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คํานํา 
 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงเปนกระบวนการหนึ่งของการวางแผนในระยะสั้น แผนปฏิบัติ
การประจําป จะมีความละเอียด และชัดเจน โดยแสดงใหเห็นถึงภารกิจท่ีหนวยงาน/ภาควิชา ในสังกัด            
คณะวิทยาศาสตรจะตองดําเนินการประจําปงบประมาณ ในลักษณะของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือนําไปเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นปงบประมาณตลอดจนใชเปนคูมือในการ
กํากับติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ของคณะฯ นี้ ไดกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมไวอยางชัดเจน เพ่ือใหมีความสะดวกในการวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณรวมกัน
ใหเปนไปตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา  

 

1.1 ประวัติคณะวิทยาศาสตร 
 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 พรอมกับการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แบงสวนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เปน สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชา
ฟสิกส ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ภาควิชาเคมี และภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  
 ภาระงานหลักในระยะแรก จากชวงปการศึกษา 2534-2535 ไดจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร สถิติ และ คอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาคณะอ่ืนๆ จนถึงปการศึกษา 2536 ไดเริ่มเปดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เปนสาขาแรกติดตามดวย สาขาวิชาเคมี  
ในปการศึกษา 2538 สาขาวิชาฟสิกส ในปการศึกษา 2539 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในปการศึกษา 
2540 ในปการศึกษา 2541 ไดรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เปดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (ปดหลักสูตร
เม่ือป พ.ศ. 2545) รวมเปน 5 หลักสูตร และในปการศึกษา 2558 มีหลักสูตรท่ีเปดรับนักศึกษา รวมท้ังสิ้น 21 
หลักสูตร แบงเปน หลักสูตรปริญญาตรี 11 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญา
เอก 3 หลักสูตร นักศึกษาของคณะฯ สวนใหญเปนกลุมนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในแถบ
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง เชน ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ สุรินทร บุรีรัมย มุกดาหาร 
นครพนม สกลนคร และรอยเอ็ด นับวาคณะฯไดมีสวนสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินภารกิจดานการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชากรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางสมบูรณ 
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1.2 โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ภาควิชา 

 
สํานักงานเลขานกุาร 

 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

งานบริหารท่ัวไป 
 

เคม ี
 

ฟสิกส 
 

คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร 

 

งานบริหารบุคคล 

 
งานคลังและพัสด ุ

งานบริการการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานแผนและงบประมาณ 

 
งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 

งานสงเสรมิการวิจยั  

บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
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โครงสรางการบริหาร 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะวิทยาศาสตร ดําเนินงานดานการบริหารงานในคณะฯ โดยมี 
คณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  ทําหนาท่ีบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะฯ รองคณบดี 3 ฝาย ผูชวย
คณบดี 5 ฝาย และ ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานตางๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย โดยมีเจาหนาท่ีประจําฝาย
ตางๆ เปนผูปฏิบัติงานประจํา ท้ังนี้ การบริหารงานธุรการเปนลักษณะรวมศูนยท่ีคณะฯ ในภาควิชา มีหัวหนา
ภาควิชาเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบการดําเนินงานของภาควิชา มีรองหัวหนาภาควิชาเปนผูชวย และทุก
ภาควิชามีเจาหนาท่ีธุรการทําหนาท่ีประสานงานดานบริหารธุรการ ระหวางภาควิชาและฝายตางๆ  ใน
สํานักงานเลขานุการคณะฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  โครงสรางการบริหาร 

 
 
 

คณบด ี
 

รองคณบด ี
 

หัวหนาภาควิชา 
 

ฝายบริหาร 
 

ฝายแผนและงบประมาณ 
 

ฝายวชิาการ 
 

ฝายวิจัย 
 

ฝายการเงินและพัสด ุ

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ฝายบริการวชิาการ 
 

ฝายพฒันานักศึกษา 
 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

เคมี 
 

ฟสิกส 
 

คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร 

 

ผูชวยคณบด ี
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คณะผูบริหารคณะวิทยาศาสตร  
 

 
 

 

 

                                                                           

                                                                                       

 

        

             
 
 
 
 

    
 
 

                                                                 

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหตุ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

ดร.ณัฏฐ ดิษเจริญ 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

อาจารยกุลธรา  มหาดิลกรัตน 
รองคณบดีฝายบริหาร 

ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต 
ผูชวยคณบดีฝายการเงินและพัสดุ 

อาจารยอนุพงษ รัฐิรมย 
รองคณบดีผายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดร.ประนอม แซจึง 
ผูชวยคณบดีฝายแผนและงบประมาณ 

       ดร.สุรสิทธ์ิ  สุทธิคําภา 
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร  
 

 
 

 

 

                                                                         

                                                                                       

 

                                 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

ดร.ณัฏฐ ดิษเจริญ 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

 ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

อาจารยกุลธรา  มหาดิลกรัตน 
รองคณบดีฝายบริหาร 

ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต 
ผูชวยคณบดีฝายการเงินและพัสดุ 

อาจารยอนุพงษ รัฐิรมย 
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดร.ประนอม แซจึง 
ผูชวยคณบดีฝายแผนและงบประมาณ 

ผศ.ดร.สุรสิทธ์ิ สุทธิคําภา 
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
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ผูแทนอาจารย 

   

หัวหนาภาควิชา 
 

 

                                                                                                                           
 
 

                                                          

        

 

 

                   

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                              

 

 

 

 
 

รศ.ดร.พรพรรณ พ่ึงโพธ์ิ 
หัวหนาภาควิชาเคมี 

 

ดร.พิชญาภรณ สุวรรณกูฎ 
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 

ดร.จิตกร  ผลโยญ 
หัวหนาภาควิชาฟสิกส 

ดร.ชัชวิน นามม่ัน 
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 

 

ผศ.ดร.นิพนธ  กสิพรอง ดร.กัมปนาท ฉายจรัส 
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                      1.3 การผลิตบัณฑิต 
ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดการศึกษารวม 3 ระดับ 20 สาขา คือ ระดับปริญญาตรี 

