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 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการวางแผนในระยะสั้น แผนปฏิบัติ
การประจ าปี จะมีความละเอียด และชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงภารกิจที่หน่วยงาน/ภาควิชา ในสังกัด             
คณะวิทยาศาสตร์จะต้องด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ในลักษณะของโครงการ/กิ จกรรม เพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณตลอดจนใช้เป็นคู่มือในการ
ก ากับติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของคณะฯ นี้ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้มีความสะดวกในการวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณร่วมกัน
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ

1.1 ประวัติคณะวิทยำศำสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทบวงมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2534 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็น ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชา
ฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ภาระงานหลักในระยะแรก จากช่วงปีการศึกษา 2534-2535 ได้จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สถิติ และ คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาคณะอ่ืนๆ จนถึงปีการศึกษา 2536 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นสาขาแรกติดตามด้วย สาขาวิชาเคมี  
ในปีการศึกษา 2538 สาขาวิชาฟิสิกส์ ในปีการศึกษา 2539 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 
2540 ในปีการศึกษา 2541 ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปิดหลักสูตร
เมื่อปี พ.ศ. 2545) รวมเป็น 5 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 21 
หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรปริญญาตรี 11 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญา
เอก 3 หลักสูตร นักศึกษาของคณะฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในแถบ
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร 
นครพนม สกลนคร และร้อยเอ็ด นับว่าคณะฯได้มีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ในการด าเนินภารกิจด้านการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสมบูรณ์ 



1.2 โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจัดกำร 

แผนภำพที่ 1  โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

คณะวิทยำศำสตร ์

ภำควิชำ ส ำนักงำนเลขำนกุำร 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 

งานบริหารทั่วไป 
 

เคม ี
 

ฟิสิกส ์
 

คณิตศาสตร์ สถิติ
และคอมพิวเตอร ์

งานบริหารบุคคล 

 
งานคลังและพสัด ุ

งานบริการการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานแผนและงบประมาณ 

 
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

งานส่งเสรมิการวิจยั 

บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินงานด้านการบริหารงานในคณะฯ โดยมี 

คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ท าหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะฯ รองคณบดี 8 ฝ่าย และ 
ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ ายต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ประจ า ทั้งนี้  การบริหารงานธุรการเป็นลักษณะรวมศูนย์ที่คณะฯ ในภาควิชา มีหัวหน้าภาควิชาเป็น
ผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการด าเนินงานของภาควิชา มีรองหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ช่วย และทุกภาควิชามี
เจ้าหน้าที่ธุรการท าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารธุรการ ระหว่างภาควิชาและฝ่ายต่างๆ  ในส านักงาน
เลขานุการคณะฯ 

แผนภำพที่ 2  โครงสร้างการบริหาร 

คณบด ี

รองคณบด ี หัวหน้ำภำควิชำ 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายการเงินและพัสด ุ

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฝ่ายบริการวชิาการ 

ฝ่ายพฒันานักศึกษา 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เคมี 

ฟิสิกส ์

คณิตศาสตร์ สถิติ
และคอมพิวเตอร์ 
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คณะผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 

                                                   

       

รศ.ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์กุลธรา  มหาดิลกรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ดร.กัมปนาท  ฉายจรัส 
รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ 

รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

อาจารย์อนุพงษ์  รัฐิรมย์ 
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ผศ.ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์  

                                                   

ผู้แทนอำจำรย์ 

รศ.ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์กุลธรา  มหาดิลกรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ดร.กัมปนาท  ฉายจรัส 
รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ 

รศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

อาจารย์อนุพงษ์  รัฐิรมย์ 
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ผศ.ดร.นิพนธ์  กสิพร้อง ดร.ธนวิทย์  จีรุพันธ์ 

5



หัวหน้ำภำควิชำ 

             

ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคติ 
หัวหน้าภาควิชาเคมี 

ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ดร.จิตกร  ผลโยญ 
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ 

ดร.ทศพร  จูฉิม 
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 
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1.3 กำรผลิตบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการศึกษารวม 3 ระดับ 21 สาขา คือ ระดับปริญญาตรี 

จ านวน 11 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จ านวน 7 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก จ านวน 3 สาขา  
เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ และความต้องการของตลอดแรงงานในแต่ละระดับ
การศึกษาจะมีความหลากหลายของหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 

ระดับปริญญำตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จ านวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ 
1) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2) สาขาวิชาเคมี
3) สาขาวิชาฟิสิกส์
4) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
7) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8) สาขาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
9) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10) สาขาวิชาชีววิทยา
11) สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม

ระดับปริญญำโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จ านวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ 
1) สาขาวิชาเคมี
2) สาขาวิชาฟิสิกส์
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
7) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญำเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
1) สาขาวิชาเคมี
2) สาขาวิชาฟิสิกส์
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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จ ำนวนนักศึกษำ  
ในปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ าแนกตามสาขาวิชา
สำขำวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

จุลชีววิทยา 259 - - 259 
เคม ี 302 22 8 332 
ฟิสิกส ์ 132 20 12 164 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 158 - - 158 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 68 - - 68 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 271 31 - 302 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 143 - - 143 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 223 - - 223 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - - 1 
คณิตศาสตร ์ 126 - - 126 
ชีววิทยา 165 - - 165 
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 16 - - 16 
เทคโนโลยีชีวภาพ - 8 3 11 
คณิตศาสตรศึกษา - 24 - 24 
วิทยาศาสตร์ศึกษา - 84 6 90 

รวม 1,864 189 29 2,082 

ที่มา : งานบรกิารการศึกษา
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1.4 บุคลำกร 
คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 218 คน จ าแนกตามสายงาน คือ 

1. บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 143 คน
2. บุคลากรสายสนับสุนน จ านวน   75 คน

ตำรำงท่ี 2 อัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
อัตรำก ำลัง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ข้ำรำชกำร 
   - สายวชิาการ 70 32.11 
   - สายสนับสนนุ 23 10.55 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
   - สายสนับสนนุ 9 4.13 
พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมาณแผน่ดนิ) 
   - สายวชิาการ 60 27.52 
พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินรายได้คณะ) 
   - สายวชิาการ 12 5.50 
   - สายสนับสนนุ 34 15.60 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
   - สายวชิาการ 1 0.46 
   - สายสนับสนนุ 9 4.13 

รวม 218 100.00 
ที่มา : งานบริหารบุคคล 

1.4.1 สำยวิชำกำร 
ตำรำงท่ี 3  จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามอายุ อายุราชการ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 
จ ำนวน 
(คน) 

อำยุตัว (ปี) 
อำยุรำชกำร 

(ปี) 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต่ ำ
สุด

 

สูง
สุด

 

เฉ
ลี่ย

 

ต่ ำ
สุด

 

สูง
สุด

 

เฉ
ลี่ย

 

ป.
ตร

ี 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

ศ.
 

รศ
. 

ผศ
. 

อ.
 

ข้าราชการ 70 37 63 49 18 38 24 1 16 53 1 11 29 29 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

60 29 52 38 2 16 7 - 15 45 - 1 18 41 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้คณะ) 

12 33 41 36 2 6 4 - 8 4 - - - 12 

ลูกจ้างชัว่คราว 1 36 36 36 7 7 7 - - 1 - - - 1 

รวม 143 1 39 103 1 12 47 83 
ที่มา : งานบริหารบุคคล 
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ตำรำงท่ี 4  จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามภาควิชา 

ประเภท จ ำนวน (ร้อยละ) 

ภำควิชำ 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

์ ส
ถิต

ิ
แล

ะค
อม

พิว
เต

อร
 ์

เค
มี 

ฟิส
ิกส

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์
ชีว

ภำ
พ 

ข้าราชการ 70 
(48.95%) 

18 16 16 20 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

60 
(41.96%) 

27 11 12 10 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้คณะ) 

12 
(8.39%) 

- 3 - 9 

ลูกจ้างช่ัวคราว 1 
(0.70%) 

- - 1 - 

รวม 143 45 30 29 39 
คิดเป็นร้อยละ 31.47 20.98 20.28 27.27 

ที่มา : งานบริหารบุคคล 

1.4.2 บุคลำกรสำยสนับสนุน 
ตำรำงท่ี  5  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามอายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา 

สำยสนับสนนุ 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อำยุตัว (ปี) อำยุรำชกำร (ปี) วุฒิกำรศึกษำ 

ต่ ำสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด เฉลี่ย 
ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

ข้าราชการ 23 30.67 42 56 48 9 28 22 2 10 11 

ลูกจ้างประจ า 9 12.00 41 58 48 20 26 22 4 5 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้คณะ) 

34 45.33 24 49 36 2 17 8 3 27 4 

ลูกจ้างช่ัวคราว 9 12.00 24 52 34 3 17 7 2 7 - 

รวม 75 100.00 รวม 11 49 15 

คิดเป็นร้อยละ 14.67 65.33 20.00 
ที่มา : งานบริหารบุคคล 
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ตำรำงท่ี 6  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามส านักงานเลขานุการ/ภาควิชา 

ประเภท 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

ภำควิชำ 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

์ ส
ถิต

ิ
แล

ะค
อม

พิว
เต

อร
 ์

เค
มี 

ฟิส
ิกส

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์
ชีว

ภำ
พ 

ส ำ
นัก

งำ
น

เล
ขำ

นุก
ำร

 

ข้าราชการ 23 
(30.67) 

1 4 4 4 10 

ลูกจ้างประจ า 9 
(12.00) 

2 1 2 1 3 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้คณะ) 

