
เปนสถาบันชั้นนําในการเรียนรูและพัฒนาดานการเกษตร
เพ่ือชุมชนทองถิ่นในอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

กลยุทธที่1.
สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  รับผิดชอบตอสังคม
 KPI (ผลลัพท)  1.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. 2)_ ระดับคะแนน 4
2.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา_รอยละ75
3.บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1) _รอยละ 80
 4. รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา_รอยละ 80

1.1*พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน หลากหลาย

คก.ปรับปรุงหลักสูตร ตาม TQF (3)
คก.พัฒนาหลักสูตรใหม_ฝ ายวิชการ
คก.พฒันาหลกัสตูรนานาชาติ _ ผู้ช่วยฝ่ายบณัฑิต

คก.ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร_ผูชวยฝายวิชาการ

1.2 *จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑ TQF
คก.อบรมจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF 55 _ดร.สุกัญญา (3)
คก ปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี_ ดร.สุกัญญา
คก.ปรับปรุงหลึกสูตร ป.โท_ ดร.สุกัญญา

1.3*สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

คก.พฒันาทกัษะวชิาการ/แขง่ขนั (3)

คกอบรมการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
อบรมทําวิจัยในช้ันเรียน
คก.เสริมความรู (ติว คณิต /เคมี) ผูชวยฝายวิชาการ
คก.สโมสรวิชาการ
คก.สี่จอบ/สามเสียม/*เปดกระปอง

1.4 *สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรู

ธุรกิจเกษตรสัตวศาสตร หนวย 5
ธุรกิจเกษตรพืชสวน
ทัศนศึกษาตามสาขาวิชาชีพ
คก.นิเทศนักศึกษาฝกงาน

คก.ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาฯ
คก.คายอาสาพัฒนา ทุกช้ันป
คก. พัฒนาทักษะนักศึกษา
ฝกงานแบบธุรกิจการเกษตร

1.5*สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษา

รางวัลดีเดนดานตาง ๆ
ประกาศ/ปาย/สถานที่เกียรติคุณ
ทุนศึกษา /ปญหาพิเศษ /ทําวิจัยบัณฑิต
คก.พัฒนาหองสมุด_จินดามณี
คก.ปรับปรุงหองเรียนอุปกรณพรอมใช
คก.ผลิตตํารา
คก.พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา/ปฐมพยาบาล/เพศศึกษา/จราจรป1
คก.อาสาพัฒนา/เกษตรสัมพันธ/ทํางานเปนทีม/ความเปนผูนํา/ทัศนศึกษาป 2
คก.อนุรักษ/ใบขับข่ี/แผนธุรกิจ/การบริหารองคกร ป 3
คก. การสมัครงาน/ธุรกิจจําลอง/คายธรรมะมาตรฐานและอุตสาหกรรม ป 4

1.6 *พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
และการเรียนรูรวมกับผูประกอบการ (สหกิจ)

ประชุมวิชาการทางการเกษตรทุกป
สหกิจศึกษา_รองฝายกิจการพิเศษ
คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา
ผชช.สนับสนุนงานเรียน/วิจัย
ทั้งในและตางประเทศ
คก.แลกเปลี่ยนนักศึกษา
คก.ความรวมมือกับตางประเทศ

1.7*สรางความสัมพันธกับศิษยเกาใหมีสวนรวมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร เชิดชูกียรตินักศึกษา/ศิษยเกา_คณบดี
โครงการพ่ีสอนนอง

1.8*มีการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
แนะแนววางแผนการเรียน น.ศ ป 1
แนะแนะการเลือกสาขาวิชา
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม_รองฝายกิจการพิเศษ

กลยุทธที่ 2.
พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม
KPI (ผลลัพท) 1.ระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6
เกณฑขอ 6) _ระดับ/คะแนน 3.60 2.ดัชนีคุณภาพอาจารย : การพัฒนาคณาจารย (สมศ. ตัวบงชี้ท่ี14
)_ระดับ/คะแนน 4.00

*2.1 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ อบรมทําวิจัยในช้ันเรียน
คก.ติดตามและประเมินผลจัดการเรียนรู

*2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย คก.เพ่ิมทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน
คก.ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

*2.3 สงเสริมใหอาจารยปฏิบัติวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ
*2.4 จัดระบบและกลไกสนับสนุนการใหอาจารยมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ คก.สงเสริมการผลิตตํารา

ทุนสนับสนุนเสนอผลงานทางวิชาการ

*2.5พัฒนาอาจารยใหม ีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล
เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน

ทุนเสนอผลงานวิชาการ
ความรวมมือดานวิชาการฯ
ความรวมมือดานอาสาสมัคร

กลยุทธที่ 3.
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแกปญหาใหกับชุมชนทองถิ่นโดยเนนงานวิจัยแบบบูรณาการและสงเสริมความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ
KPI (ผลลัพท)
 1.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
    (สมศ. ตัวบงชี้ท่ี 5) _ ระดับ/คแะนน 4.00
 2.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (ตัวบงชี้สมศ.ท่ี 6)_ระดับ/คะแนน 3.51
  3. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงชี้สมศ. 7)_ระดับ/คะแนน 3.00

3.1. ระดมความคิดดานกรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ อาหรพ้ืนบาน สุขภาพ เชิงพาณิชย

3.2 *สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแกปญหาใหกับชุมชนทองถิ่น

3.2.1

ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจและสารสนเทศภฯ (สกว) 55 _ดร.วส ุ(3)

โครงการ Scenario-Based Asscssment of the Potential Effects of Alternative Dam Construction
Schemes on Freshwater Fish Diversity in the Lower Mekong Basin (กมัพชูา) 55_ดร.ทวนทอง

ข้าวภายใตส้ภาวะการเจรญิของแมลง (ศูนย์นวตักรรม ) 55_ดร.วรีะเวทย์ (3)

-ไก ไข่ (สกว)55_ดร.สุรชยั (3)

การควบคุมศตัรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรีย์แหง่ชาติ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง
(วช) 55_ดร.ยุวดี

(สวก)55_ดร.วิรยิา

 (สวก) 55 ดร. กฤษณา (3)

(ดร.นนัทิยา )3-54-58

3.2.2

 55 ดร.กาญจนา ร่งุ (3)

การศึกษาประสทิธภิาพและความปลอดภยัของสารสกดัไฟโตเอสโตรเจน (  2) 55 _ดร.นนทกรณ์(3)

 55_ดร.จิตรา(3)

EST-SSR ฯ  (  1) 55_ ดร.สรุพีร

สารต้านอนมุูลอสิระในปลารา้  55_ดร.ปัญจภรณ์ (3) ร

55 _ดร.สทุิน (3) ร

เสยีมแซะวชัพชื (Weeding spade) 55_ดร.กิตต ิ(3) ร

 55_ดร.วรงค์ (3) 5

55_ ดร.สุรีพร (3) ร

 55_ดร.สกุญัญา(3) ร

องค์ประกอบ   55_ดร.จิตรา (3) ร

การคดัเลือกเอนไซม์โปรตเิอสจากแบคทีเรีย 55_ดร.ธิตารตัน์ (3) ร

การคดัเลือกและการจดัจําแนกชนิดแบคทีเรียแลคติก 55_ดร.เมธนิี (3)ร

55_ดร.เอกสทิธฺ์ (3) ร
การพฒันาผลิตภณัฑ์หมูแผน่อบแห้งคืนรูป 55_ดร.กฤษณา (3) ร

3.3 สนับสนุนและติดตามการเผยแพรผลงานวิชาการทุกระดับและระบบฐานขอมูลงานวิจัย
ทุนดําเนนิการเผยแพรผ่ลงานในและต่างประเทศ /สทิธฺบตัร

เสนอผลงานฯตา่งประเทศ 10 ทุน (Oral 5 Poster 5 ทุน (3) ร

เ สนอผลงานฯนานาชาติ(จดัในประเทศไทย) 10 ทุน

สทิธบิตัร 1 ทุน 55 ดร.กิตติ

รางวลัสมมนาคุณ/เชิดชูผลงาน/นกัวจิยัดีเดน่คณะ

สมนาคุณตีพมิพผ์ลงานทางวชิาการ ระดบัชาติ

สมนาคุณตีพมิพผ์ลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ

สมนาคุณผู้ไดต้าํแหนง่ศาสตราจารย์

3.4. สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผูชวยสอนและวิจัย  13  3

/   8

3.5 ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ
.  53-55

การพฒันาบคุลากร

หล ักสตูรดูงาน 2 ทุน

อบรม  2 หลกัสตูร

ทุนศกึษา ป.โท 3 ทุน ป.เอก 3 ทุน

การพฒันาการเรยีนการสอน ผชช.ไทยไปปฏบิตังิานสอน 4 สาขาวชิา

การพฒันาสถานฝึีกปฎบิตังิานบาเ จียง
ก่อสรา้งสถานฝึีกงาน

/

นกัศกึษากมัพชูา ปี 55  1 ทุน(3)

3.6 พัฒนาระบบสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและสํานักงานไรฝกทดลองฯ

จดัทํามาตรฐานฟารม์(2)

 (2)

พฒันาฐานขอ้มููลระบบตดิตาม  (เฉลียว) (1)

ขยายความรว่มมือกบัภาคเอกชน (3)

พฒันาหน่วยบรกิารวชิาการ (3)

โครงการประชาสมัพนัธ์และสาํรวจความต้องการผู้รบับรกิาร(ประพนธ์ )

โครงการทวัรฟ์ารม์  (รกัเกียรติ)

โครงการบริการวชิาการสาํหรบัเยาวชนในช่วงเปิดการศึกษา (นิภาพรรณ)

 (3)
โครงการพฒันาปรบัปรงุภมูิทศัน์ (ประสทิธฺ์)

โครงการปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค  (สมชาย)

พฒันาระบบสารสนเทศ
การพฒันาระบบฐานขอ้มูล

 (วีระพงษ์)

 (3)

อบรมความปลอดภยัในการทํางาน (ชํานาญ)

อบรมความปลอดภยัการใช้หอ้งปฏิบตัิการ (ศุภกร)

พฒันาคู่มือการปฏบิตังิาน (อินทร์)

พฒันาการจดัการองค์ความร ู้(3)
โครงการพฒันาขอ้มูลศูนย์การเรยีนรู้(วนัชยั)

โครงการพฒันาเวบ๊เพสการจดัการองค์ความรู้ (วีระพงษ์)

พฒันาระบบ MIS บริการจองหอ้ง อปกุรณ์ ระบบ Online

พฒันาระบบ self service

พฒันาระบบฐานขอ้มูลบคุลากร

พฒันาระบบการตรวจประเมินประกนัคุณภาพฯ

กลยุทธที่ 4.
พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการที่เสริมสราง
ความเขมแข็งดานการเกษตรความม่ันคงทางอาหาร
และพัฒนาชุมชน
KPI (ผลลัพท)
1.ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก_ ระดับ/คะแนน  4
2.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพตอประโยชนจากบริการของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด_รอยละ 80

4.1 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการแนวทาง/กลไกลการปฏบิตังิาน

4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ

โครงการงานวนัเกษตรอสีานใต้(29 ตค.-7 พย.55_ดร.วสุ

การจดัการความร ้ดูา้นการเกษตร น 55 รกัเกียรติ(3)

ค่ายอนุรกัษ์กล้วยไม้แดงอบุล (  2) 55 ดร.กาญจนา ร่งุ (3)

ค่ายเกษตรสาํหรบัเยาวชน  12 55 อินทร ์(3)

55 ดร.ธนาทิพย์ (3)

 55 ดร.ยุวดี (3)

 3 55 ประพนธ์ (3)

 8 55 ประสทิธิ (3)

เ ทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท ประจําปี 2555 _ดร.วสุ

เทคนคิการเพาะเหด็เศรษฐกจิ  13 และ 14 55 ดร.ยุวดี (3)

55 ดร.บญุสง่ (3)

การปลูกพชืแบบไม่ใช้ดนิ  4 55 อ.พทิกัษ์ (3)

การสรา้งสวนไม้ผลยุคใหม่  6 55 รกัเกียรติ (3)

5 5 ศุภกร (3)

เ ปิดฟาร์มและหอ้งปฏบิตักิารในสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ 55 นิภาพรรณ  (3)

 (สอนนอ้งหาปลา) 55 ดร.สุภาวดี (3)

สุขภาพ เชิงพาณิชย์ 55 ดร.เอกสทิธ(ิ3)

4.3 สนับสนุนการเผยแพรผลงานฯในระดับทองถิ่นและสากล
ทุนวจิยัขนาดเล็ก

สมทบทุนวจิยักบัหนว่ยงานภายนอก

ทุน/สมนาคุณฯผลงานตีพมิพร์ะดบัชาติ/นานาชาติ

ทุนนําเสนอผงานทางวชิาการใน/ตา่งประเทศ

4.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศคก.พฒันาระบบฐานขอ้มูล

อบรมการใช้คอมพวิเตอร์

4.5 หลักสูตรระยะส้ันท่ียืดหยุนสอดคลองความตองการชุมชนฯ
เทคนคิการวเิคราะหข์้อมูลการเกษตรและการเขียนรายงาน
_สนง .เกษตรและสหกรณ์

กลยุทธที่ 5.
ศึกษาคนควารวบรวมฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการเกษตรและวิถีชุมชน
 KPI (ผลลัพท)
ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล (มอบ.2)
_ระดับ/คะแนน 3.50

5.1*พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานแนวทาง/กลไกลการปฏบิตังิาน