จํานวน 11 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 6 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 สาขา                  
เพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ และความตองการของตลอดแรงงานในแตละระดับ
การศึกษาจะมีความหลากหลายของหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 11 สาขาวิชา ไดแก 
1) สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
2) สาขาวิชาเคมี 
3) สาขาวิชาฟสิกส  
4) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
7) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8) สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
9) สาขาวิชาคณิตศาสตร 
10) สาขาวิชาชีววิทยา 
11) สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จํานวน 6 สาขาวิชา ไดแก 
1) สาขาวิชาเคมี 
2) สาขาวิชาฟสิกส 
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
6) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก 
1) สาขาวิชาเคมี 
2) สาขาวิชาฟสิกส 

  3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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จํานวนนักศึกษา  

ในปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จําแนกตามสาขาวิชา 

 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จุลชีววิทยา 238 - - 238 
เคมี 279 18 17 314 
ฟสิกส 107 20 10 137 
วิทยาการคอมพิวเตอร 159 - - 159 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 200 22 - 222 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) 47 - - 47 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 227 - - 227 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 140 - - 140 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง 79 - - 79 
คณิตศาสตร 137 - - 137 
ชีววิทยา 175 - - 175 
ฟสิกสอุตสาหกรรม 27 - - 27 
เทคโนโลยีชีวภาพ - 3 - 3 
คณิตศาสตรศึกษา - 21 - 21 
วิทยาศาสตรศึกษา - 65 11 76 

รวม 1,815 149 38 2,002 
 

 ที่มา : งานบรกิารการศึกษา 
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1.4 บุคลากร 
 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรท้ังสิ้น 212 คน จําแนกตามสายงาน คือ 
  1. บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 138 คน 
  2. บุคลากรสายสนับสุนน จํานวน   74 คน 
ตารางท่ี 2 อัตรากําลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อัตรากําลัง จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ   
   - สายวชิาการ 64 30.19 
   - สายสนับสนนุ 23 10.85 
ลูกจางประจํา   
   - สายสนับสนนุ 9 4.25 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผนดนิ)   
   - สายวชิาการ 63 29.72 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายไดคณะ)   
   - สายวชิาการ 11 5.19 
   - สายสนับสนนุ 34 16.04 
ลูกจางชั่วคราว   
   - สายวชิาการ 0 0.00 
   - สายสนับสนนุ 7 3.30 
ลูกจางโครงการ 
   - สายสนับสนนุ 

 
1 

 
0.47 

รวม 212 100 
ที่มา : งานบริหารบุคคล 

  
 1.4.1 สายวิชาการ 
ตารางท่ี 3  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตาม ตําแหนงทางวิชาการ 

ประเภท 
จํานวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.
ตร

ี   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

ศ.
 

รศ
. 

ผศ
. 

อ.
 

ขาราชการ 64 1 13 50 1 10 28 25 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผนดิน) 

64 - 17 47 - 1 21 42 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายไดคณะ) 

10 - 6 4 - - - 10 

ลูกจางชัว่คราว - - - - - - - - 

รวม 138 1 36 101 1 11 49 77 
ที่มา : งานบริหารบุคคล 
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ตารางท่ี 4  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามภาควิชา 

ประเภท จํานวน (รอยละ) 

ภาควิชา 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 ส
ถิต

ิ
แล

ะค
อม

พิ
วเ

ตอ
ร 

เค
มี 

ฟ
สิก

ส 

วิท
ยา

ศา
สต

ร
ชีว

ภา
พ

 

ขาราชการ 64 
(46.38%) 

16 15 15 18 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผนดิน) 

63 
(45.65%) 

27 14 12 10 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายไดคณะ) 

11 
(7.97%) 

- 2 - 9 

ลูกจางช่ัวคราว 0 
(0.00%) 

- - - - 

รวม 138 43 31 27 37 

คิดเปนรอยละ 31.16 22.46 19.57 26.81 
ที่มา : งานบริหารบุคคล  

 
1.4.2 บุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี  5  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

สายสนับสนนุ จํานวน (คน) รอยละ 

วุฒิการศึกษา 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

ขาราชการ 23 31.08 2 10 11 

ลูกจางประจํา 9 12.16 5 4 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายไดคณะ) 

34 45.95 3 27 4 

ลูกจางช่ัวคราว 7 9.46 2 5 - 

ลูกจางโครงการ 1 1.35 - - 1 

รวม 74 100.00 12 46 16 

คิดเปนรอยละ 16.22 62.16 21.62 
ที่มา : งานบริหารบุคคล 
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ตารางท่ี 6  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามสํานักงานเลขานุการ/ภาควิชา 

ประเภท 
จํานวน 
(รอยละ) 

ภาควิชา 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 ส
ถิต

ิ
แล

ะค
อม

พิ
วเ

ตอ
ร 

เค
มี 

ฟ
สิก

ส 

วิท
ยา

ศา
สต

ร
ชีว

ภา
พ

 

สํา
นัก

งา
น

เล
ขา

นุก
าร

 

ขาราชการ 23 
(31.08%) 

1 4 4 4 10 

ลูกจางประจํา 9 
(12.16%) 

2 1 2 1 3 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายไดคณะ) 

34 
(45.95%) 

3 5 1 5 20 

ลูกจางช่ัวคราว 7 
(9.46%) 

1 3 - 2 1 

ลูกจางโครงการ 1 
(1.35%) 

- - - - - 

รวม 75 7 13 7 12 34 

คิดเปนรอยละ 9.46 17.57 9.46 16.22 45.95 

1.5 เทคโนโลยี อุปกรณ อาคารและสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - เทคโนโลยีเครือขายไรสาย (Wireless Technology) สําหรับใหบริการใชงานระบบ
เครือขายและอินเตอรเน็ตภายในคณะแกนักศึกษาและบุคลากร โดยกระจายใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคาร
ตางๆ ของคณะ 
  - เครื่องแมขายคอมพิวเตอร ( Computer Server) และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ประจํา
ทุกหองเรียน หองประชุม และจัดสรรสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล สําหรับนักศึกษาในพ้ืนท่ีหองสมุดของคณะ 
 ระบบสารสนเทศภายในคณะ 

- ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา 
- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
- ระบบฐานขอมูลหองสมุด 
- ระบบบริหารงานบุคคล 
- ระบบสื่อการเรียนการสอน (E-Learning)  
- ระบบ UBU TQF Mapper 
- ระบบจัดเก็บตัวอยางขอสอบ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (E-Manage) ซ่ึงประกอบดวยระบบสารสนเทศตางๆ  
ดังตอไปนี้ 
- ระบบการลาออนไลน 
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส 
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร 
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- ระบบบริหารจัดการโครงการ 
- ระบบแฟมสะสมงาน 
- ระบบเอกสารอางอิง 

1.6 สถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
 อาคารของคณะวิทยาศาสตร ในป 2561 ประกอบดวย 
  อาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 5,237 ตารางเมตร ประกอบดวย 
   - หองพักอาจารย จํานวน 11 หอง 
   - หองสํานักงานภาควิชา จํานวน 1 หอง 
   - หองประชุม จํานวน 1 หอง 
   - หองเรียนบรรยาย จํานวน 4 หอง 
   - หองเรียนปฏิบัติการ จํานวน 10 หอง 
  อาคารเคมี มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 6,416.70 ตารางเมตร ประกอบดวย 
   - หองพักอาจารย จํานวน 13 หอง 
   - หองสํานักงานภาควิชา จํานวน 1 หอง  
   - หองประชุม จํานวน 1 หอง 
   - หองเรียนบรรยาย จํานวน 3 หอง 
   - หองเรียนปฏิบัติการ จํานวน 10 หอง 
  อาคารฟสิกส มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 4,657.67 ตารางเมตร ประกอบดวย 
   - หองพักอาจารย จํานวน 16 หอง 
   - หองสํานักงานภาควิชา จํานวน 1 หอง 
   - หองประชุม จํานวน 1 หอง 
   - หองเรียนบรรยาย จํานวน 5 หอง 
   - หองเรียนปฏิบัติการ จํานวน 8 หอง 
  อาคารวิจัย มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 17,614 ตารางเมตร ประกอบดวย 
   - หองพักอาจารย จํานวน 107 หอง 
   - หองพักผูบริหาร จํานวน 6 หอง 
   - สํานักงานเลขานุการ จํานวน 10 หอง 
   - หองประชุม จํานวน 3 หอง 
   - หองสมุด จํานวน 1 หอง 
   - หองสํานักงานภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง 
   - หองเรียนบรรยาย จํานวน 12 หอง 
   - หองเรียนปฏิบัติการ จํานวน 12 หอง 
   - หองพัก จํานวน 25 หอง 
   - หองตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ OTOP จํานวน 1 หอง 
     - หองตรวจวิเคราะหน้ํา จํานวน 2 หอง 

 



 

 

บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

วิสัยทัศน 
คณะวิทยาศาสตรเปนศูนยกลางการเรียนรูและวิจัยในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

 

พันธกิจ 

 1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรมและดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 2. วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค ท่ีสามารถประยุกตใชได 
  3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือและเรียนรูกับชุมชน 
  4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ในภูมิภาคลุมน้ําโขงดวยการบูรณาการกับ        
 องคความรูทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค 
1. สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ สามารถ 
   พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ  
   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สรางองคความรู  พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย  และตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
   และแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน  สังคมและประเทศ 
3. บริการวิชาการและถายทอดความรูเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดลอม และเชื่อมโยงกลับสูการ 
   เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ศึกษา เรียนรู เผยแพร และสรางความเขาใจเก่ียวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและ 
   ภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพ่ือการธํารงรักษา   
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือพัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู บุคลากรมี 
   คุณภาพและมีความสุข 

 

อัตลักษณ/เอกลักษณ ของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ : “สรางสรรค สามัคคี สํานึกดี ตอสังคม” 
 เอกลักษณ : “ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
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ยุทธศาสตร และเปาหมาย/เปาประสงค 
 

ยุทธศาสตร เปาหมาย/เปาประสงค 

1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีได
มาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ 
และเปนท่ียอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 

1. บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญ
ในทักษะวิชาชีพ 
2. การเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม 
3. มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
4. ทันตอเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการทํางาน มี
ภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง 
และมีมนุษยสัมพันธดี 

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ                   
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน 
 

 

ประชาชนและสังคมไดรับองคความรูและนวัตกรรม
เฉพาะดานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
และนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนในมิติ
ดานนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิง
พาณิชย 

3. สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการ
ท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาและพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ี ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ   

4. อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและ
ประเทศชาติ 

 

นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
สรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของทองถ่ินและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

5. บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
คุณ ภ า พ ให เ ป น ม า ต ร ฐ าน ส าก ล  แ ล ะ  ส ร า ง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางาน
อยางมีความสุข 

 

องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 
บริหารทรัพยากรอยาง มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
และการทํางานอยางมีความสุข และไดรับความชื่นชม
ในภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ
และตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอ
องคกร 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย/เปาประสงค 
7. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนา
สูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู การบริการ
ทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิม
ศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิทัล
อยางรูเทาทัน 
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ยุทธศาสตรพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศ และเปนท่ียอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

เปาหมาย/เปาประสงค 
1. บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ  
2. การเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม 
3. มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
4. ทันตอเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการทํางาน มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง 

และมีมนุษยสัมพันธดี 
 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. รอยละบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในคร้ัง
แรก 

80 รอยละ บริการการศึกษา 

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทัง้ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

0.75 รอยละ บริการการศึกษา 

3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการ 
ภายใน 1 ป 

80 รอยละ บริการการศึกษา 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํตรงสาขา 75 รอยละ บริการการศึกษา 
5. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป 25 ผลงาน บริการการศึกษา 
6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอย
กวาระดับ B1 ของ CEFR LEVEL 

- รอยละ บริการการศึกษา 

7. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา (ดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนที่พึง่
ของสังคมดานภาวะผูนํา การทาํงานเปนทีม ความใฝรู 
ดานการพฒันาตนเอง ความใฝรู การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต) 