34 
(45.33) 

3 4 1 5 21 

ลูกจ้างช่ัวคราว 9 
(12.00) 

1 3 1 3 1 

รวม 75 7 12 8 13 35 
คิดเป็นร้อยละ 9.33 16.00 10.67 17.33 46.67 

1.5 เทคโนโลยี อุปกรณ์ อำคำรและสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wireless Technology) ส าหรับให้บริการใช้งานระบบ
เครือข่ายและอินเตอร์เน็ตภายในคณะแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยกระจายให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่อาคาร
ต่างๆ ของคณะ 

- เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจ า
ทุกห้องเรียน ห้องประชุม และจัดสรรส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล ส าหรับนักศึกษาในพื้นที่ห้องสมุดของคณะ 
ระบบสำรสนเทศภำยในคณะ 

- ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา 
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
- ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 
- ระบบบริหารงานบุคคล 
- ระบบสื่อการเรียนการสอน (E-Learning)  
- ระบบ UBU TQF Mapper 
- ระบบจัดเก็บตัวอย่างข้อสอบ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (E-Manage) ซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

- ระบบการลาออนไลน์ 
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
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- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
- ระบบบริหารจัดการโครงการ 
- ระบบแฟ้มสะสมงาน 
- ระบบเอกสารอ้างอิง 

1.6 สถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
อาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ในปี 2560 ประกอบด้วย 

อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 5,237 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
- ห้องพักอาจารย์ จ านวน 11 ห้อง 
- ห้องส านักงานภาควิชา จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน 10 ห้อง 

อาคารเคมี มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 6,416.70 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
- ห้องพักอาจารย์ จ านวน 13 ห้อง 
- ห้องส านักงานภาควิชา จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน 10 ห้อง 

อาคารฟิสิกส์ มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 4,657.67 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
- ห้องพักอาจารย์ จ านวน 16 ห้อง 
- ห้องส านักงานภาควิชา จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 5 ห้อง 
- ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน 8 ห้อง 

อาคารวิจัย มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 17,614 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
- ห้องพักอาจารย์ จ านวน 107 ห้อง 
- ห้องพักผู้บริหาร จ านวน 6 ห้อง 
- ส านักงานเลขานุการ จ านวน 10 ห้อง 
- ห้องประชุม จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องส านักงานภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 12 ห้อง 
- ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน 12 ห้อง 
- ห้องพัก จ านวน 25 ห้อง 
- ห้องตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ OTOP จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องตรวจวิเคราะห์น้ า จ านวน 2 ห้อง
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

วิสัยทัศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัยในภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและอาเซียน 

 
พันธกิจ 
 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรมและด้ารงชีวิตบนพื นฐานความพอเพียง 
 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ 
  3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและเรียนรู้กับชุมชน 
  4. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน ้าโขงด้วยการบูรณาการกับ        
 องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก และความรับผิดชอบ สามารถ 
   พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประสบผลส้าเร็จในการประกอบอาชีพ  
   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สร้างองค์ความรู้  พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย  และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา 
   และแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน  สังคมและประเทศ 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั นพื นฐาน  
   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกลับสู่การ 
   เรียนการสอน การวิจัย และการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและ 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง เพ่ือการธ้ารงรักษา   
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี 
   คุณภาพและมีความสุข 

 
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ์ : “สร้างสรรค์ สามัคคี ส้านึกดี ต่อสังคม” 
 เอกลักษณ์ : “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย/เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการและทักษะวิชาชีพ
1. นักศึกษา/บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ

ทักษะวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อม
ในการท้างาน เป็นที่ยอมรับทั งในระดับชาติ และ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (สร้างสรรค์)

2. นักศึกษา/บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่พ่ึง
ของสังคม  (ส้านึกดีต่อสังคม)

3. นักศึกษา/บัณฑิตมีความเป็นผู้น้า สามารถท้างาน
เป็นทีม มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และด้ารงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้ (สามัคคี)

2. ส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยชั นน้าแห่งภูมิภาคลุ่มน ้าโขง
โดยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

มีความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า
ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ
ผ่านศูนย์ความเชี่ยวชาญ หรือคลัสเตอร์การวิจัยเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน 

3. บริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสังคม
ที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

1. การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนและธุรกิจ โดยเน้นแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. การบริการวิชาการโดยมีความร่วมมือกับภาครัฐ
เอกชนหรือองค์กรชุมชนอื่น ๆ  ตลอดจนภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย

4. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของไทยและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของชุมชน และนักศึกษา ได้รับ
การยอมรับในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

2. การศึกษาและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ใช้
ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบบริหารการเงิน
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา

1. มรีะบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็น
ฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร

2. มีทรัพยากร/รายได้ที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
ด้า เนินงานตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ
มหาวิทยาลัย

3. มรีะบบบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค
มีมาตรฐาน และเอื อต่อการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บุคลากร มีสมรรถนะ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับ
องค์กร

1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด

2. บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและ
มีความผูกพันต่อองค์กร

3. บุคลากรสายอาจารย์ สามารถใช้สารสนเทศ และ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน
ศตวรรษท่ี 21

7. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการด้าเนินงานตาม
พันธกิจหลักของคณะ ระบบการบริหารของคณะ
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

1. โครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัยครอบคลุมพื นที่การ
ให้บริการ มีความมั่นคงและปลอดภัยและมี
ความเร็วสูง

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการรายวิชา
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพ่ือเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21

3. มีความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือน้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงานของบุคลากร และ
สารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
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ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
 1. นักศึกษา/บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ

พร้อมในการท้างาน เป็นที่ยอมรับทั งในระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
2. นักศึกษา/บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่พ่ึงของสังคม
3. นักศึกษา/บัณฑิตมีความเป็นผู้น้า สามารถท้างานเป็นทีม มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และด้ารงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

1. จ้านวนนักศึกษาใหม่ 550 คน บริการการศึกษา 
2. จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา 330 คน บริการการศึกษา 
3. จ้านวนนักศึกษาคงอยู่ 1,500 คน บริการการศึกษา 
4. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร
100 ร้อยละ บริการการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก้าหนด

80 ร้อยละ บริการการศึกษา 

มาตรการ 
1. สนับสนุนการท้าโครงงานของนักศึกษาทั งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2. สนับสนุน และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลง
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 

130,150 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางแรไร  กาฬบุตร 

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 4,488,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางอัญชล ี มาจันทร ์
เตรียมตัวสู่โลกการท้างานและปจัฉิมนิเทศ
นักศึกษาชั นปีที่ 4 

40,400 1 ม.ค.-30 มิ.ย.60 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั นปีที่ 4 13,500 1 ม.ค.-30 มิ.ย.60 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 
เสริมสร้าง พัฒนาเทคนิคการให้ค้าปรึกษาดา้น
ทุนและสวัสดิการนักศึกษา 

3,750 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 

SCI SMART AMBASSADOR 2017 10,500 1 ส.ค.-30 ก.ย.60 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 
บริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา 14,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 
พิธีแสดงความยนิดีกับบัณฑิตใหม่ 116,850 1 - 31 ธ.ค.59 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 
หอบรักษ์ไปห่มป่า ครั งที่ 11 33,300 1 ม.ค. - 28 ก.พ.60 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ ์"น้องพี่วิทยาฯ จ้าปาคืนถิ่น" 4,250 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายสมบัต ิ หลักบุญ 
ต้นกล้าจิตอาสา 10,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายสมบัต ิ หลักบุญ 
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ์จ้าปา ครั งที่ 
11 

15,000 1 ม.ค.-31 มี.ค.60 นางสาวศนัสนยี ์ จักรมีพักตร์ 

สอนน้องร้องเพลง 13,000 1 ส.ค.-30 ก.ย.60 นางสาวศนัสนยี ์ จักรมีพักตร์ 
การแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์น้อง
ใหม่ 

30,000 1 ต.ค.-31 ธ.ค.59 นางสาวศนัสนยี ์ จักรมีพักตร์ 

ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ในกีฬาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ 15,000 1 ต.ค.-31 ธ.ค.59 นางสาวศนัสนยี ์ จักรมีพักตร์ 
บริหารจัดหางานระหว่างเรียน 30,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายสมบัต ิ หลักบุญ 
การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตรส์ัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั งที่ 26 (ไตรธาราเกมส์) 

250,000 27 พ.ค.-2 มิ.ย.60 นายสมบัต ิ หลักบุญ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 44,850 1 ก.ค.-30 ก.ย.60 นางสาวศนัสนยี ์ จักรมีพักตร์ 
สนับสนนุนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเชิง
ทักษะ  

101,550 1 ต.ค.59-31 มี.ค.60 ดร.เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ 

เตรียมความพร้อมการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
ก่อนท้างานจริง ส้าหรับนักศึกษาเคมี 

- 1 ม.ค.-30 มิ.ย.60 นางสาวเสาวนีย ์ เหล่าสิงห ์

ทัศนศึกษานอกสถานที่ สาขาวชิาเคมี 66,303 1 มี.ค.59-30 มิ.ย.60 ดร.สุภาพ  ตาเมือง 
ทัศนศึกษานอกสถานที่ สาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการยาง 

42,999 1 -30 มิ.ย.60 ดร.ศันสนีย ์ ศรีจันทร์ 

เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน สาขาเคม ี -   1 เม.ย.-31 ส.ค.60 ดร.ปุริม  จารุจ้ารัส 
สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการท้างาน 
ภาควิชาเคม ี