5.2 ศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและเผยแพรองคความรูสรุปผลการดาํเนนิงาน 52-54

5.3สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี

สืบสานประเพณีทําบญุคูณลาน 55 ดร.สุภาวดี (3)

เ สริมท ักษะท้าทายชีวติวยัร่นุของนกัศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี55 อ.ศรีประไพ(3)

 4 55 รกัเกียรติ (3)

ต้นไม้ของพอ่ 55 รกัเกียรติ (3)

สวนบวัเฉลิมพระเกียรติ55 ศรีประไพ (3)

โครงการแขง่ขนัตีกองเสง็ ลีลาประยุกต์5 ดร.สภาุวดี(3)

.อบุล 55 ดร.สทุิน (3)

55 ดร.กาญจนา ร่งุ(3)

การปลูกและขยายพนัธุ์บวัในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 55 อ.ศรีประไพ (3)

กลยุทธที่6.
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐาน

ในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการโดยการลดการพ่ึงพาภาครัฐ
KPI (ผลลัพท) ระดับความสําเร็จในการเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น(มอบ.1)
ระดับ/คะแนน 3.50

6.1*พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล

แผนปฏบิตักิารประจําปี

/

ตดิตามและประเมินผลการปฏบิตั ิงาน

จม เล่าส่กูนัฟงั คณะเกษตรศาสตร์

พฤหสัเสวนา

6.2 ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังวเิคราะหก์รอบอตัรากําลงั

6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินใหมีเสถียรภาพอบรม/ /ดูงาน

รายงาน/ตดิตาม/วเิคราะหส์ถานะการเงิน

6.4
พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลรายงานตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผน

6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ระบบบรหิารบคุคล

ระบบงานวชิาการ

ระบบงานธุรการ

ระบบแผน / การเงินและพสัดุ

ระบบบรหิารความเสยีงและควบคุมภายใน

การจดัการเรยีนการสอน การบรกิาร วจิยั และทํานฯุ

6.6 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
6.7 พัฒนาระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรป.ตรี_ผช.วชิาการ

ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรบณัฑิตศึกษา _ผช.บณัฑิตศกึษา

6.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
KM การประกนัคุณภาพฯ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

6.9 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค
ปลูกป่า

คก.ปรบัปรงุ/

มาตรการประหยดัพลงังาน

6.10 สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงานบอ่ Bio gas _อนิทร์

6.11 สนับสนุนการขยายรูปแบบความรวมมือธุรกิจการเกษตร

ดาํเนนิธุรกิจเกษตร

คก. .อบุล

คก. (ยูคา)

ผลผลิตทางการเรยีนการสอน

คก.สวนยางพารา

รว่มมือกบัภาคเอกชน

โครงการความรว่มมือกบัซพ๊ี

โครงการสกุรขุน ซพีี

โครงการไก่กระทง ซพีี

ซพีี
โครงการปลูกปาล์ม

โครงการไก่ไข่ ซพีี

โครงการลดพลงังาน บอ่ Bio-gas ซพีี

กลยุทธที่ 7.
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
เพ่ือการทํางานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข
 KPI (ผลลัพท) รอยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทํางาน (มอบ.3)
_รอยละ 70

7.1*พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลแผนพฒันาบคุลากร_-ขนษิฐา

7.2*พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอดตัวชี้วัดติดตามและประเมินผลการปฏบิตั ิงาน_ขนษิฐา

7.3 *พัฒนาผูบริหารทุกระดับโดยยึดหลักธรรมภิบาลอบรมการปฏบิตักิารระบบ System Thinking และการวจิยั_ดร.วสุ/ดร.วรงค์

7.4*สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงานทุนสนบัสนนุการเขา้ส่ตูาํแหนง่ทางวิชาการ(ศ)

สนบัสนุนอบรม/ประชุม พฒันาตนเอง

7.5*สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรสมัมนาคณะประจําปี_งานบรหิาร

7.6*สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติคก.จ ัดการความร ู้_รองฝ่ายกิจการพเิศษ

7.7*สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรบดุลากรดีเดน่ประจําปี

ประกาศ/สมนาคุณ

เปนสถาบันชั้นนําในการเรียนรูและพัฒนาดานการเกษตร
เพื่อชุมชนทองถิ่นในอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

ACTION PLAN ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)

(3).ระดับดําเนินการ
(4). ระดับประเมินผล
(5).ระดับเสร็จงาน

(2). ระดับเตรียมการ
(1). ระดับวางแผน

(ระดับการติดตามผลปฏิบ ัติงาน)