80 รอยละ บริการการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. จัดซ้ือวัสดุสําหรับการเรียนการสอน
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

320,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาววรญา  ทิพยธํารง
ทรัพย 

2. เชิญอาจารยพิเศษ อาจารยผูรวมสอน
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

60,100  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาววรญา  ทิพยธํารง
ทรัพย 

3. จัดซ้ือวัสดุสําหรับการเรียนการสอนวิชา
ปญหาพิเศษ/โครงงาน/โครงงานพิเศษ  

615,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคํา
กุลวัฒน 

4. ฝกปฏิบัติงานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 10,160  1 เม.ย.-30 ก.ย.61 อาจารยกานตนลินญา  บุญที 
5. ฝกปฏิบัติการปองกันอัคคีภัย 42,500  1 เม.ย.-30 มิ.ย.61 อาจารยสุนทรี  ศรีเท่ียง 
6. จางนักศึกษาชวยงานการเรียนการสอน
ของภาควิชา 

25,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ผศ.ดร.สนม  รวมสุข 

7. สนับสนุนนักศึกษาเขาแขงขันกีฬาและ
วิชาการ "การแขงขันกีฬาจุลชีววิทยา
สัมพันธแหงประเทศไทย (โคโลนีเกมส) ครั้ง
ท่ี 14" 

49,120  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.ศศิธร  หลอเรืองศิลป 

8. Safety Patrol : Safety Workshop ไมใช
งบประมาณ 

 1 ม.ค.-31 มี.ค.61 ดร.กติกา สระมณีอินทร 

9. การเตรียมความพรอมวิชาโครงงาน
พิเศษ/โครงงาน/ปญหาพิเศษ สําหรับ
นักศึกษา ชั้นปท่ี 4 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อาจารยนิภาพร  คําหลอม 

10. การชี้บงอันตรายและการประเมินความ
เสี่ยง 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 ม.ค.-30 มิ.ย.61 อาจารยกานตนลินญา  บุญที 

11. จัดซ้ือการจัดหาวัสดุสําหรับการเรียน
การสอน  
ภาควิชาเคมี 

576,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 รศ.ดร.พรพรรณ  พ่ึงโพธิ์ 

12. เชิญอาจารยพิเศษหลักสูตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง  

43,780  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี 

13. การจัดการขยะ และของเสียอันตราย
หองปฏิบัติการ 

129,272  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายคีรีวัฒน  จันทรตรี 

14. จางนักศึกษาเปนผูชวยสอนรายวิชา
ปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี 

45,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อาจารยมาลี  ประจวบสุข 

15. การสนับสนุนโครงงานพิเศษ ภาควิชา
เคมี 

465,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.อริสรา  อิสสะรีย 

16. เตรียมความพรอมกอนการฝกงาน 
ภาควิชาเคมี 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 เม.ย.-30 มิ.ย.61 ผศ.ดร.ปุริม  จารุจํารัส 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
17. เตรียมความพรอมกอนการฝกงานสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 เม.ย.-30 มิ.ย.61 ดร.ศันศนีย ศรีจันทร 

18. เตรียมความพรอมการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรกอนทํางานจริง สําหรับ
นักศึกษาเคมี 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 นางสาวเสาวณีย  เหลาสิงห 

19. ถายทอดประสบการณการฝกงานภาค
ฤดูรอนจากรุนพ่ีสูรุนนอง  

ไมใช
งบประมาณ 

 1 ก.ค.-30 ก.ย.61 ดร.สมจินตนา  ทวีพานิชย 

20. อบรมความปลอดภัยในการทํางาน
เก่ียวกับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 ก.ค.-30 ก.ย.61 นายคีรีวัฒน  จันทรตรี 

21. วัสดุสําหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาของภาควิชาฟสิกส 

264,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.อมร  เทศสกุลวงศ 

22. คาใชจายในการดําเนินงานโครงงาน
พิเศษสําหรับนักศึกษาฟสิกส 

145,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.อมร  เทศสกุลวงศ 

23. อบรมเชิงปฏิบัติการการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรเพ่ือสรางภาพลักษณของคณะ 

10,880  1 เม.ย.-30 มิ.ย.61 ดร.จิตกร  ผลโยญ 

24. จางนักศึกษาชวยสอนปฏิบัติการฟสิกส 19,750  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.จิตกร  ผลโยญ 
25. มองตางคณะ ครั้งท่ี 5 ไมใช

งบประมาณ 
 1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 ดร.สมคิด  เพ็ญชารี 

26. ดูวิจัยใกลตัว ครั้งท่ี 3 ไมใช
งบประมาณ 

 1 ก.ค.-30 ก.ย.61 รศ.เรวัฒน  เหลาไพบูลย 

27. จัดซ้ือวัสดุเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและวัสดุสํานักงานภาควิชา 

120,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.ทศพร  จูฉิม 

28. นิเทศนักศึกษาและติดตาม
ความกาวหนานักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา 

15,000  1 มี.ค.-31 ส.ค.61 รศ.ดร.มนกรณ  วัฒนทวีกุล 

29. จางนักศึกษาชวยงานวิชาเก่ียวกับวิชา
ปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร 

20,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.วราวุฒ ิ ผาเจริญ 

30. สนับสนุนการทําโครงงานสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

400,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.ณัฏฐ  ดิษเจริญ 

31. จัดซ้ืออุปกรณสําหรับทําโครงงาน
คณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร 

160,000  1 ต.ค.-31 ธ.ค.60 ผศ.ดร.ศราวุธ  แสนการุณ 

32. จัดซ้ืออุปกรณสําหรับทําโครงงาน
คอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

160,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.วิชิต  สมบัต ิ
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
33. สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขัน
เชิงทักษะ  

74,260  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ 

34. เครือขายความรวมมือจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

42,880  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร 

35. เชิญอาจารยพิเศษสําหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา 

26,400  1 มี.ค.-31 พ.ค.61 รศ.ดร.มนกรณ  วัฒนทวีกุล 

36. กิจกรรมเตรียมความพรอม และเสริม
ทักษะสําหรับนักศึกษา IT 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายพชิิต  โสภากันต 

37. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิมพ
เอกสาร โครงงานและรายงานทาง
คณิตศาสตรดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
LATEX 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 เม.ย.-30 มิ.ย.61 ผศ.ดร.วีรยุทธ  นิลสระคู 

38. เชิญผูเชี่ยวชาญ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15,000  1 ต.ค.-31 ธ.ค.60 ผศ.ชยาพร  แกนสาร 

39. บริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร 

298,190  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวปริยากร  พิมเงิน 

40. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 

520,580 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายปราการ  ภิรมยกิจ 

41. ปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

37,275 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางเรไร กาฬบุตร 

42. พัฒนาศักยภาพผูรับทุนเรียนดี
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

1,210,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางเรไร กาฬบุตร 

43. มอบทุนการศึกษารางวัลเรียนดี
วิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

40,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางเรไร กาฬบุตร 

44. จัดซ้ือวัสุดสําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

24,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 

45. ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

90,880  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวปริยากร  พิมเงิน 

46. ติดตามความกาวหนาในการทําวิจัยของ
นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
วิทยาศาสตรศึกษา 

15,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ผศ.ดร.กานตตะรัตน วฒุิเสลา 

47. เชิญผูเชี่ยวชาญบรรยายพิเศษใน
รายวิชาสัมมนาและการจัดการความรูของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 

15,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ผศ.ดร.สุระ  วุฒิพรหม 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
วิทยาศาสตรศึกษา    
48. การเสวนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรศึกษาจากมุมมองของ
มหาบัณฑิตและนักศึกษาของหลักสูตร 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 ต.ค.-31 ธ.ค.60 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 

49. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

13,500  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางอัญชล ี มาจันทร 

50. การจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1,044,010  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางอัญชล ี มาจันทร 

51. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3,550  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางอัญชล ี มาจันทร 

52. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และวัด
ทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร 

150,000  1 ต.ค.60-30 มิ.ย.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

53. การแขงขันกีฬาภายในเชื่อม
ความสัมพันธ UBU Games 2017 

32,000  1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

54. การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
จําปาครั้งท่ี 12 

14,000  1 ม.ค.-31 มี.ค.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

55. การประกวดเชียรลีดเดอรในกีฬา
สัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

15,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

56. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปท่ี 4 10,000  1 ม.ค.-30 มิ.ย.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

57. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 9,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

58. เตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน  40,600  1 ม.ค.-30 มิ.ย.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

59. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 44,850  1 ม.ค.-30 มิ.ย.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

60. สอนนองรองเพลง -  1 ก.ค.-30 ก.ย.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

61. SCI Smart Ambassador 2018 25,000  1 ก.ค.-30 ก.ย.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

62. พิธีซอมรับปริญญาและแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม 

120,850  1 ต.ค.-31 ธ.ค.60 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

63. สานสัมพันธนองพ่ีสันทนาการ 5,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

64. เสริมสราง พัฒนาเทคนิคการให
คําปรึกษาดานทุนและสวัสดิการนักศึกษา 

3,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายสมบัต ิ หลักบุญ 

65. จัดทําสื่อวิดีทัศนองคความรูในการ
ประกอบอาชีพและการเปนผูประกอบการ
ของศิษยเกา "พ่ีริเริ่ม นองเสริมตอ ตอยอด
ความคิด พิชิตความสําเร็จ" 

5,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายสมบัต ิ หลักบุญ 

66. สงเสริมและพัฒนาทักษะการทํางาน
ระหวางเรียน 
 
 

30,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายสมบัต ิ หลักบุญ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
67. การแขงขันกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธ
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 27 

131,220  1 เม.ย.-30 ก.ย.61 นายสมบัต ิ หลักบุญ 

68. สนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมจิต
อาสา 

20,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายสมบัต ิ หลักบุญ 

69. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและจางเหมาบริการ
เพ่ือการบริหารจัดการของสํานักงาน
เลขานุการ 

150,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวสุตินทรณ  อาชญาทา 

70. จัดซ้ือจัดหาวัสดุสํานักงาน เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

200,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวสุตินทรณ  อาชญาทา 

71. ซอมบํารุงวัสดุ/ครุภัณฑ ปรับปรุงกลุม
อาคารคณะวิทยาศาสตร 

2,300,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายรัชตวิภพ  มีทรัพยรุงโรจน 

72. ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 
(North Eastern Science and 
Technology Conference : NESTC 
2018) 

75,600 1 ม.ค.-31 มี.ค.61 นางเรไร กาฬบุตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน 
 
เปาหมาย/เปาประสงค 

ประชาชนและสังคมไดรับองคความรูและนวัตกรรมเฉพาะดานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
และนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย 
 
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. รอยละของผลงานวจิัย/งานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงการวิจัยทีไ่ดรับ
งบประมาณ 

50 รอยละ งานสงเสริมการวิจัย 

2. รอยละขององคความรูที่สามารถนําไปใช
อางอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

50 รอยละ งานสงเสริมการวิจัย 

3. จํานวนนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน 15  ชิ้นงาน/
ผลงาน 

งานสงเสริมการวิจัย 

4. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม 

50 รอยละ งานสงเสริมการวิจัย 
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โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. สัมมนา The 4th Seminar on Physics 
Education esearch in Thailand (PER-
Thai) 

-  1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 ผศ.ดร.สุระ  วุฒิพรหม 

2. สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
ทําวิจัยดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.ณัฏฐ  ดิษเจริญ 

3. สนับสนุนคาสมาชิกและคาใชจายในการ
เดินทางเขารวมประชุมของผูแทน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคณะกรรมการ
อํานวยการศูนยสงเสริมการวิจัยคณิตศาสตร
แหงประเทศไทย 

34,920  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ผศ.ดร.วีรยุทธ  นิลสระคู 

4. เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรม
ซอฟตแวร 

10,940  1 เม.ย.-30 ก.ย.61 ดร.เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ 

5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย 800,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวอมรรัตน  วะสุรีย 

