 30

1. ดําเนินธุรกิจเกษตร

โรงงานผลิตนํ้าสะอาด ม.อุบล(3)
โครงการผลิตอาหารสัตว(2)

โครงการปลานิลแปลงเพศ(3)
ปาไมเพ่ือการปองกันลม (ยูคา)(3)
ผลผลิตทางการเรียนการสอน(3)

สวนยางพารา(3)

2. รวมมือกับภาคเอกชน

โครงการสุกรพันธู ซีพี(3)
โครงการสุกรขุน ซีพี(3)

โครงการไกกระทง ซีพี(3)
โครงการโรงแปรรูปเน้ือสัตว ซีพี(3)

โครงการไกไข ซีพี(3)
โครงการปลูกปาลม(3)

3. สนับสนุนแรงจูงใจแกผูทํางาน
โครงการรับตรวจวิเคราะหนํ้า(3)

โครงการรอาคารสมัมนาวชิการ/◌ี ◌่พกันกัศกึษาฝึกงาน
(3)

We will be one of the best in (เชน การพัฒนาชนบท, พืชอาหารสัตว )

ACTION PLAN ปงบประมาณ 2554 (ต.ค.53 -กย.54)

(4). ระดับประเมินผล

(2). ระดับเตรียมการ
(3).ระดับดําเนินการ

(1). ระดับวางแผน

(5).ระดับเสร็จงาน

(ระดับการติดตามผลปฏิบ ัติงาน)


