
เปนสถาบันชั้นนําในการเรียนรูและพัฒนาดานการเกษตร
เพื่อชุมชนทองถ่ินในอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

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_ฝายวิชการ
คก.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ _ ผู้ช่วยฝ่ายบณัฑติ

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.พัฒนาทักษะวิชาการ/แข่งขนั (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

*2.5พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล
เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน

ทุนเสนอผลงานวิชาการ
ความรวมมือดานวิชาการฯ
ความรวมมือดานอาสาสมัคร

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

3.1. ระดมความคิดดานกรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ อาหรพ้ืนบาน สุขภาพ เชิงพาณิชย

3.2 *สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแกปญหาใหกับชุมชนทองถิ่น

3.2.1

ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภฯ (สกว) 55 _ดร.วสุ (3)

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

ข้าวภายใต้สภาวะการเจริญของแมลง  ( ศูนย์นวัตกรรม) 55_ดร.วีระเวทย์ (3)

-ไก ไข่ (สกว)55_ดร.สุรชยั  (3)

การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(วช) 55_ดร.ยุวดี

(สวก)55_ดร.วิริยา

 (สวก) 55 ดร. กฤษณา (3)

การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วจิยัควบคุมศตัรูพชืโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วช. 56_ ดร.ยุวดี (3)

สวก.56 _ดร.วิริยา (3)

สวก.56_ดร.กฤษณา(3)

ชีววิทยาการสืบพนัธุ์ การกินอาหาร
สวก. 56_ ดร.ธนาทิพย์ (3)

_ดร.นันทิยา3-55-58

3.2.2

 55 ดร.กาญจนา รุ่ง (3)

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภยัของสารสกดัไฟโตเอสโตรเจน (  2) 55 _ดร.นนทกรณ์(3)

 55_ดร.จิตรา(3)

EST-SSR ฯ  (  1) 55_ ดร.สุรี พร

สารต้านอนุมูลอิสระในปลารา้ 55_ดร.ปัญจภรณ์ (3) ร

55 _ดร.สุทิน (3) ร

เสียมแซะวชัพืช (Weeding spade) 55_ดร.กิตติ (3) ร

 55_ดร.วรงค์ (3) 5

55_ ดร.สุรีพร  (3) ร

 55_ดร.สุกญัญา(3) ร

อง ค์ประกอบ   55_ดร.จิตรา (3) ร

การคัดเลือกเอนไซม์โปรติเอสจากแบคทีเรีย 55_ดร.ธิตารตัน์ (3) ร

การคัดเลือกและการจัดจําแนกชนิดแบคทีเรียแลคตกิ 55_ดร.เมธินี (3)ร

55_ดร.เอกสิทธฺ์ (3) ร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแผ่นอบแห้งคืนรูป 55_ดร.กฤษณา (3) ร

IR 57514 56 _ดร.สุรีพร (3)

" 56_ ดร.ปัญจ์ภรณ์ (3)

 56_ ดร.สุทิน (3)

 56_ดร.อุบล(3)

 56_ดร.อจัฉรา (3)

 56_ดร.ธนาทิพย์

56
ดร.วีรเวทย์ (3) ร

ความหลากหลายของแบคที เรียกรดแลคตกิในลําไส้ปลาดุกอยุ  56 _ดร.อจัฉรา (3) ร

ความเป็นไปได้ในการเสริมโปรไบโอติกในผลไม้โดยการแช่ภายใตส้ภาวะสูญญากาศ  56_ดร.ธิดารตัน์(3) ร (งวดข)

 56_ ดร.บุษบา(3) ร (งวดข)

การผลิตแมมาอะมิโนบวิทาริคแอซดิ (กาบา) ในข้าวงอกฮางโดยแบคทีเรียแลคติก 56_ดร.เมธนี (3) ร (งวดข)

x  56_ดรเรืองยศ (3)
ร(งวดข)

 56_ดร.กาญจนา รุ่ง(3) ร

 " " 56_ดร.กิตติ (3) ร

56ดร.สุรีพร  (3) ร

ปัจจัยของการเกิดโรคปลาจากแบคทีเรีย Flavobacterium columnare 56_อ.อริศรา (3) ร (งวด ข)

ปัจจัยของการเกิดโรคปลาจากแบคทีเรีย Flavobacterium columnare 56_ดร.วชิราพรรณ (3)ร(งวด ข)

3.3 สนับสนุนและติดตามการเผยแพรผลงานวิชาการทุกระดับและระบบฐานขอมูลงานวิจัย

ทุนดําเนินการเผยแพร่ผลงานในและต่างประเทศ  /สิทธฺบตัร
เสนอผลงานฯต่างประเทศ 1 ทุน (Oral Poster 1 ทุน (3) ร