6. สงเสริมภาพลักษณและผลงานการวิจัย
ใหเปนท่ีประจักษ 

37,950  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวอมรรัตน  วะสุรีย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาการ สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
เปาหมาย/เปาประสงค 

ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาและ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ   

 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

95 โครงการ งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมภายใตความรวมมือกับองคกรภายนอก 

25 โครงการ งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการ
อยางมีสวนรวมที่นาํความรู และประสบการณ
มาใชพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ของจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

80 รอยละ งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนใน
ชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย 

10 กิจกรรม/
โครงการ 

งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. รอยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนรายวชิาใดวิชาหนึง่
เพิ่มข้ึน 

60 รอยละ งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. จํานวนผูประกอบการรายใหม 5 ราย งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใช
ประโยชน 

95 รอยละ งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวชิาการและ
วิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 

90 รอยละ งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

9. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการผูปวย
ใน/ผูปวยนอก 

85 รอยละ งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

10. โรงพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

1 รับรอง งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

11. รอยละของรายไดที่เพิ่มข้ึนจากการ
บริการวิชาการ 

5 รอยละ งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

12. รอยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มี
การดําเนินการในพื้นที่เปาหมายของ
มหาวิทยาลยั และชุมชนเกิดการนําความรู
จากการบริการวิชาการไปใชอยางตอเนื่อง 

10 รอยละ งานบริการวิชาการและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. หอบรักษไปหมปา คร้ังที่ 12 25,000  1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

2. จําปาวชิาการ คร้ังที่ 12 25,000  1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 

3. คายพัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนาํ 31,500  1 ต.ค.-31 ธ.ค.60 นายสมบัต ิ หลักบุญ 

4. คายเยาวชนอิเล็กทรอนิกสและดาราศาสตร คร้ัง
ที่ 13 

25,000  1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 นางสาวศันสนยี  จักรมีพักตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิด
จิตสํานึกรักทองถ่ินและประเทศชาต ิ
 

เปาหมาย/เปาประสงค  
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ

สรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินและภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. รอยละของจํานวนโครงการทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสูการทําวิจัย/
บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรม
นักศึกษา 

20 รอยละ งานบริการวิชาการและ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

2. จํานวนแหลงเรียนรูทีไ่ดรับการพัฒนาทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย 

2 จํานวน
แหลง
เรียนรู 

งานบริการวิชาการและ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

3. จํานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพรดาน
ศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา กิจกรรมตอป 

75 ผลงาน งานบริการวิชาการและ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

4. รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

80 รอยละ งานบริการวิชาการและ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

5. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตอประโยชนในการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

80 รอยละ งานบริการวิชาการและ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

6. จํานวนกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดแสดงผล
งาน 

7 กิจกรรม งานบริการวิชาการและ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

7. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่
เขารวมกิจกรรมตามเปาหมายโครงการ 

82 รอยละ  

8. จํานวนหมวดความรูที่ปรากฎในฐานขอมูล
ของมหาวิทยาลัย 

2 หมวด
ความรู 

 

9. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนนิการรวมกับ
หนวยงานภายนอก 

7 กิจกรรม  
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โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. ธนาคารขยะรีไซเคิล ไมใชงบประมาณ  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวสุพรรณิการ  ซาเหลา 
2. ผาปาขยะรีไซเคิล ไมใชงบประมาณ  1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 อาจารยรัชวุฒ ิ โคตรลาคํา 
3. ทําบุญตักบาตร รับขวัญนองใหม ไมใชงบประมาณ  1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 ดร.สายสมร  ลําลอง 
4. สืบสานปใหมไทยดวยสายใยชาว
วิทยาศาสตรศึกษา  

ไมใชงบประมาณ  1 เม.ย.-30 มิ.ย.61 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 

5. พิธีไหวครูและมอบทุนการศึกษา 34,200  1 ก.ค.-30 ก.ย.61 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 
6. วันลอยกระทง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

6,000  1 ต.ค.-31 ธ.ค.60 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 
(ยกเลิกโครงการ) 

7. กันเกราชอใหมรวมใจสืบสาน
ประเพณีสักการะหลวงปูชา 

5,000  1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการ บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางาน
อยางมีความสุขพัฒนาระบบ 
 
เปาหมาย/เปาประสงค 
 องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และไดรับความชื่นชมใน
ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

สูงมาก ระดับ งานบริหารทั่วไป 

2. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการนํา
เทคโนโลยดีิจิดัลมาใชในการดาํเนินการ 

55 รอยละ  

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

2561 ป  

4. จํานวนคณะ/หนวยงานที่มีผลประเมิน
คุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ตั้งแต 200 
คะแนนข้ึนไป 

- จํานวน
หนวยงาน 

 

5. รายไดสุทธิที่เพิ่มข้ึนจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา
ของมหาวิทยาลัย จาก Base line ป 2559 

3 รอยละ  

6. ระดับความสาํเร็จในการเนินการผานเกณฑ
และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสยีอันตรายที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

3 ระดับ  

7. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร
ที่มีตอการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
และสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

4.00 ระดับ  

8. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

4 คะแนน  

9. ระดับความสาํเร็จในการดําเนินงานตาม
นโยบายแนวปฏิบตัิในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว 

3 ระดับ  

10. จํานวนผลงานของบุคลากรและนกัศึกษาที่
ไดรับการเผยแพรสูสงัคมภายนอกเพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีใหมหาวิทยาลัย 

40 ผลงาน/ป  
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โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. จางเจาหนาท่ีทําความสะอาดเครื่องแกว
ประจําหองซักลางเครื่องแกว 

104,280 1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 นางสาววรญา  ทิพย
ธํารงทรัพย 

2. จางเหมาแรงงานชางเครื่องคอมพิวเตอร 144,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 ดร.ทศพร  จูฉิม 
3. บริหารจัดการคาตอบแทน 833,620 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสุกัญญา  พิมพบุญ

มา 
4. บริหารจัดการคาสาธารณูปโภค 5,000,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสุกัญญา  พิมพบุญ

มา 
5. คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 50,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสุกัญญา  พิมพบุญ

มา 
6. การจัดการควมรู (Knowledge 
Management : KM) 