43,300 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคต ิ

เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตร
ภาควิชาเคม ี

49,020 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี 

โครงการ 5 ส. ภาควิชาเคม ี -  1-30 ม.ค.60 ดร.สายสมร  ล้าลอง 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ “กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง” 

28,665 1-31 ม.ค.60 อาจารย์ชัยวฒุ ิ วัดจัง 

เพิ่มทักษะปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลาง
ปฏิบัติการและเทคโนโลยชีีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร ์

90,910 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคต ิ

เคมีจิตอาสาท้าดีเพื่อสังคม 
-   

1 ก.ค.-31 ส.ค.60 อาจารย์เสาวลักษณ ์ บุญยอด 

จ้างนักศึกษาเป็นผูช้่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการ 
ภาควิชาเคม ี

110,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.กิตติยา  วงษ์ขันธ ์

ซ่อมบ้ารุงครุภัณฑ์ ภาควิชาเคมี 430,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.ประนอม  แซ่จึง 
การจัดหาวัสดุสา้หรับการเรียนการสอน 
ภาควิชาเคม ี  

724,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ภาควิชาเคม ี

การสนับสนนุโครงงานพิเศษ ภาควิชาเคมี 350,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ภาควิชาเคม ี
บัณฑิตแนะแนวรุน่น้อง คณะวทิยาศาสตร์ 12,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ภาควิชาเคม ี
เตรียมความพร้อมวิชาโครงงานพิเศษโครงงาน
ปัญหาพิเศษส้าหรับนักศึกษา ชั นปีที่ 4 

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 อาจารย์นิภาพร ค้าหลอม 

การทัศนศึกษาและเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาจุลชีววทิยา 

54,292 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต 

ทัศนศึกษาและเพิ่มประสบการณ์ในวิชาชีพของ
นักศึกษาด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม 

27,304 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 อาจารย์อรชพร  วิลามาศ 

ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาชีววิทยา 43,494 1 ต.ค.59-30 มี.ค.60 ดร.สุทธนา  ปลอดสมบูรณ ์
การฝึกปฏิบัติการดา้นสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม 10,160 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 อาจารย์กานตน์ลนิญา  บุญท ี
ฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย 47,500 เม.ย.-พ.ค.60 อาจารย์สุนทร ี ศรีเที่ยง 
ซ่อมแซมและบ้ารุงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์ 500,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางปทุมทิพย ์ ผลโยญ 
เชิญอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ร่วมสอนส้าหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

56,350 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวผุสด ี เถาว์ค้า 

จ้างนักศึกษาช่วยงานการเรียนการสอน 58,575 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.สนม  ร่วมสุข 
การจัดซื อวัสดุส้าหรับการเรียนการสอน
ภาควิชาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

500,700 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวสิริวรัญญา  ศรีษาค้า
กุลวัฒน ์

สนับสนนุนักศึกษาเข้าแข่งขันเทคนิคทางจลุ
ชีววิทยาระดับประเทศ ใน "การแข่งขันกีฬาจุล
ชีววิทยาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย (โคโลนี
เกมส์)  

48,120 1 ต.ค.59-1 มี.ค.60 ดร.ศศิธร  หล่อเรืองศิลป์ 

ดูงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 43,197 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์ 
สนับสนนุและให้ค้าปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

60,000 1 มี.ค.-30 เม.ย.60 ดร.จิตกร  ผลโยญ 

จัดซื อวัสดุและครุภัณฑ์สา้หรับการเรียนการ
สอนและการดา้เนินงานของภาควิชาฟิสิกส์ 

480,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์ 

บริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์ 215,550 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวปริยากร  พิมเงิน 
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จัดซื อวัสดุและครุภัณฑ์สา้หรับรายวิชา
โครงงานพิเศษของภาควิชาฟสิกิส์ 

145,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์ 

ซ่อมแซมและขนย้ายครุภัณฑ์การศึกษา 115,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.สมคิด  เพ็ญชาล ี
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา 

13,500 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางอัญชล ี มาจันทร ์

ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017 

80,000 1 ม.ค.-31 มี.ค.60 นางแรไร  กาฬบุตร 

มอบทุนการศึกษารางวัลเรียนดวีิทยาศาสตร ์
ส้าหรับนักศึกษาปริญญาตร ี

40,000 1 มิ.ย.-31 ส.ค.60 นางเรไร  กาฬบุตร 

พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรียนดีวทิยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

1,660,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางเรไร  กาฬบุตร 

ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 40,880 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวปริยากร  พิมเงิน 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา 3,550 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางอัญชล ี มาจันทร ์
การศึกษาดูงานและเพิ่มประสบการณ์ใน
วิชาชีพของนักศึกษาดา้นอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

44,995 1 มี.ค.-31 ส.ค.60 ดร.กติกา  สระมณีอินทร์ 

การจัดซื อวัสดุส้าหรับการเรียนการสอนวิชา
ปัญหาพิเศษ/โครงงาน/โครงงานพิเศษ 
ภาควิชาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

755,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวสิริวรัญญา  ศรีษาค้า
กุลวัฒน ์

อบรมการใช้โปรแกรมประยุกตท์างสถิติเพื่อ
งานทางชีวภาพ 

- 1 ต.ค.59-30 มี.ค.60 ดร.สุทธนา  ปลอดสมบูรณ ์

เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษต่อการ
เปิดประชาคมอาเซียน (AEC) 

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.ณิชารัตน ์ สวาสดิพันธ ์

การติวเสริมความรู้ของนักศึกษาชีววิทยา - 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.ประเสริฐ  ผางภูเขียว 
การจัดซื อวัสดุส้าหรับหลักสูตรวทิยาศาสตร์
ศึกษา 

30,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 

ทัศนศึกษาดูงานระบบการศึกษาในโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

200,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.สุระ  วุฒิพรหม 

จัดซื อจัดหาครุภัณฑ์งานซ่อมบ้ารุงและ 
งานดูแลภูมิทัศน ์

117,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางเกษมณ ี โสภาณเวช 

อาจารย์สอนดีเด่น - 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 
โครงการ Science Better Together 29,500 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 
สร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกบับริบทของการ
เปลี่ยนแปลงโลก 

33,650 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 

การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษ 
ที่ 21 

49,600 ม.ค. - มี.ค.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 

พัฒนานักศึกษาเตรียมความพรอ้มสู่อาชีพตาม
บริบทที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ Startup 

30,200 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 
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ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom 50,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี 400,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 
ประชาสัมพนัธ์การรับนักศึกษาระดับ ป.ตร ี 181,500 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 
จัดซื อวัสดุเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนและ
วัสดุส้านักงานภาควชิาคณิตศาสตร์ สถิติและ
คอมพิวเตอร์ 

174,870 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.ทศพร  จูฉิม 

จัดซื อจัดหาวัสดุเพื่อสนบัสนนุการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิทยาศาสตร ์

150,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวสุตินทรณ ์ อาชญาทา 

จัดซื ออุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ 
เพื่อการบริหารจัดการของส้านกังานเลขานุการ 

275,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวสุตินทรณ ์ อาชญาทา 

คัดเลือกอาจารย์สอนดีเด่น 5,300 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 
โครงการเปิดบ้านนักวทิยาศาสตร์ 50,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปราการ  ภิรมย์กิจ 
ดูงานนอกสถานที่ ส้าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

81,408 1 มี.ค.-15 พ.ค.60 รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สา้หรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

43,857 1 พ.ย.59-31 มี.ค.60 ดร.ไพชยนต์  คงไชย 

กิจกรรมดูงานนอกสถานที่สา้หรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 

43,362 1 ธ.ค.59-31 ม.ค.60 ดร.กนกพร  ช่างทอง 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สา้หรับนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

165,000 1 ม.ค.-31 ส.ค.60 ดร.ชัชวิน  นามมัน่ 

เครือข่ายความร่วมมือจัดประชมุวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

42,880 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.สมปอง เวฬุวนาธร 

เชิญผุ้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ 

15,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 อาจารย์อัปสร  อินทิแสง 

จัดซื อวัสดุโครงงานพิเศษสาขาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

110,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 อาจารย์วิชิต  สมบัต ิ

จัดซื อวัสดุโครงงานพิเศษสาขาคณิตศาสตร ์ 95,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.ศราวุธ  แสนการุณ 
สนับสนนุการท้าโครงงานสา้หรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

400,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ 

จ้างนักศึกษาช่วยงานวิชาเก่ียวกับปฏิบัติการ 
สาขาคอมพิวเตอร์ 

40,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.วราวุฒิ  ผ้าเจริญ 

เตรียมความพร้อมด้านวิชาการส้าหรับ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพิมพ์
เอกสาร โครงงานและรายงานทางคณิตศาสตร์
ด้วยการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป LATEX" 

- 1 พ.ย.59-31 พ.ค.60 ผศ.ดร.วีระยุทธ  นิลสระค ู

อบรมโปรแกรมส้าเร็จรูปการค้านวณทาง
คณิตศาสตร์และสถิต ิ

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล 
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กิจกรรมสร้างเสริมพื นฐานความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

- 1 ส.ค.-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.ศราวุธ  แสนการุณ 

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.วิชิต  สมบัต ิ

เตรียมความพร้อม และเสริมทักษะส้าหรับ
นักศึกษา IT 

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 อาจารย์พิชิต  โสภากนัต ์

ส่งเสริมบัณฑิตที่มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ - 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 อาจารย์อัปสร  อินทิแสง 
กิจกรรมผู้ช่วยสอนและวจิัยในชั นเรียนส้าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.ไพรินทร์  สุวรรณศรี 