สิทธิบตัร 1 ทุน  56 ดร.กิตติ

รางวัลสมมนาคุณ/เชิดชูผลงาน/นักวิจยัดีเด่นคณะ

สมนาคุณตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ระดบัชาติ

สมนาคุณตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดบันานาชาติ

สมนาคุณผู้ได้ตําแหน่งศาสตราจารย์

สมนาคุณผู้อา่นผลงานทางวิชาการ

3.4. สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผูชวยสอนและวิจัย สนบัสนุนทุนวิจัยบัณฑติศึกษา18 ทุน ต่างชาติ 1 ทุน

สนบัสนุนทุนศึกษาระดบัปริญญาตรี/บัณฑิต ทุน11 ทุน

3.5 ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ

.  53-55

การพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรดูงาน 2 ทุน

อบรม 2 หลกัสูตร

ทุนศึกษา ป.โท  3 ทุน ป.เอก 3 ทุน

การพฒันาการเรียนการสอน ผชช.ไทยไปปฏิบัติงานสอน 4 สาขาวิชา

การพฒันาสถานีฝึกปฎบิติังานบาเจียง
ก่อสร้างสถานีฝึกงาน

/
นักศึกษากมัพูชา สาขา IT ปี 55  1 ทุน(3)

นักศึกษากมัพูชา สาขา IT ปี 56  1 ทุน(3)

_ประเทศฟิลลิปปินส์ 8 คน

_ประเทศมาเลเซีย 2 คน

รับนกัศึกษาต่างชาติ จํานวน 1 ทุน

3.6 พัฒนาระบบสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและสํานักงานไรฝกทดลองฯ

จัดทํ ามาตรฐานฟาร์ม(2)

 (2)

พัฒนาฐานข้อูมูลระบบติดตาม ( เฉลียว) (1)

ขยายความร่วมมือกบัภาคเอกชน (3)

พัฒนาหน่วยบริการวิชาการ (3)

โครงการประชาส ัมพันธ์และสํารวจความต้องการผู้รบับรกิาร(ประพนธ์ )

โครงการทัวร์ฟาร์ม (รักเกียรติ)

โครงการบริการวิชาการสําหรับเยาวชนในช่วงเปิดการศกึษา ( นิภาพรรณ)

 (3)
โครงการพัฒนาปรบัปรุงภูมทิัศน์ (ประสิทธฺ์ )

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (สมชาย)

พฒันาระบบสารสนเทศ
การพฒันาระบบฐานข้อมูล

 (วีระพงษ์)

 (3)

อบรมความปลอดภัยในการทํางาน ( ชํานาญ)

อบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏบิติัการ ( ศุภกร)

พัฒนาคู่มือการปฏบิติังาน (อินทร์)

พัฒนาการจัดการองค์ความรู้(3)
โครงการพัฒนาข้อมูลศูนย์การเรียนรู้(วันชยั)

โครงการพัฒนาเว๊บเพสการจดัการองค์ความรู้  (วีระพงษ์)

พัฒนาระบบ MIS บริการจองห้อง อปุกรณ์ ระบบ Online

พัฒนาระบบ self service

พฒันาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

พัฒนาระบบการตรวจประเมนิประกนัคุณภาพฯ

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

4.1 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการแนวทาง/กลไกลการปฏบิติังาน

4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ

โครงการงานวันเกษตรอสีานใต้(26 ตค.-4 พย.56_ดร.วสุ (3)

การจัดการความรู้ด้านการเกษตร น  2 56 รักเกียรติ (3)

สวนศิลป์กินได้ (26 ต.ค.- 4 พ.ย.56) ดร.เรวติั (3)

ประมงโรงเรียน: การเพาะและขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาในโรง เรียนเครือขา่ยของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  (28-29 พ.ค.56) ดร.ธนาทิพย์ (3)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากข้าวและแป้งขา้ว (25-26 เม.ย.56)ดร.จินดามณี (3)

 9(26 ต.ค.-1 พ.ย.55)นายประสิทธิ (3)

เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  15 (5-6 เม.ย.56)ดร.ยุว ดี (3)

การสร้างสวนไมผ้ลยุคใหม่  7(24-26 เม.ย.56)ดร.สุทิน (3)

เทคนิคการป้องกนักําจดัศตัรูพืช  ( 23 พ.ย.55)ดร.สุกญัญา (3)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววธิสีู่เยาวชน (17-18 ส.ค.56) ดร.ยุวดี (3)

เปิดฟาร์มและห้องปฏิบติัการในสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ (15-16 ส.ค.56 )นางสาวนพมาศ (3)

 " เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท ประจําปี 2556"(12-13 พ.ค.56 )ดร.วสุ   (3)