- 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางทุติยาภรณ วีระกุล 

7. การบริหารจัดการ และดําเนินงานตาม
นโยบายคณะ 

500,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางวรุณี  ไชยกาล 

8. จางเหมาแรงงานพนักงานทําความ
สะอาด 

1,288,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางวรุณี  ไชยกาล 

9. Big Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางวรุณี  ไชยกาล 
10. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานแผนและงบประมาณ 

20,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 งานแผนฯ 

11. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยกเลิก
โครงการ 

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางสาวดุจฤทัย สหพงษ 

12. ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

566,960 1 ก.ค.-30 ก.ย.61 นางสาวดุจฤทัย สหพงษ 

13. จางเหมาแรงงานดูแลบํารุงรักษาภูมิ
ทัศนและจางเหมาแรงงานซอมแซมระบบ
สุขาภิบาลโครงสรางอาคาร กลุมอาคาร
วิทยาศาสตร 

477,600 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางเกษมณี  โสภาณเวช 

14. จางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเจาหนาท่ี
งานบริการวิชาการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางลลิตภัทรา  ริมทอง 

15. จางเหมาแรงงานผูปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอร 

180,000 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายนัฐพงษ  สืบสุข 

16. เชิญผูเชี่ยวชาญเปนวิทยากรฝกอบรม
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายศุภชัย  เชื้อพันธ 

17. ประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร 

ยกเลิก
โครงการ 

1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 นายนัฐพงษ  สืบสุข 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องให
สอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

เปาหมาย/เปาประสงค 
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร 
 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง 50 รอยละ งานบริหารทั่วไป 
2. จํานวนของบุคลากรที่ไดรับรางวัลหรือการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลยั 

30 คน  

3. รอยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

80 รอยละ  

4. รอยละของบุคลากรที่มีความผูกพันตอ
องคกร 

92 รอยละ  

 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 
 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการ 400,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายปรีชา  บุญทํานุก 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุ ยกเลิกโครงการ  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายธนศิลป  ทองไทย 
3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อ
เบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวฒุิทาง
วิชาการ เขาสูการขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย 

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

4. เบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั 
(เงินรายได) 

12,818,940  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายธนศิลป  ทองไทย 

5. เบิกจายเงินเดือนลูกจางชั่วคราว 1,250,260  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายปรีชา  บุญทํานุก 
6. ประกันสังคมสาํหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยั (เงินรายได) 

378,000  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายธนศิลป  ทองไทย 

7. ประกันสังคมสาํหรับลูกจางชัว่คราว 62,532  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นายปรีชา  บุญทํานุก 
8. การสรางความรูความเขาใจการเขียน
และผลิตตาราหรือหนังสือวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาเพื่อเผยแพรในสานักพิมพ 

21,400 กุมภาพันธ-เมษายน 61 นางสาวดุจฤทัย สหพงษ 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 
เปาหมาย/เปาประสงค 
 มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู การบริการ
ทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิทัลอยางรูเทาทัน 

 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิทัล 

4 ระดับ งานคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ
เครือขาย 

3.51 ระดับ งานคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. การพัฒนาเว็บไซตของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ไมใช
งบประมาณ 

 1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 นางอัญชล ี มาจันทร 

2. การพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร 

30,150  1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 นางอัญชล ี มาจันทร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทท่ี 3 

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
กลยุทธ และมาตรการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศ และเปนท่ียอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการ

ของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยมีกิจกรรม

เชิงบูรณาการในหลักสูตรท่ีสงเสริมอัตลักษณและ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด มีทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และ

พรอมเขาสูตลาดแรงงาน พรอมท้ังจัดการเรียนการสอน

บางรายวิ ชา/บางหั วข อ ด วยภาษาอั งกฤษหรื อ

ภาษาตางประเทศ  

 

 

 

 

(1) พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2558 

โดยเนนออกแบบหลักสูตรท่ีเปนการศึกษาท่ีเนน

ผลลัพธการเรียนรู (Outcome Based Education)  

(2) พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ

เรียนรูผานประสบการณจริง และการเรียนรูการ

เปนผูประกอบการ การบริการสังคม โดยใช

ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชนเปนฐานการเรียนรู   

(3) พัฒนาหลักสูตรรวมผลิต กับสถานประกอบการ/

หนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพ

ของทองถ่ิน 

(4) เพ่ิมและปรับปรุงหลักสูตรท่ีบูรณาการระหวางวิชา

หรือสาขาวิชา (Integration) มากข้ึน 

(5) ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธการ

เรียนรูเชิงสมรรถนะ (ความรู ทักษะ และ คุณลักษณะ)  

(6) จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมอัตลักษณและคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

(7) จัดกิจกรรมท่ีเนนทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(8) บริหารจัดการหลักสูตรใหมีหลักสูตร 2 ปริญญา 

(Double degree)  

(9) พัฒนาหลักสูตรรองรับการเขาสู Thailand 4.0 

(10) พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพ่ือ

สร างค านิ ยมต อต านการทุจริ ต  มี คุณธรรม 

จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบใหนักศึกษา 

(11) จัดกิจกรรมติวภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอม 

      การสอบ CEFR 
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กลยุทธ มาตรการ 

 (12) จัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวขอ ดวย 

ภาษาอังกฤษ ทุกหลักสูตร 

กลยุทธท่ี 2 

พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือรองรับการเรียนรูตลอดชีวิตของคนวัยทํางาน และผู

สูงวัย 

 

(1) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนวัยทํางาน/ 

ผูสูงวัย 

(2) พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเพ่ือรองรับคนวัยทํางาน  

    นอกเวลาราชการ 

กลยุทธท่ี 3 

พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

 

(1) พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  และแหลง

เรียนรูใหทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร

กลุมผูเรียน และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง เชน 

(1.1) E-book   

(1.2) MOOC 

(1.3) Augmented Reality 

(1.4) Infographics  

(1.5) Smart classroom   

(1.6) D4L+P  

(1.7) Course Ville 

(2) พัฒนาการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับงานวิจัยเพ่ือ

กระตุนการสรางองคความรูและนวัตกรรม 

(3) ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียนการสอนท่ีทํา

ใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและคิด

เชิงสังเคราะหและวิพากษได 

(4) จัดทําฐานขอมูลรายวิชาดวยระบบจัดการเรียนรู 

Moodle พรอมท้ังจัดอบรมการใชงาน (งานวิชา+

งานคอมพิวเตอรฯ) 