แนะนา้อาชีพนักศึกษาฟสิิกส์อุตสาหกรรม 
ครั งที่ 1 

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์ 

มองต่างคณะ ครั งที่ 4 - 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.สมคิด เพ็ญชาล ี
การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรฟิสกิส์อุตสาหกรรม - 1 ต.ค.59-1 มี.ค.60 ดร.สมคิด เพ็ญชาล ี
ดูวิจัยใกล้ตัว ครั งที่ 3 - 1 ต.ค.59-30 มิ.ย.60 รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย ์
การฝึกทักษะการนา้เสนอผลงานวิชาการกลุ่ม
วิจัย TL Glass และ Thermoelectric 
Materials 

- 1 ต.ค.59-30 พ.ค.60 รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย ์

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาฟสิิกส์
อุตสาหกรรมในทุกชั นป ี

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว 

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื นฐาน 

- 1 พ.ค.-31 ก.ค.60 ดร.กาญจนา  ศิวเลิศพร 

การจัดการเรียนรู้ภายในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม ครั งที่ 1 

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย ์

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม ชั นปีที่ 1 

- 1 ก.ค.-30 ก.ย.60 รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย ์

การเสวนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร์
ศึกษาจากมุมมองของมหาบัณฑติลักศึกษาของ
หลักสูตร 

5,000 12 ธ.ค.59 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 

อบรมวิธีทางคณิตศาสตร์ขั นพื นฐานสา้หรับ
นักศึกษาฟิสิกส ์

- 1 ก.ค.-31 ส.ค.60 ดร.กาญจนา  ศิวเลิศพร 

ประชาสัมพนัธ์โครงการสง่เสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) แบบพรีเมี่ยม 

10,360 1 ม.ค.-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 

ติดตามความกา้วหน้านักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

- 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วฒุิเสลา 

จิตอาสา พฒันาวิชาการ สามเณรภาคฤดูร้อน - 2 - 23 เม.ย.60 ผศ.ดร.มนกรณ์  วัฒนทวีกุล 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ "คนืสู่เหย้าศิษย์เก่าชีวภาพ" - 15 ก.ค.60 ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคา้ภา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั นน้าแห่งภูมิภาค 
ลุ่มน ้าโขง โดยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
มีความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับระดับชาติ/

นานาชาติผ่านศูนย์ความเชี่ยวชาญ หรือคลัสเตอร์การวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)

3 คะแนน งานส่งเสริมการวิจัย 

2. เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(สกอ. 2.2)

4 คะแนน งานส่งเสริมการวิจัย 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและ
นักวิจัย (สกอ. 2.3)

4 คะแนน งานส่งเสริมการวิจัย 

4. จ้านวนโครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 4 โครงการ งานส่งเสริมการวิจัย 
5. จ้านวนโครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่แล้ว
เสร็จ 

2 โครงการ งานส่งเสริมการวิจัย 

6. จ้านวนโครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้
ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด

6 โครงการ งานส่งเสริมการวิจัย 

7. ร้อยละของโครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้
ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด

30 โครงการ งานส่งเสริมการวิจัย 

8. จ้านวนโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ 2 โครงการ งานส่งเสริมการวิจัย 
9. จ้านวนโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่แล้วเสร็จ
2 โครงการ งานส่งเสริมการวิจัย 

10.จ้านวนผลงานวิจัยถา่ยทอดเทคโนโลยี
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด

2 ผลงาน งานส่งเสริมการวิจัย 

11.ร้อยละของโครงการวิจัยถ่ายทอด
เทคโนโลยทีี่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด

30 ร้อยละ งานส่งเสริมการวิจัย 

มาตรการ 
1. สนับสนุนงานวิจัยที่น้าไปใช้ประโยชน์
2. สนับสนุนงานวิจัยที่ด้าเนินการเป็นกลุ่ม/ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
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โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนนุค่าสมาชิกและค่าใชจ้่ายในการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุมของผู้แทนมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานีในคณะกรรมการอ้านวยการศูนย์
ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 

31,520 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.ศราวุธ  แสนการุณ 

สัมมนากลุ่มวิจัยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ผศ.ดร.จิรดา  แฮร์บส์ท 
ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการวิจัย 1,976,900 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวอมรรัตน์  วะสุรีย ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสังคมท่ียั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
1. การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพ

ของชุมชนและธุรกิจ โดยเน้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. การบริการวิชาการโดยมีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนหรือองค์กรชุมชนอ่ืนๆ  ตลอดจนภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

1. จ้านวนโครงการบริการวิชาการ 15 โครงการ งานบริการวิชาการและทา้นุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ

75 ร้อยละ งานบริการวิชาการและทา้นุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด

90 ร้อยละ งานบริการวิชาการและทา้นุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1) 3 คะแนน งานบริการวิชาการและทา้นุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. จ้านวนผู้รับบริการ 30,000 คน งานบริการวิชาการและทา้นุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. จ้านวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 1 โครงการ งานบริการวิชาการและทา้นุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการ 
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ภายนอก/เอกชน
2. จัดตั งศูนย์บริการวิชาการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั งภายในและภายนอกตอบสนองชุมชนและ

สังคม

 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เตรียมความพร้อมเจ้าภาพเคมีโอลิมปิกวิชาการ 38,300 1-31 พ.ค.60 ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคต ิ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์และเจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

- ค. 1 : 2 ธ.ค.59 
ค. 2 : 23 ธ.ค.59 

นางปทุมทิพย์  ผลโยญ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ของไทยและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของชุมชน และนักศึกษา ได้รับ

การยอมรับในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง
2. การศึกษาและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

1. จ้านวนผู้รับบริการ 500 คน งานบริการวิชาการและ
ท้านบุ้ารุงศิลปวฒันธรรม 

2. จ้านวนโครงการท้านุบา้รุงศิลปวัฒนธรรม 10 โครงการ งานบริการวิชาการและ
ท้านบุ้ารุงศิลปวฒันธรรม 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 75 ร้อยละ งานบริการวิชาการและ
ท้านบุ้ารุงศิลปวฒันธรรม 

4. ร้อยละของงานท้านุบา้รุงศิลปวัฒนธรรม
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กา้หนด

40 ร้อยละ งานบริการวิชาการและ
ท้านบุ้ารุงศิลปวฒันธรรม 

5. ระบบและกลไกการท้านุบา้รงุ
ศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 4.1)

3 คะแนน งานบริการวิชาการและ
ท้านบุ้ารุงศิลปวฒันธรรม 

6. จ้านวนโครงการศึกษา ค้นควา้ วิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาดา้นศิลปวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

6 โครงการ งานบริการวิชาการและ
ท้านบุ้ารุงศิลปวฒันธรรม 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์/แหล่ง

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับการยอมรับ
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โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

วันลอยกระทง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5,000 1 - 30 พ.ย.59 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 
พิธีไหว้คร ู 33,200 1 - 31 ส.ค.59 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 
กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณี
สักการะหลวงปูช่า (วัดหนองปา่พง) 

6,750 1 ต.ค.-31 ธ.ค.59 นางสาวศนัสนยี ์ จักร์มีพักตร์ 

สานสายใยสัมพันธ์คณิตศาสตร์ คอมไซด์และ
ไอที 

- 1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 อาจารย์อนุพงษ์  รัฐิรมย ์

เยี่ยมเด็กก้าพร้าบ้านพักพิง และบ้านพระพร
สถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัดอุบลราชธานี 

- 1-31 ม.ค.60 ผศ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว 

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม - 1-31 ส.ค.60 อาจารย์สุนทรี  ศรีเที่ยง 
จิตอาสา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับ
นักศึกษาสาขาสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ณ วัดหนองป่าพง 

- 1-31 ม.ค.60 อาจารย์รัชวุฒิ  โคตรลาคา้ 

จิตอาสา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับ
นักศึกษา ณ วัดหนองปา่พง 

- 1-31 ม.ค.60 ผศ.รสสุคนธ์  เหล่าไพบลูย ์

สืบสานปีใหม่ไทยด้วยสายใยชาววิทยาศาสตร์
ศึกษา 

- 9 เม.ย.60 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบบริหารการเงิน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร
2. มีทรัพยากร/รายได้ที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. มีระบบบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคมีมาตรฐาน และเอื อต่อการจัดการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงาน

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

1. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อการบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์
ของคณะ

75 ร้อยละ งานบริหารทั่วไป 

2. ระบบก้ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ

4 คะแนน งานประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

มาตรการ 
1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
2. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล) ให้สามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมการด้าเนนิงานประกนัคณุภาพการศึกษา 329,160 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสาวดุจฤทยั  สหพงษ์ 
ทบทวนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ 90,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 งานแผนและงบประมาณ 
การบริหารและจัดการศึกษานอกที่ตั ง ณ หน่วย
การเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร ส้าหรับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 อาจารย์อนุพงษ ์ รัฐิรมย ์

จ้างเหมาแรงงานดูแลบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์และจ้าง
เหมาแรงงานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลโครงสรา้ง
อาคาร กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร ์

461,400 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางเกษมณ ี โสภาณเวช 

ซ่อมบ้ารุงวัสดุ/ครุภัณฑ์กลุ่มอาคาร 
คณะวิทยาศาสตร ์

4,000,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายรัชตว์ิภพ  
มีทรัพย์รุ่งโรจน ์