ค่ายเกษตรสําหรบัเยาวชน (27-31 พ.ค.56)นายสมชาย(3)

 (สอนน้องหาปลา) (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56 ) ดร.สุภาวดี (3)

4.3 สนับสนุนการเผยแพรผลงานฯในระดับทองถิ่นและสากล
ทุนวิจยัขนาดเล็ก

สมทบทุนวิจยักบัหน่วยงานภายนอก

ทุน/สมนาคุณฯผลงานตีพิมพ์ระดบัชาติ/นานาชาติ

ทุนนําเสนอผงานทางวิชาการใน/ต่างประเทศ

4.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศคก.พฒันาระบบฐานข้อมูล

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์

4.5 หลักสูตรระยะส้ันท่ียืดหยุนสอดคลองความตองการชุมชนฯ

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

5.1*พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานแนวทาง/กลไกลการปฏบิติังาน

5.2 ศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและเผยแพรองคความรูสรุปผลการดําเนินงาน 52-54

5.3สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี

สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน 55 ดร.สุภาวดี (3)

เสริมทักษะท้าทายชีวิตวัยรุ่นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี55 อ.ศรีประไพ(3)

 4 55 รักเกียรติ (3)

ต้นไม้ของพ่อ 55 รักเกียรติ (3)

สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ55 ศรีประไพ (3)

โครงการแข่งขนัตีกองเส็ง ลีลาประยุกต์5 ดร.สภุาวดี(3)

.อุบล 55 ดร.สุทิน (3)

55 ดร.กาญจนา รุ่ง(3)

การปลูกและขยายพันธุ์บวัในมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 55 อ.ศรีประไพ (3)

กลยุทธที่6.
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐาน
ในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และบริหารจัดการโดยการลดการพ่ึงพาภาครัฐ
KPI (ผลลัพท) ระดับความสําเร็จในการเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น(มอบ.1)
ระดับ/คะแนน 3.50

6.1*พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล

แผนปฏบิติัการประจําปี

/

ติดตามและประเมนิผลการปฏบิติังาน

จม เล่าสู่กนัฟงั คณะเกษตรศาสตร์

พฤหสัเสวนา

6.2 ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังวิเคราะห์กรอบอตัรากําลงั

6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินใหมีเสถียรภาพอบรม/ /ดูงาน

รายงาน/ติดตาม/วิเคราะห์สถานะการเงิน

6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลรายงานติดตามประเมนิผลการปฏบิติังานตามแผน

6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารบุคคล

ระบบงานวิชาการ

ระบบงานธุรการ

ระบบแผน / การเงินและพสัดุ

ระบบบริหารความเสียงและควบคุมภายใน

การจัดการเรียนการสอน การบริการ วิจยั และทํานุฯ

6.6 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
6.7 พัฒนาระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธประชาส ัมพนัธ์หลกัสูตรป.ตรี_ผช.วิชาการ

ประชาส ัมพันธ์หลักสูตรบณัฑติศึกษา _ผช.บณัฑติศึกษา

6.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
KM การประกนัคุณภาพฯ

ตรวจประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก

6.9 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค
ปลูกป่า

คก.ปรบัปรุง /

มาตรการประหยดัพลงังาน

6.10 สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงานบ่อ Bio gas _อนิทร์

6.11 สนับสนุนการขยายรูปแบบความรวมมือธุรกิจการเกษตรดําเนินธุรกิจเกษตร

ร่วมมือกบัภาคเอกชน

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

7.1*พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลแผนพัฒนาบุคลากร_-ขนิษฐา

7.2*พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอดตัวชี้วัดติดตามและประเมินผลการปฏบิติังาน_ขนิษฐา

7.3 *พัฒนาผูบริหารทุกระดับโดยยึดหลักธรรมภิบาลสนบัสนุนอบรม/ประชุม/สมัมนา

7.4*สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงานทุนสนบัสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ (ศ)

สนบัสนุนอบรม/ประชุม พฒันาตนเอง

7.5*สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรส ัมมนาคณะประจําปี_งานบริหาร

7.6*สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติคก.จัดการความรู้_รองฝ่ายกิจการพิเศษ

7.7*สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรบุดลากรดีเด่นประจําปี

ประกาศ/สมนาคุณ

ACTION PLAN ปงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)

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

(2). ระดับเตรียมการ
(1). ระดับวางแผน

(ระดับการติดตามผลปฏิบัติงาน)

เปนสถาบันชั้นนําในการเรียนรูและพัฒนาดานการเกษตร
เพื่อชุมชนทองถ่ินในอีสานใตภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

8. Map Agriculture 2556 (ตค55-กย.56)_งานแผนและงบประมาณ.mmap


