
เป็นสถาบันชั้นนําในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร
เพ่ือชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน

กลยุทธ์ที่1.
สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  รับผิดชอบต่อสังคม

 KPI (ผลลัพท์)                                                        

1.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2)_ ระดับคะแนน 4 

2.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําตรงสาขา_ร้อยละ 82.50  

3.บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) _ร้อยละ 85   

1.1*พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น หลากหลาย  

คก.ปรับปรุงหลักสูตร ตาม TQF (3)

คก.พัฒนาหลักสูตรใหม่_ฝ่ายวิชการ

คก.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ _ ฝ่ายวิชาการ

คก.ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร_ฝ่ายวิชาการ

1.2 *จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์ TQF
คก.อบรมจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF 56 _รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(3)

คก ปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี_ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คก.ปรับปรุงหลักสูตร ป.โท_รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3*ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

คก.พัฒนาทักษะวิชาการ/แข่งขัน (3)

คกอบรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

อบรมทําวิจัยในชั้นเรียน

คก.เสริมความรู้ (ติว คณิต /เคมี) _ฝ่ายวิชาการ

คก.สโมสรวิชาการ

คก.ส่ีจอบ/สามเสียม/*เปิดกระป๋อง

1.4 *ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

ธุรกิจเกษตรสัตวศาสตร์ หน่วย 5

ธุรกิจเกษตรพืชสวน  

ทัศนศึกษาตามสาขาวิชาชีพ

คก.นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์

คก.ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาฯ

คก.ค่ายอาสาพัฒนา ทุกชั้นปี

คก. พัฒนาทักษะนักศึกษา

ฝึกงานแบบธุรกิจการเกษตร

1.5*ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา

รางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ  

ประกาศ/ป้าย/สถานที่เกียรติคุณ

ทุนศึกษา /ปัญหาพิเศษ /ทําวิจัยบัณฑิต

คก.พัฒนาห้องสมุด_จินดามณี

คก.ปรับปรุงห้องเรียนอุปกรณ์พร้อมใช้

คก.ผลิตตํารา_รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คก.พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา/ปฐมพยาบาล/เพศศึกษา/จราจรปี1

คก.อาสาพัฒนา/เกษตรสัมพันธ์/ทํางานเป็นทีม/ความเป็นผู้นํา/ทศันศึกษาปี 2

คก.อนุรักษ์/ใบขับขี่/แผนธุรกิจ/การบริหารองค์กร ปี 3

คก. การสมัครงาน/ธุรกิจจําลอง/ค่ายธรรมะ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ปี 4

1.6 *พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  

และการเรียนรู้รวมกับผู้ประกอบการ (สหกิจ)

ประชุมวิชาการทางการเกษตรทุกปี

สหกิจศึกษา

คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา

ผชช.สนับสนุนงานเรียน/วิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

คก.แลกเปลี่ยนนักศึกษา

คก.ความ่ร่วมมือกับต่างประเทศ

1.7*สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์
เชิดชูกียรตินักศึกษา/ศิษย์เก่า_คณบดี

โครงการพี่สอนน้อง

1.8*มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
แนะแนววางแผนการเรียน น.ศ ปี 1

แนะแนะการเลือกสาขาวิชา

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม_รองฝ่ายกิจการนักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2. 

พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม 

KPI (ผลลัพท์)                                     

1.ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6 เกณฑ์ข้อ 6)  

_ระดับ/คะแนน 3.75                                                                               

2.ดัชนีคุณภาพอาจารย์ : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. ตัวบ่งช้ีท่ี14 )_ระดับ/คะแนน 4.00

*2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ  
อบรมทําวิจัยในชั้นเรียน

คก.ติดตามและประเมินผลจัดการเรียนรู้

*2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย
คก.เพิ่มทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน

คก.ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

*2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ  

*2.4 จัดระบบและกลไกสนับสนุนการให้อาจารย์มีคุณวุฒิทาง

การศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ
คก.ส่งเสริมการผลิตตํารา

ทุนสนับสนุนเสนอผลงานทางวิชาการ

*2.5พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  

ทุนเสนอผลงานวิชาการ

ความร่วมมือด้านวิชาการฯ

ความร่วมมือด้านอาสาสมัคร

ทุนแลกเปลี่ยนบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3. 
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถ่ินโดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือกับ

หน่วยงานท้ังภายในและต่างประเทศ
KPI (ผลลัพท์)

1.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

  (สมศ. ตัวบ่งช้ีท่ี 5) _ระดับ/คะแนน 4.00

2.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งช้ีสมศ.ท่ี 6)_ระดับ/คะแนน 3.51 

3.ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบ่งช้ีสมศ. 7)_ระดับ/คะแนน 3.51

3.1.  
ระดมความคิดด้านกรอบการวิจัยเชิงบูรณาการ อาหรพื้นบ้าน สุขภาพ เชิงพาณิชย์

3.2 *ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถ่ิน

3.2.1งานวิจัยระดับประเทศ

การควบคุมศ ัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีว ินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วช. 56_ ดร.ยุวดี (3)

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ สวก.56 _ดร.วิริยา (3)

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแผ่นเมี่ยงของไทยเพื่อตลาดนานาชาติ   สวก.56_ดร.กฤษณา(3)

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การกินอาหาร และการประเมินอายุของปลาเสือตอลายเล็กในบริเวณลําน้ําสาขาของแม่น้ําโขง  

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิธีการเพาะและขยายพันธุ์   สวก. 56_ ดร.ธนาทิพย์ (3)

แผนส่งเสริมการพึ่งตนเองและความเข้มแข็งชุมชน_ดร.นันทิยา3-55-58

การทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและใบหงิกเหลืองร่วมกับภาคเอกชน สวทช 57  ดร.บุญส่ง(3)

พัฒนากรรมวิธีการผลิตซอสงาจากกากงาโดยใช้การหมัก  สกว. 57 ดร.เอกสิทธฺ์(3)

พัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 สกว.57 ดร.สุรีพร (3)

การออกแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ซ่ึงใช้ในบรรจุภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยว  

เชิงแอคทีฟของหอมแดงสดปอกเปลือกสกว.57ดร.วีระเวทย์ (3)

สมรรถนะการให้ผลผลิต ลักษณะและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมพื้นเมือง x 

โลว์ไลน์แองกัสเมื่อขุนด้วยกากแป้งมันสําปะหลังหมัก สกว. 57 ดร.เรืองยศ(3)

การปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง สกว57 ดร.ทวนทอง(3)

พัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สกว 57   ดร.วสุ (3)

การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพในข้าวเม่า สวก.57 ดร.เอกสิทธ์ (3)

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่า สวก. 57  ดร.วิริยา (3)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเมา่ สวก 57 ดร.อภิญญา (3)

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดหนองบัวลําภู 57 ดร.วุสุ (3)

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดอํานาจเจริญ 57 ดร.วสุ (3)

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดยโสธร 57 ดร.วสุ (3)

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรัมย์ 57 ดร.วสุ (3)

3.2.2 งานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน

การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการผนวกยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR 57514 56 _ดร.สุรีพร (3)

โปรตีนปลาสกัดและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษปลาและสมบัติเชิงหน้าที่" 56_ ดร.ปัณญ์ (3)

การเพิ่มพื้นที่สีแดงบนผิวผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว 56_ ดร.ทินน์ (3)

การจัดการเพื่อการส่งออกมะม่วงพันธุ์มหาชนกในจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังประเทศสิงคโปร์ 56_ดร.อุบล(3)

ประสิทธิภาพของคองยักกลูโคแมนแนนไฮโดรไลเสทในฐานะพรีไบโอติกส์สําหรับการเล้ียงปลาดุกอุย 56_ดร.อัจฉรา (3)

การเพิ่มกรดไขมันไม่อิ่มตวัสูงในปลาสวายโมง 56_ดร.ธนาทิพย์

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติในการยอมให้ก๊าซออกซิเจนซึมผ่านของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับปริมาณไขมันในข้าวฮาง56 ดร.วีรเวทย์ (3) ร  