จ้างลูกจา้งโครงการตา้แหน่งชา่งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

144,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ดร.ทศพร  จูฉิม 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

จ้างเหมาแรงงานผูป้ฏิบัติงานดา้นคอมพิวเตอร์ 156,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายนัฐพงษ ์ สืบสุข 
เชิญผู้เชี่ยวชาญเปน็วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

35,200 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายศุภชัย  เชื อพันธ ์

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรม 
คณะวิทยาศาสตร ์

9,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายนัฐพงษ ์ สืบสุข 

การบริหารจัดการ และดา้เนินงานตามนโยบาย
ของคณะ 

1,000,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางวรุณี  ไชยกาล 

ค่าวัสดุน า้มันเชื อเพลิง 84,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสุกัญญา  พิมพบ์ุญมา 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

700,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางวรุณี  ไชยกาล 

การบริหารจัดการค่าตอบแทนและสาธารณปูโภค 5,046,060 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางสุกัญญา  พิมพบ์ุญมา 
จัดซื อจัดหาของที่ระลึก 80,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 งานแผนและงบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากร  มีสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด
2. บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความผูกพันต่อองค์กร
3. บุคลากรสายอาจารย์ สามารถใช้สารสนเทศ และภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน

ศตวรรษท่ี 21

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
จัดการความรู้

75 ร้อยละ งานบริหารทั่วไป 

มาตรการ 
1. พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาบุคลากร)

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจา้หน้าที่ธุรการ (งาน
บริการวิชาการและทา้นบุ้ารุงศลิปวัฒนธรรม) 

105,600 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางลลิตภัทรา  ริมทอง 

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒทิางวิชาการ  
เพื่อขอก้าหนดต้าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์และ ศาสตราจารย์ 

61,820 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปรีชา  บุญทา้นุก 

ค่าตอบแทนผู้ด้ารงตา้แหน่งทางวิชาการ  
(ต้าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์) สา้หรับพนักงาน 
เงินรายได ้

67,200 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปรีชา  บุญทา้นุก 

ประกันสังคมส้าหรับลูกจา้งชั่วคราวต่างประเทศ 9,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายธนศิลป ์ ทองไทย 
เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลัย 
(เงินรายได้) 

14,747,820 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายธนศิลป ์ ทองไทย 

เบิกจ่ายเงินเดือนลูกจา้งชั่วคราว 1,187,736 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปรีชา  บุญทา้นุก 
ประกันสังคมส้าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั 
(เงินรายได้) 

432,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายธนศิลป ์ ทองไทย 

ประกันสังคมส้าหรับลูกจา้งชั่วคราว 62,532 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปรีชา  บุญทา้นุก 
จ้างเหมาแรงงานพนักงานท้าความสะอาด 1,402,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นางวรุณี  ไชยกาล 
สนับสนนุการจัดทา้สื่อการเรียนการสอนส้าหรับ
คณาจารย์เพื่อขอต้าแหน่งทางวชิาการ 

30,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายกมล  คา้พิบลูย ์

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ 901,250 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายธนศิลป์  ทองไทย 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 119,050 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปรีชา  บุญทา้นุก 
เบิกจ่ายเงินตกเบิกเพิ่มร้อยละ 4 จากเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิรายได้) 

1,055,809 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายปรีชา  บุญทา้นุก 

เบิกจ่ายเงินตกเบิกสา้หรับผู้ได้รบัการแต่งตั ง
ช้านาญการ 

6,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 นายธนศิลป์  ทองไทย 

เสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร 30,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 งานบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการด้าเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ ระบบการบริหารของคณะให้ 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
1. โครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยครอบคลุมพื นที่การ

ให้บริการ มีความม่ันคงและปลอดภัยและมีความเร็วสูง
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการรายวิชา

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21

3. มีความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือน้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงานของบุคลากร และสารสนเทศท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

ระบบสารสนเทศที่นา้มาใช้ในการบริหารงาน 5 ระบบ งานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ระดับความพงึพอใจของบุคลากรต่อการใช้
ระบบสารสนเทศ 

3.51 ระดับ งานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร ์ 60,000 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 งานบริหารทั่วไป 
พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาของ 
คณะวิทยาศาสตร์ เวอร์ชั่นใหม่ 

25,100 1 มี.ค.-30 ก.ย.60 นางอัญชลี  มาจนัทร ์
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บทท่ี 3 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ  

 

ยุทธศาสตร์ และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง 
วิชาการและทักษะวิชาชีพ 

1. สนับสนุนการท าโครงงานของนักศึกษาทั้งในระดับ 
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

2. สนับสนุน และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แหล่ง 
เรียนรู้ ให้ทันสมัย  และเหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ  
ให้กับนักศึกษา 

2. ส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่ 
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
โดยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

1. สนับสนุนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
2. สนับสนุนงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นกลุ่ม/ร่วมมือกับ 

หน่วยงานภายนอก 
3. บริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสังคม 

ที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ภายนอก/ 

เอกชน 
 2. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  

ทั้งภายในและภายนอกตอบสนองชุมชนและสังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น ของไทยและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์/แหล่ง
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับ
การยอมรับ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  
ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบบริหารการเงิน 
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
2. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ระบบ 
ประปา ระบบสุขาภิบาล) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพเ พ่ือให้บุคลากร มี
สมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมี
ความผูกพันกับองค์กร 

1. พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาบุคลากร) 

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่ อสารที่ทันสมัย  ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่ องมือ ในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ ระบบการ
บริหารของคณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 



กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการมีส่วน

ร่วมบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยผ่านคณะกรรมการ ส่วนงานที่ตาม
ภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย มีการพิจารณากลั่นกรองตามล าดับชั้น มีการประชุมพิจารณาโครงการ และ
มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนงาน 
วิธีท างาน ค าอธิบาย 

ลักษณะงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรม

เพื่อบรรจเุป็น
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
คณะ

1. ประชุม ระดมความคดิเห็น
เพื่อก าหนดกรอบทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนางานของ
ภาควิชา/งาน เป็นโครงการ/
กิจกรรม

2. รวบรวมโครงการ/กจิกรรมของ
ภาควิชา/งาน ส่งงานแผนฯ

ภาควิชา/งาน 

ภาควิชา/งาน 

มิถุนายน ระบุช่ือโครงการ/
กิจกรรมวตัถุประสงค์ 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
งบประมาณระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ ตาม
แบบฟอร์มที่ไดร้ับจาก
งานแผนฯ 

2. รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
คณะ

1. รวบรวมแผนโครงการ/กิจกรรม
จากภาควิชา/งาน

2. วิเคราะห์ข้อมลู
3. ตรวจทานความถูกต้อง/แกไ้ข
4. พิมพ์สรุปเป็นรูปเลม่ของคณะ

แบ่งตามภาควิชา/งาน

งานแผนฯ 

งานแผนฯ 
งานแผนฯ 
งานแผนฯ 

มิถุนายน -
กรกฎาคม 

ตรวจสอบความถูก
ต้องวิเคราะห์ข้อมลู
โครงการ/กิจกรรม 
สรุปแบบค าขอเสนอ
ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

3. การพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี
คณะ

1. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของ
ภาควิชา/งาน ตามรายละเอียด
ที่งานแผนฯได้สรุปให ้โดยการ
พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ
เช่น อนุมัติ/ไม่อนุมัต/ิปรบัลด
งบประมาณ/แกไ้ข/อื่น ๆ

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

สิงหาคม -
กันยายน 

พิจารณาโครงการ/
กิจกรรม และ
งบประมาณ ตาม
เหตุผลความจ าเป็น
ของภาควิชา/งาน 

4. การแก้ไขโครงการ/
กิจกรรม ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี
คณะ

1. สรุปโครงการ/กจิกรรมที่ไดร้ับ
อนุมัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แจ้งภาควิชา/งาน

2. ส่งโครงการ/กิจกรรมที่ปรับแก้
คืนงานแผนฯ

งานแผนฯ 

ภาควิชา/งาน 

กันยายน - 
ตุลาคม 

แจ้งผลการอนุมัติ
โครงการตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ให้
ภาควิชา/งานทราบ 
เพื่อปรับแก้โครงการ/ 
กิจกรรม  

5. สรุปโครงการ/กจิกรรม
ตามแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีของคณะ

1. ใส่รหัสโครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติ
ตามมติที่ประชุมทั้งหมด
เสนอคณบดลีงนาม

2. เมื่อคณบดลีงนามแล้ว ส าเนา 1
ชุด ไว้ท่ีงานแผนฯ จากนั้น
ส่งคืน ต้นฉบับโครงการ/

งานแผนฯ 

งานแผนฯ/ 
ภาควิชา/งาน 

ตุลาคม เสนอโครงการที่ได้รับ
อนุมัติทั้งหมดให้
คณบดลีงนามอนุมัติ
โครงการ จากนั้น
ส่งคืนภาควิชา/งาน 
เพื่อด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 
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ขั้นตอนงาน 
วิธีท างาน ค าอธิบาย 

ลักษณะงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
   กิจกรรมให้ภาควิชา/งาน น าไป 
   ท าเรื่องยืมเงินเพื่อด าเนินงาน 
   ตามโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รับ 
   อนุมัติ 

ตามที่ได้รับอนุมตั ิ

6. ด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงานคณะ

1. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของคณะ

2. เมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เสร็จสิ้น ต้องสรุปและรายงาน
ผลการด าเนิน โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิงาน
ของคณะ ส่งงานแผนฯ

ภาควิชา/งาน 

ภาควิชา/งาน 

ตามที่บรรจุ
ไว้ในแผนฯ 

ภาควิชา/งาน ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติงาน 
และรายงานผลส่งงาน
แผนฯเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

7. ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ตาม
แผนปฏิบัติการคณะ

1. ส่งแบบฟอร์มการตดิตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนฯ ให้
ภาควิชา/งาน กรอกข้อมูล

2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว
ส่งข้อมูลคืนงานแผนฯ

งานแผนฯ 

ภาควิชา/งาน 

มีนาคม   
มิถุนายน 

และ
กันยายน 

ส่งแบบฟอร์มการ
ติดตามผลการปฏิบัติ 
งานตามแผนฯ ให้
ภาควิชา/งาน กรอก
ข้อมูลผลการด าเนิน 
งาน เช่น ระยะเวลา 
งบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอ
ในการด าเนินงาน  
เป็นต้น 
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ขั้นตอนการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี  

  ภาระงาน           ผู้รับผิดชอบ 

                     ภาระงาน           

ภาควิชา/งาน เสนอโครงการ/กจิกรรม 
เพื่อบรรจุเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี
คณะ ตามแบบฟอร์มค าขอ   พร้อมทั้งลง
ลายมือช่ือผู้เสนอโครงการ  
ผู้เห็นชอบโครงการ  เว้นเฉพาะผู้อนุมัติ
ให้คณบดเีป็นผูล้งนาม ส่งงานแผนฯ 

งานแผนฯ รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 
จากภาควิชา/งาน เป็นรูปเล่มของคณะ 
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็น 

คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณา
และให้ความเห็น  ดังนี้ 

-  อนุมัติ งานแผนฯ จะใสร่หัส 
   โครงการ และน าเสนอคณบด ี
   ลงนามอนุมัติต่อไป 
-  ไม่อนุมัติ งานแผนฯ จะส่งกลับ 
   คืนภาควิชา/งาน 
-  ปรับแก้/ลดงบประมาณ 
   งานแผนฯ จะส่งคืนภาควิชา/งาน 
   ให้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม  
   จากนั้นให้ภาควิชา/งาน ส่งคืน 
   เอกสารการแกไ้ขท่ีงานแผนฯ  
   เพื่อใส่รหัสโครงการ และเสนอ 
   คณบดีลงนามอนมุัติต่อไป 

ภาควิชา/งาน 

งานแผนฯ 

งานแผนฯ 
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ภาระงาน             ผู้รับผิดชอบ 

 งานแผนฯ 

    ภาควิชา/งาน 

   งานแผนฯ และภาควิชา/งาน 

    

งานแผนฯ 

รวบรวม สรุปโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับอนมุัติเสนอให้คณบดีลงนาม
อนุมัติโครงการ จากนั้นส่งคืนที่
ภาควิชา/งาน  

ภาควิชา/งาน ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิงานท่ีไดร้บั
อนุมัต ิ

ส่งแบบฟอร์มการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ ให้ภาควิชา/
งานกรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน
และส่งกลับมาที่งานแผนฯ 

รวบรวมผลการติดตามด าเนินงาน
ตามโครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินการ
ตามแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อรับทราบและให้
ความเห็นชอบ 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

งานแผนฯ แจ้งการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้

ภาควิชา/งานทราบ 

ภาควิชา/งาน ระดมความ
คิดเห็นและจัดท าแผนปฏบิัติ
การตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
และเสนอโครงการ/กิจกรรม 

งานแผนฯ ตรวจสอบ
เอกสาร/วิเคราะห ์

งานแผนฯ รวบรวมแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา 

งานแผนฯ เสนอแผนปฏบิัติ
การประจ าปีต่อคณบด ี

คณบดี ลงนามอนุมัติโครงการ 
งานแผนฯ แจ้งเวียน

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

งานแผนฯ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อ
คณะกรรมการคณะ ถูกต้อง 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ภาควิชา/งาน ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

งานแผนฯ ติดตามประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีจากภาควิชา/งาน 
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บทท่ี 4 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4.1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
สรุปโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ หน่วยงาน/ภาควิชา จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 งานบริการการศึกษา 16 2,985,400 
2 งานบัณฑิตศึกษา 10 4,802,890 
3 งานพัฒนานักศึกษา 19 689,350 
4 งานบริหารทั่วไป 7 8,322,060 
5 งานบริหารบุคคล 11 18,650,217 
6 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 1 329,160 
7 งานแผนและงบประมาณ 2 170,000 
8 งานส่งเสริมการวิจัย 1 1,976,900 
9 งานบริการวิชาการ 1 105,600 
10 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4 230,200 
11 งานคลังและพัสดุ : งานพัสดุ 5 5,003,400 
12 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 26 1,494,447 
13 ภาควิชาเคมี 16 1,985,497 
14 ภาควิชาฟิสิกส์ 16 793,197 
15 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 21 2,138,274 

รวมจ านวนโครงการ/งบประมาณ (บาท) 156 49,676,592 



4.2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน/ภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4.2.1 งานบริการการศึกษา 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 601101 ปรับปรุงหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

นางแรไร  กาฬบุตร      130,150 

2 1 601151 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นางอัญชล ี มาจันทร ์        13,500 

3 1 601152 บริหารจัดการสหกิจศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร ์

นางสาวปริยากร พิมเงิน      215,550 

4 1 601153 ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2017 

นางแรไร  กาฬบุตร 96,450 

5 1 601154  มอบทุนการศึกษารางวัลเรียนดี
วิทยาศาสตร ์ส าหรับนักศึกษาปริญญา
ตร ี

นางเรไร  กาฬบุตร        40,000 

6 1 601155 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

นางเรไร  กาฬบุตร    1,660,000 

7 1 601166 อาจารย์สอนดีเด่น นายปราการ  ภิรมย์กิจ                -   
8 1 601167 โครงการ Science Better Together นายปราการ ภิรมย์กิจ        29,500 
9 1 601168 สร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกบับริบทของ

การเปลี่ยนแปลงโลก 
งานบริการการศึกษา        33,650 

10 1 601169 การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 

นายปราการ  ภิรมย์กิจ        49,600 

11 1 601170 พัฒนานักศึกษาเตรียมความพรอ้มสู่
อาชีพตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการ 
Startup 

นายปราการ  ภิรมย์กิจ        30,200 

12 1 601171 ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom นายปราการ  ภิรมย์กิจ        50,000 
13 1 601172 การจัดการเรียนการสอนระดับ 

ปริญญาตร ี
นายปราการ  ภิรมย์กิจ     400,000 

14 1 601173 ประชาสัมพนัธ์การรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

นายปราการ  ภิรมย์กิจ      181,500 

15 1 601177 คัดเลือกอาจารย์สอนดีเด่น นายปราการ  ภิรมย์กิจ 5,300 
16 1 601178 เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร ์ นายปราการ  ภิรมย์กิจ 50,000 

รวมทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,985,400 
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4.2.2 งานบัณฑิตศึกษา 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 601102 การจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา 
นางอัญชล ี มาจันทร ์    4,488,000 

2 1 601156 ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นางสาวปริยากร  
พิมเงิน 

       40,880 

3 1 601157 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดบั
บัณฑิตศึกษา 

นางอัญชล ี มาจันทร ์          3,550 

4 1 601163 การจัดซื้อวัสดุส าหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร        30,000 

5 1 601164 ทัศนศึกษาดูงานระบบการศึกษาใน
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

ผศ.ดร.สุระ  วุฒิพรหม      200,000 

6 1 6011106 การเสวนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ศึกษาจากมุมมองของ
มหาบัณฑิตลักศึกษาของหลักสูตร 

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 5,000 

7 1 6011108 ประชาสัมพนัธ์โครงการสง่เสริมการ
ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
แบบพรีเมี่ยม 

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 10,360 

8 1 6011109 ติดตามความกา้วหน้านักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ 
วุฒิเสลา 

- 

9 1 604109 สืบสานปีใหม่ไทยด้วยสายใยชาว
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร - 

10 1 607102 พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
บัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
เวอร์ชั่นใหม่ 

นางอัญชล ี มาจันทร ์ 25,100 

รวมทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,802,890 
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4.2.3 งานพัฒนานักศึกษา 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 601103 เตรียมตัวสู่โลกการท างานและปจัฉิม

นิเทศนักศึกษาชัน้ปทีี่ 4 
นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์ 40,400 

2 1 601104 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์ 13,500 
3 1 601105 เสริมสร้าง พัฒนาเทคนิคการให้

ค าปรึกษาดา้นทนุและสวัสดิการ
นักศึกษา 

นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์ 3,750 

4 1 601106 SCI SMART AMBASSADOR 2017 นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์      10,500 
5 1 601107 บริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์      14,000 
6 1 601108 พิธีแสดงความยนิดีกับบัณฑิตใหม่ นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์     116,850 
7 1 601109 หอบรักษ์ไปห่มป่า คร้ังที่ 11 นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์      33,300 
8 1 601110 ศิษย์เก่าสัมพันธ ์"น้องพี่วิทยาฯ จ าปา

คืนถิ่น" นายสมบัต ิ หลักบุญ 
       4,250 

9 1 601111 ต้นกล้าจิตอาสา นายสมบัต ิ หลักบุญ    10,000 
10 1 601112 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ์

จ าปา คร้ังที่ 11 
นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์  15,000 

11 1 601113 สอนน้องร้องเพลง นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์      13,000 
12 1 601114 การแข่งขันกีฬาภายในเชื่อม