ความหลากหลายของแบคทีเรียกรดแลคติกในลําไส้ปลาดุกอุย 56 _ดร.อัจฉรา (3) ร

ความเป็นไปได้ในการเสริมโปรไบโอติกในผลไม้โดยการแช่ภายใต้สภาวะสูญญากาศ 56_ดร.ธิดารัตน์(3) ร (งวดข)

การปลูกแตงโมในฤดูแล้งในพื้นที่อาศัยน้ําฝน 56_ ดร.บุษบา(3) ร (งวดข)

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

การใช้ประโยชน์ได้ของไนโตรเจนในโคพื้นเมืองและโคลูกผสมพื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัสเมื่อได้รับหญ้าสด 56_ดรเรืองยศ (3) ร(งวดข)

การชักนําการเพิ่มจํานวนชุดโครโมโซมกล้วยไม้ม้าวิ่งในสภาพปลอดเชื้อ 56_ดร.กาญจนา รุ่ง(3) ร

ส่ิงประดิษฐ์ "ที่ตัดทางปาล์ม" 56_ดร.กิตติ (3) ร

การจําแนกเชื้อพันธุกรรมสบู่ดํามีพิษและไม่มีพิษพื้นเมืองไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ56ดร.สุรพีร (3) ร

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

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

การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการผนวกยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR 57514  57_ดร.สุรีพร(3) ปีที่ 2

โปรตีนปลาสกัดและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษปลาและสมบัติเชิงหน้าที่  57_ดร.ปัณญ์(3)

การทดแทนปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษปลาในอาหารสําหรับปลานิล 57_ดร.กาญจนา พยุหะ (3)

การจัดการด้านการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่งมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อการส่งออก  57_ดร.อุบล (3)

การเพิ่มพื้นที่สีแดงบนผิวผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว57_ดร.ทินน์(3)

ารพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาปลาร้าบองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด 57_อ.เมธินี (3)

การศึกษาคุณสมบัติของข้าวพื้นเมืองเพื่อการผลิตแปรรูป และเพิ่มมูลค่าข้าวอย่างยั่งยืน 57_ดร.วชิราพรรณ (3)

3.3  สนับสนุนและติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกระดับและระบบฐานข้อมูลงานวิจัย    

ทุนดําเนินการเผยแพร่ผลงานในและต่างประเทศ /สิทธฺบัตร

เสนอผลงานฯต่างประเทศ Oral 1 ทุน Poster 1 ทุน (3) ร

อบรมต่างประเทศ 1 ทุน

สิทธิบัตร 1 ทุน

รางวัลสมมนาคุณ/เชิดชูผลงาน/นักวิจัยดีเด่นคณะ

สมนาคุณตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ระดับชาติ

สมนาคุณตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

สมนาคุณผู้ได ้ตําแหน่งศาสตราจารย์

สมนาคุณผู้อ่านผลงานทางวิชาการ

3.4. สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอนและวิจัย
สนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา 13  ทุน ต่างชาติ  2  ทุน

สนับสนุนทุนศ ึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิต  5 ทุน

3.5 ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ  

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของ ม.จําปาสัก 53-59  
การพัฒนาบุคลากร  ทุนศึกษาปี 57  ป.โท 2 ทุน   

การพัฒนาสถานีฝึกปฎิบัติงานบาเจียง

ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ/เอกชน

University of the PHilippines Los Banos (UPLB)

Hue University of Agriculture anf Forestry (HUAF)

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Danang University of Technology (DUT)

โครงการพระราชทานการให้ทุนประเทศเพื่อนบ้าน
นักศึกษากัมพูชา สาขา IT ปี 55_1  ทุน(3)

นักศึกษากัมพูชา สาขา IT ปี 57  1  ทุน(3)

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

ส่งนักศึกษาแลกเปล่ียน_ประเทศฟิลลิปปินส์  10  คน

ส่งนักศึกษาแลกเปล่ียน_ประเทศมาเลเซีย 3  คน

ส่งนักศึกษาแลกเปล่ียน_ประเทศเวียตนาม 1 คน

รับนักศึกษาต่างชาติ แลกเปล่ียน จํานวน 1  ทุน

รับบบุคลากรต่างชาติ แลกเปล่ียน จํานวน 1  ทุน

ส่งบุคลากรแลกเปลี่ยน_ประเทศอาเซียน 2 ทุน

3.6 พัฒนาระบบสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและสํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ  