ความสัมพันธ์น้องใหม่ 
นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์      30,000 

13 1 601115 ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ในกีฬาสัมพันธ ์
ม.อุบลฯ  

นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์      15,000 

14 1 601116 บริหารจัดหางานระหว่างเรียน นายสมบัต ิ หลักบุญ      30,000 
15 1 601117 การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตรส์ัมพันธ์

แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 26  
(ไตรธาราเกมส์) 

นายสมบัต ิ หลักบุญ     250,000 

16 1 601118 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์      44,850 
17 4 604101 วันลอยกระทง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
นางสาวศันสนีย ์ จักรม์ีพักตร์        5,000 

18 4 604102 พิธีไหว้คร ู นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์      33,200 
19 4 604103 กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณี

สักการะหลวงปูช่า (วัดหนองป่าพง) 
นางสาวศันสนีย ์ จักร์มีพักตร์        6,750 

รวมทั้งหมด 19 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 689,350 
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4.2.4 งานบริหารทั่วไป 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 605110 การบริหารจัดการ และด าเนินงานตาม

นโยบายของคณะ   
นางวรุณี  ไชยกาล 1,000,000 

2 5 605111 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง นางสุกัญญา  พิมพบ์ุญมา 84,000 
3 5 605112 ประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการการ

ปฏิบัติงานบุคลากร 
นางวรุณี  ไชยกาล 700,000 

4 5 605113 การบริหารจัดการค่าตอบแทนและ
สาธารณปูโภค 

นางสุกัญญา  พิมพบ์ุญมา 9,308,060 

5 6 606109 จ้างเหมาแรงงานพนักงานท าความ
สะอาด 

นางวรุณี  ไชยกาล 1,402,000 

6 6 เสริมสร้างความสุขและความผูกพันของ
บุคลากร 

งานบริหารทั่วไป 30,000 

7 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป 60,000 
รวมทั้งหมด 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,322,060 

4.2.5 งานบริหารบุคคล 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 6 606102 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒทิางวิชาการ 

เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผูช้่วย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์และ 
ศาสตราจารย ์

นายปรีชา  บุญท านุก        61,820 

2 6 606103 ค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
ส าหรับพนักงานเงนิรายได้ 

นายปรีชา  บุญท านุก        67,200 

3 6 606104 ประกันสังคมส าหรับลูกจา้งชั่วคราว
ต่างประเทศ 

นายธนศิลป ์ ทองไทย          9,000 

4 6 606105 เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลัย 
(เงินรายได้) 

นายธนศิลป ์ ทองไทย  14,747,820 

5 6 606106 เบิกจ่ายเงินเดือนลูกจา้งชั่วคราว นายปรีชา  บุญท านุก    1,187,736 
6 6 606107 ประกันสังคมส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลยั (เงินรายได้) 
นายธนศิลป ์ ทองไทย      432,000 

7 6 606108 ประกันสังคมส าหรับลูกจา้งชั่วคราว นายปรีชา  บุญท านุก        62,532 
8 6 606111 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

สายวชิาการ คณะวิทยาศาสตร ์
นายธนศิลป ์ ทองไทย      901,250 

9 6 606112 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ คณะวทิยาศาสตร์ 

นายปรีชา  บุญท านุก      119,050 
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ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
10 6 606113 เบิกจ่ายเงินตกเบิกเพิ่มร้อยละ 4  

จากเงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลัย 
(เงินรายได้) 

นายปรีชา  บุญท านุก 1,055,809 

11 6 606114 เบิกจ่ายเงินตกเบิกส าหรับผู้ได้รบัการ
แต่งตั้งช านาญการ 

นายธนศิลป ์ ทองไทย 6,000 

รวมทั้งหมด 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 16,707,488 

4.2.6 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 605101 ส่งเสริมการด าเนนิงานประกนัคณุภาพ

การศึกษา 
นางสาวดุจฤทยั สหพงษ์ 329,160 

รวมทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 329,160 

4.2.7 งานแผนและงบประมาณ 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 605102 ทบทวนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ งานแผนและงบประมาณ 90,000 
2 5 605114 จัดซื้อจัดหาของที่ระลึก งานแผนและงบประมาณ 80,000 

รวมทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 170,000 

4.2.8 งานส่งเสริมการวิจัย 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 2 602103 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจยั 

คณะวิทยาศาสตร ์
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์ 1,976,900 

รวมทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,976,900 

4.2.9 งานบริการวิชาการ 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 6 601101 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจา้หน้าที่

ธุรการ (งานบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

นางลลิตภัทรา  ริมทอง     105,600 

รวมทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 105,600 
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4.2.10 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 605107 จ้างเหมาแรงงานผูช้่วยโครงการ 

ต าแหน่งนักวชิาการคอมพิวเตอร์ 
นายนัฐพงษ์  สืบสุข      156,000 

2 5 605108 เชิญผู้เชี่ยวชาญเปน็วิทยากรฝึกอบรม
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

นายศุภชัย  เชื้อพันธ ์        35,200 

3 5 605109 การประชาสัมพนัธ์คณะวิทยาศาสตร ์ นายนัฐพงษ์  สืบสุข         9,000 
4 5 606110 สนับสนนุการจัดท าสื่อการเรียนการ

สอนส าหรับคณาจารย์เพื่อขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

นายกมล  ค าพิบลูย ์        30,000 

รวมทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 230,200 

4.2.11 งานคลังและพัสดุ : งานพัสดุ 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 601165 จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์งานซ่อมบ ารุงและ 

งานดูแลภูมิทัศน ์
นางเกษมณ ี โสภาณเวช      117,000 

2 1 601175 จัดซื้อจัดหาวัสดุเพื่อสนบัสนนุการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร ์

นางสาวสุตินทรณ์ 
อาชญาทา 

     150,000 

3 1 601176 จัดซื้ออุปกรณ์และจ้างเหมาบริการ 
เพื่อการบริหารจัดการของส านกังาน
เลขานุการ 

นางสาวสุตินทรณ์ 
อาชญาทา 

     275,000 

4 5 605104 จ้างเหมาแรงงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิ
ทัศน์และจา้งเหมาแรงงานซ่อมแซม
ระบบสุขาภิบาลโครงสร้างอาคาร กลุ่ม
อาคารวิทยาศาสตร ์

นางเกษมณ ี โสภาณเวช      461,400 

5 5 605105 ซ่อมบ ารุงวัสดุ/ครุภัณฑ์กลุ่มอาคาร 
คณะวิทยาศาสตร ์

นายรัชตว์ิภพ  
มีทรัพย์รุ่งโรจน ์

   4,000,000 

รวมทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,003,400 
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4.2.12 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 

ที่ กลยุทธ์ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 1 601219 สนับสนนุนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงทักษะ  

ดร.เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ     101,550 

2 1 601274 จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนนุการเรียนการ
สอนและวสัดุส านักงาน 

ดร.ทศพร  จูฉิม 174,870 

3 1 601279 ดูงานนอกสถานที่ ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รศ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร 81,408 

4 1 601280 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ดร.ไพชยนต์  คงไชย 43,857 

5 1 601281 กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี 
สาขาคณิตศาสตร ์

ดร.กนกพร  ช่างทอง 43,362 

6 1 601282 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดร.ชัชวิน  นามมัน่     165,000 

7 1 601283 เครือข่ายความร่วมมือจัดประชมุ
วิชาการระดบัชาติและนานาชาติด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดร.สมปอง  เวฬุนาธร      42,880 

8 1 601284 เชิญผุ้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์  

อาจารย์อัปสร  อินทิแสง      15,000 

9 1 601285 จัดซื้อวัสดุโครงงานพิเศษ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

อาจารย์วิชิต  สมบัต ิ 110,000 

10 1 601286 จัดซื้อวัสดุโครงงานพิเศษ 
สาขาคณิตศาสตร ์

ผศ.ดร.ศราวุธ  แสนการุณ      95,000 

11 1 601287 สนับสนนุการท าโครงงานส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ 400,000 

12 1 601288 จ้างนักศึกษาช่วยงานวิชาเก่ียวกับ
ปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์ 

ดร.วราวุฒิ  ผ้าเจริญ      40,000 

13 1 601289 เตรียมความพร้อมด้านวิชาการส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน - 

14 1 601290 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การ
พิมพ์เอกสาร โครงงานและรายงานทาง
คณิตศาสตร์ด้วยการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป LATEX" 

ผศ.ดร.วีระยุทธ  นิลสระค ู - 

15 1 601291 อบรมโปรแกรมส าเร็จรูปการค านวณ
ทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ

ผศ.ดร.ฐิตารีย์ 
วุฒิจิรัฐิติกาล 

- 
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ที่ กลยุทธ์ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

16 1 601292 กิจกรรมสร้างเสริมพื้นฐานความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.ศราวุธ  แสนการุณ - 

17 1 601293 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

อาจารย์วิชิต  สมบัต ิ

18 1 601294 เตรียมความพร้อม และเสริมทักษะ
ส าหรับนักศึกษา IT 

อาจารย์พิชิต  โสภากนัต ์ - 

19 1 601295 ส่งเสริมบัณฑิตที่มีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค ์

อาจารย์อัปสร  อินทิแสง - 

20 1 601296 กิจกรรมผู้ช่วยสอนและวจิัยในชัน้เรียน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาคณิตศาสตร ์

ดร.ไพรินทร์  สุวรรณศรี - 

21 1 6012110 จิตอาสา พัฒนาวิชาการ สามเณรภาค
ฤดูร้อน 

ผศ.ดร.มนกรณ์ วัฒนทวีกุล - 

22 2 602201 สนับสนนุค่าสมาชิกและค่าใชจ้่ายใน
การเดินทางเข้าร่วมประชุมของผู้แทน
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีใน
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์สง่เสริม
การวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ผศ.ดร.ศราวุธ  แสนการุณ      31,520 

23 2 602202 สัมนากลุ่มวิจัยสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.จิรดา  แฮร์บส์ท - 

24 4 604204 สานสายใยสัมพันธ์คณิตศาสตร์ คอม
ไซด์และไอท ี

อาจารย์อนุพงษ ์ รัฐิรมย ์ - 

25 5 605203 การบริหารและจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
ณ หน่วยการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร 
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารย์อนุพงษ ์ รัฐิรมย ์        6,000 

26 5 605206 จ้างลูกจา้งโครงการต าแหน่งชา่งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

ดร.ทศพร  จูฉิม    144,000 

รวมทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,494,447 
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4.2.13 ภาควิชาเคมี 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 601320 เตรียมความพร้อมการใช้เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ก่อนท างานจริง  
นางสาวเสาวนีย์  
เหล่าสิงห์ 

              -   

2 1 601321 ทัศนศึกษานอกสถานที ่สาขาวชิาเคมี ดร.สุภาพ  ตาเมือง        66,303 
3 1 601322 ทัศนศึกษานอกสถานที ่สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 
ดร.ศันสนีย ์ ศรีจันทร์        42,999 

4 1 601323 เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ดร.ปุริม  จารุจ ารัส                -   
5 1 601324 สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการ

ท างาน ภาควิชาเคม ี 
ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคต ิ        43,300 

6 1 601325 เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน
หลักสูตรภาควิชาเคม ี

ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี        49,020 

7 1 601326 การฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ 
“กระบวนการผลติผลิตภัณฑ์ยาง” 

อาจารย์ชัยวฒุ ิ วัดจัง        28,665 

8 1 601327 เพิ่มทักษะปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ
กลางปฏบิัติการและเทคโนโลยชีีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร ์ 

ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคต ิ        90,910 

9 1 601328 5 ส. ภาควิชาเคม ี ดร.สายสมร  ล าลอง                -   
10 1 601329 เคมีจิตอาสาท าดีเพื่อสังคม อาจารย์เสาวลักษณ ์

บุญยอด 
               -   

11 1 601330 จ้างนักศึกษาเป็นผูช้่วยสอนรายวิชา
ปฏิบัติการ ภาควิชาเคม ี 

ผศ.ดร.กิตติยา  วงษ์ขันธ ์      110,000 

12 1 601331 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ ์ภาควิชาเคมี ดร.ประนอม  แซ่จึง      430,000 
13 1 601332 การจัดหาวัสดุส าหรับการเรียนการสอน 

ภาควิชาเคม ี  
ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคต ิ      724,000 

14 1 601333 การสนับสนนุโครงงานพิเศษ 
ภาควิชาเคม ี 

ดร.อริสรา  อิสสะรีย์      350,000 

15 1 601334 บัณฑิตแนะแนวรุ่นน้องคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคต ิ 12,000 
16 3 603301 เตรียมความพร้อมเจ้าภาพเคมีโอลิมปิก

วิชาการ 
ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคต ิ        38,300 

รวมทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,985,497 
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4.2.14 ภาควิชาฟิสิกส์ 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 601446 ดูงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์        43,197 

2 1 601447 สนับสนนุและให้ค าปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

ดร.จิตกร  ผลโยญ        60,000 

3 1 601448 จัดซื้อวัสดุส าหรับการเรียนการสอน
และการด าเนนิงานของภาควชิาฟิสิกส์ 

ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์      430,000 

4 1 601449 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับรายวิชา
โครงงานพิเศษของภาควิชาฟสิกิส์ 

ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์      145,000 

5 1 601450 ซ่อมแซมและขนย้ายครุภัณฑ์การศึกษา
ของภาควิชาฟิสิกส ์

ดร.สมคิด เพ็ญชาล ี      115,000 

6 1 601497 แนะน าอาชีพนักศึกษาฟสิิกส์
อุตสาหกรรม คร้ังที่ 1 

ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์ - 

7 1 601498 มองต่างคณะ ครั้งที่ 4 ดร.สมคิด เพ็ญชาล ี - 
8 1 601499 การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรฟิสกิส์

อุตสาหกรรม 
ดร.สมคิด เพ็ญชาล ี - 

9 1 6014100 ดูวิจัยใกล้ตัว ครั้งที่ 3 รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย ์ - 
10 1 6014101 การฝึกทักษะการน าเสนอผลงานวิชา

การกล่มุวิจัย TL Glass และ 
Thermoelectric Materials 

รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย ์ - 

11 1 6014102 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาฟสิิกส์
อุตสาหกรรม 
ในทุกชั้นป ี

ผศ.ดร.สุทธินาถ 
หนูทองแก้ว 

- 

12 1 6014103 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ดร.กาญจนา  ศิวเลิศพร - 

13 1 6014104 การจัดการเรียนรู้ภายในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฟิสิกส์
อุตสาหกรรม คร้ังที่ 1 

รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย ์ - 

14 1 6014105 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม  
ชั้นปทีี่ 1 

รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย ์ - 

15 1 6014107 อบรมวิธีทางคณิตศาสตร์ข้ันพืน้ฐาน
ส าหรับนักศึกษาฟสิิกส ์

ดร.กาญจนา  ศิวเลิศพร - 

16 1 604405 เยี่ยมเด็กก าพร้าบ้านพักพิง และบ้าน
พระพรสถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.สุทธินาถ 
หนูทองแก้ว 

- 

รวมทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 793,197 
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4.2.15 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 601535 เตรียมความพร้อมวิชาโครงงานพิเศษ

โครงงานปัญหาพิเศษส าหรับนักศึกษา 
ชั้นปทีี่ 4 

อาจารย์นิภาพร ค าหลอม                -   

2 1 601536 การทัศนศึกษาและเพิ่มประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาจุลชีววิทยา 

ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต        54,292 

3 1 601537 ทัศนศึกษาและเพิ่มประสบการณ์ใน
วิชาชีพของนักศึกษาดา้นสุขาภบิาล
สิ่งแวดล้อม 

อาจารย์อรชพร วิลามาศ        27,304 

4 1 601538 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขา
ชีววิทยา 

ดร.สุทธนา  ปลอดสมบูรณ ์        43,494 

5 1 601539 การฝึกปฏิบัติการดา้นสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

อาจารย์กานตน์ลนิญา  
บุญท ี

       10,160 

6 1 601540 ฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย อาจารย์สุนทรี  ศรีเที่ยง        47,500 
7 1 601541 ซ่อมแซมและบ ารุงเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร ์
นางปทุมทิพย ์ ผลโยญ      500,000 

8 1 601542 เชิญอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ร่วมสอน
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

นางสาวผุสด ี เถาว์ค า        56,350 

9 1 601543 จ้างนักศึกษาช่วยงานการเรียนการสอน ผศ.ดร.สนม  ร่วมสุข        58,575 
10 1 601544 การจัดซื้อวัสดุส าหรับการเรียนการสอน

ภาควิชาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
นางสาวสิริวรัญญา  
ศรีษาค ากุลวัฒน ์

     500,700 

11 1 601545 สนับสนนุนักศึกษาเข้าแข่งขันเทคนิค
ทางจุลชีววิทยาระดบัประเทศ ใน "การ
แข่งขันกีฬาจุลชีววิทยาสัมพนัธแ์ห่ง
ประเทศไทย (โคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 13" 

ดร.ศศิธร  หล่อเรืองศิลป์        39,904 

12 1 601558 การศึกษาดูงานและเพิ่มประสบการณ์
ในวิชาชีพของนักศึกษาดา้นอาชวีอนา
มัยและความปลอดภัย 

ดร.กติกา  สระมณีอินทร์        44,995 

13 1 601559 การจัดซื้อวัสดุส าหรับการเรียนการสอน
วิชาปัญหาพิเศษ/โครงงาน/โครงงาน
พิเศษ ภาควิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

นางสาวสิริวรัญญา  
ศรีษาค ากุลวัฒน ์

     755,000 

14 1 601560 อบรมการใช้โปรแกรมประยุกตท์างสถิติ
เพื่องานทางชีวภาพ 

ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ ์                -   

15 1 601561 เตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษต่อการเปิดประชาคม
อาเซียน (AEC) 

ผศ.ดร.ณิชารัตน ์ 
สวาสดพิันธ ์

               -   

16 1 601562 การติวเสริมความรู้ของนักศึกษา
ชีววิทยา 

ดร.ประเสริฐ ผางภูเขียว                -   
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ที่ กลยุทธ์ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
17 1 6015111 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ "คนืสู่เหย้าศิษย์เก่า

ชีวภาพ" 
ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิค าภา - 

18 3 603502 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์และเจา้หน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 

นางปทุมทิพย ์ ผลโยญ - 

19 4 604506 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อาจารย์สุนทร ี ศรีเที่ยง - 
20 4 604507 จิตอาสา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ส าหรับนักศึกษาสาขาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ณ วัดหนองป่าพง 

อาจารย์รัชวุฒ ิ 
โคตรลาค า 

- 

21 4 604508 จิตอาสา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับนักศึกษา ณ วัดหนองปา่พง 

ผศ.รสสุคนธ ์ 
เหล่าไพบลูย ์

- 

รวมทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,138,274 
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