ฝ่ายไร่ฝึกทดลอง
จัดทํามาตรฐานฟาร์ม(2)

พัฒนาระบบน้ํา (2)

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  พัฒนาฐานข้อูมูลระบบติดตาม (เฉลียว) (1)

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม

ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน (3)

พัฒนาหน่วยบริการวิชาการ (3)

โครงการประชาสัมพันธ์และสํารวจความต้องการผู้รับบริการ(ประพนธ์)

โครงการทัวร์ฟาร์ม (รักเกียรติ)

โครงการบริการวิชาการสําหรับเยาวชนในช่วงเปิดการศึกษา (ศุภกร)

พัฒนาปรับปรุงรักษาส่ิงแวดล้อม (3)
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ประสิทธฺ์)

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค (สมชาย)

พัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (วีระพงษ์)

พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง (3)  

อบรมความปลอดภัยในการทํางาน (ชํานาญ)

อบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการ (ศุภกร)

พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (อินทร์)

พัฒนาการจัดการองค์ความรู้(3)
โครงการพัฒนาข้อมูลศูนย์การเรียนรู้(วันชัย)

โครงการพัฒนาเว๊บเพสการจัดการองค์ความรู้ (วีระพงษ์)

พัฒนาระบบ MIS บริการจองห้อง อปุกรณ์ ระบบ Online

สํานักงานเลขานุการ

พัฒนาระบบ self service

พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

พัฒนาระบบการตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ

กลยุทธ์ที่ 4.
พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการที่เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด้านการเกษตรความมั่นคงทางอาหาร
และพัฒนาชุมชน

KPI (ผลลัพท์) 

1.ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก_ ระดับ/คะแนน  5 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับบริการวิชาการ    

และวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด_ร้อยละ 80

4.1 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการแนวทาง/กลไกลการปฏิบัติงาน

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ  

โครงการงานวันเกษตรอีสานใต้(1-10 พย.56_ดร.นรินทร (3)  

การจัดการจัดความรู้ด้านการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตํารวจ ปีที่  3 57 24-26 มิ.ย.รักเกียรติ(3))

สวนศิลป์กินได้57 (2-8 พย.56) ดร.เรวัติ (3)

ค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน57 (26-30พค.57) วันชัย (3)

การถ่ายทอดยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ รุ่นที่ 10 57 (1-6 พย.56) ประสิทธิ์(3)

เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการสัปดาห์วิทยาศาสตร์57 (18-19สค.57)ศุภกร(3)

การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน 57 (3-4 เม.ย.57)ดร.ยุวดี (3)

การสร้างสวนไมผ้ลยุคใหม่ รุ่นที่ 8 (23-25 เม.ย.57)ดร.ทินน์ (3)    

เสวนาการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์"ทําอย่างไรให้ได้ตัน "57  (7-8พย.56)ดร.สุกัญญา (3)

โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจําปี 2557 (13สค.57  )ดร.นรินทรุ  (3)

อาสาร่วมพัฒนาชุมชนและสอนน้องหาปลา57 (1 ต.ค.56-30 ก.ย.57) ดร.สุภาวดี (3)

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น57(22-23 พค.57)ดร.ปัณญ์(3)

เพิ้มศักยภาพการผลิตผักเศรษฐกิจด้วยการจัดการดนิและปุ๋ยฯในอําเภอวาริน57(1ตค .56-30กย.57)นพมาศ(3)

การปลูกเล้ียงกล้วยไม้เชิงพาณิชย์ 57 22-24สค357)ดร.กาญจนา รุ่งฯ(3)

4.3 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานฯในระดับท้องถ่ินและสากล

ทุนวิจัยขนาดเล็ก

สมทบทุนวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

ทุน/สมนาคุณฯผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ

ทุนนําเสนอผงานทางวิชาการใน/ต่างประเทศ

4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
คก.พัฒนาระบบฐานข้อมูล

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์

4.5 หลักสูตรระยะสั้นท่ียืดหยุ่นสอดคล้องความต้องการชุมชนฯ

กลยุทธ์ที่ 5.
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรและวิถีชุมชน

 KPI (ผลลัพท์)  

ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล (มอบ.2)  
_ระดับ/คะแนน 4.00

5.1*พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานแนวทาง/กลไกการปฏิบตัิงาน

5.2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้สรุปผลการดําเนินงาน 55-56

5.3ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร

ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี  

สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน 57 ดร.สุภาวดี (3)

อบรมใจใฝ่ธรรมนําชีวี 57 อ.ศรีประไพ(3)

ต้นไม้ของพ่อ 57 รักเกียรติ (3)

อนุรักษ์พันธุ์บัว57 ศรีประไพ (3)  

โครงการแข่งขันตีกองเส็ง ลีลาประยุกต์   57 ดร.สภุาวดี(3)

แปลงไม้ผลพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุกรรม ปี2 57 ดร.สุทิน (3)

การอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง57 ดร.กาญจนา รุ่ง(3)

การจัดการปลาของชาวประมงริมสองฝั่งแม่น้ําโขงไทย-ลาว57ดร.กาญจนา พยุหะ (3)

ภูมิปัญญาและบทบาทของสตรีในการทําประมงพื้นฐาน57 ดร.ธนาทิพย์ (3)

ความปลอดภัยทางอาหารของแมลงกินได้57ดร.สุกัญญา(3)

กลยุทธ์ที่6.
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐาน

ในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

และบริหารจัดการโดยการลดการพึ่งพาภาครัฐ
KPI (ผลลัพท์) ระดับความสําเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(มอบ.1)   

ระดับ/คะแนน 5.00

6.1*พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล   

แผนปฏิบัติการประจําปี

มอบหมายภาระหน้าที่/มอบอํานาจให้ผู้บริหารตามลําดับชั้น

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

จม เล่าสู่กันฟัง คณะเกษตรศาสตร์

พฤหัสเสวนา

แผนบริหารความเสี่ยง

6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง

6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ  
อบรม/แลกเปล่ียนประสบการณ์/ดูงาน

รายงาน/ติดตาม/วิเคราะห์สถานะการเงิน

6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลรายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารบุคคล

ระบบงานวิชาการ

ระบบงานธุรการ

ระบบแผน / การเงินและพัสดุ

ระบบบริหารความเสียงและควบคุมภายใน

การจัดการเรียนการสอน การบริการ วิจัย และทํานุฯ

6.6 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

6.7 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรป.ตรี_รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา _รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

6.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
KM การประกันคุณภาพฯ

ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาคณะฯ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

6.9 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค

ปลูกป่า

คก.ปรับปรุง/ล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

มาตรการประหยัดพลังงาน

6.10 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  บ่อ Bio gas _อินทร์

6.11 สนับสนุนการขยายรูปแบบความร่วมมือธุรกิจการเกษตร
ดําเนินธุรกิจเกษตร

ร่วมมือกับภาคเอกชน

กลยุทธ์ที่ 7. 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  
เพื่อการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข

 KPI (ผลลัพท์)                                                                       

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทํางาน (มอบ.3) _ร้อยละ 75     
2. ร้อยละเฉล่ียของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  

(ม.อบ.4)  ร้อยละ 80                                                            

7.1*พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลแผนพัฒนาบุคลากร_-ขนิษฐา

7.2*พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน_ขนิษฐา

7.3 *พัฒนาผู้บริหารทุกระดับโดยยึดหลักธรรมภิบาล  สนับสนุนอบรม/ประชุม/สัมมนา

7.4*ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน  
ทุนสนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

สนับสนุนอบรม/ประชุม พัฒนาตนเอง

7.5*สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อบุคลากรสัมมนาคณะประจําปี_งานบริหาร

7.6*ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ  คก.จัดการความรู้

7.7*ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากร
บุดลากรดีเด ่นประจําปี

ประกาศ/สมนาคุณ

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

(2). ระดับเตรียมการ
(1). ระดับวางแผน

(ระดับการติดตามผลปฏิบัติงาน)

ACTION PLAN ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)

เป็นสถาบันชั้นนําในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร
เพ่ือชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน
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