(5) สรางกลไกการพัฒนาและสนับสนุนหนวยบริการ

วิชาการใหมีบทบาทเสริมในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน 

กลยุทธท่ี 4 

พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/

หนวยงาน/องคกร ท้ังในและตางประเทศ รวมท้ัง

เครือขายศิษยเกา 

 

 

(1) พัฒนาแนวทางการสรางความรวมมือทางวิชาการ

ท้ังในและตางประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากร

และนักศึกษา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานการ  
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กลยุทธ มาตรการ 

 

 

เรียนการสอน และการวิจัย 

(2) พัฒนาแนวทางการนําองคความรู และนวัตกรรม

ไปสูการสราง  เครือขายทางวิชาการรวมกับศิษยเกา 

เพ่ือผลักดันชื่อเสียงและเครือขายความรวมมือท่ี

ม่ันคง 

(3) สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสรางสํานึกเชิงสัมพันธ  

     และความรักในสถาบันของนักศึกษา เพ่ือใหได   

     ศิษยเกาท่ีดีในอนาคต 

กลยุทธท่ี 5 

พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

(1) มีระบบคัดกรองทางจิตวิทยานักศึกษาชั้นปท่ี 1  

(2) จัดหาทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษา 

ท่ีขาดแคลนอยางพอเพียง 

(3) สงเสริมสุขภาวะ (wellbeing) ของนักศึกษา 

ดวยระบบดูแล ใหคําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดระบบดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของ 

    นักศึกษาท่ีท่ัวถึงและทันตอสถานการณ 

กลยุทธท่ี 6 

พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

(1) สงเสริม สนับสนุนการทําโครงงานจิตอาสา (project-

based volunteering) เพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมท้ังทักษะใน

การดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (8C) 

(2) สงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

(3) จัดพ้ืนท่ีสรางสรรค บริเวณพื้นที่การศึกษา เพื่อเปน

พ้ืนท่ีใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมและแสดงออกอยาง

สรางสรรค 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหาร

ทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ 

 

(1) พัฒนากระบวนการสรางงานวิจัยท่ีประสานกับ  

กลุมผูใชงาน โดยนําความรูและเทคโนโลยีผสานกับ

ขอมูลความตองการของผูใช 

(2) ส ง เสริ มและพัฒนาระบบในการจั ด เ ก็บและ

ประมวลผลงานวิจัย  

(3) สรางแรงจูงใจใหนักวิจัยโดยจัดสรรผลประโยชนท่ี

เกิดจากทรัพยสินทางปญญาอยางเปนธรรม 

กลยุทธท่ี 2 

สรางระบบพัฒนานักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 

 

(1) โครงการสรางนักวิจัยใหม/นักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

(2) สนั บ สนุ น แล ะส ง เ ส ริ มนั ก วิ จั ย ใ ห พัฒน า ขี ด

ความสามารถนักวิจัยสูระดับชาติและนานาชาต ิ

(3) โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดานการวิจัยสูระดับชาติ

และนานาชาต ิ

กลยุทธท่ี 3 

การเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐเพ่ือขยายผลในมิติ นโยบายชุมชน สังคม 

อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย และเกิดผลกระทบท่ีนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใน

ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 

(1) จัดตั้ งคณะกรรมการกลั่ นกรองและคัด เลื อก

ผลงานวิจัย ท่ี มี คุณภาพเ พ่ือการเผยแพร  และ

ถายทอดผลงานวิจัยสูสังคม 

(2) พัฒนาและส ง เสริม งานวิ จั ยสู น วั ตกรรม เ พ่ือ

ประโยชนเชิงพาณิชย/อุตสาหกรรม และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 

(3) ประสานความรวมมือกับหนวยงาน ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เ พ่ือให เ กิดการผลักดัน

ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชในกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ผูประกอบการรุนใหม (Startup) 
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กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธท่ี 4 

พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาใหเปนท่ียอมรับท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

 

(1) รวมมือกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในการ

สนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการทําวิทยานิพนธ ใหสามารถตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาต ิ

(2) สรางกลไกสนับสนุนใหนักศึกษาทุกระดับ เปนผูชวย

วิจัยในโครงการวิจัยโดยการจัดสรรทุนระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ

อยางมีสวนรวมให มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

 

(1) จัดทําแผนบริการวิชาการ  

- สํารวจความตองการของหนวยงาน/ชุมชน  

- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการ

วิชาการ 

กลยุทธท่ี 2 

สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานสังคมสูงวัย  การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความ

เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม และการ

สรางผูประกอบการรายใหม   

 

(1) สงเสริมคุณภาพชีวิตในดานสังคมสูงวัย การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความเขมแข็งและ

เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  

(2) สง เสริมและสนับสนุนเชิ งบริการวิชาการให มี

ผูประกอบการรายใหม โดยมีผูแทนจากหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(3) สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรู/ศูนยเรียนรู

เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยี หรือองคความรู 

กลยุทธท่ี 3 

ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เ พ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน

และสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

 

(1) จัดอบรม/ใหบริการวิชาการดานสังคมสูงวัย  การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความ

เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม และ

การสรางผูประกอบการรายใหม 

กลยุทธท่ี 4 

พัฒนางานบริการทางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

 

(1) สงเสริมเครือขายโรงเรียนวิทยาศาสตร ใหสอดคลอง

กับความตองการของพ้ืนท่ี (Area Based system)  
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กลยุทธ มาตรการ 

 (2) ประสานความรวมมือกับหนวยงานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 5 

สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย   

 

(1) จัดการศึกษาผานหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 

(2) ศูนยทดสอบวิชาชีพ 

(3) หนวยบริการตรวจวิเคราะหตางๆ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและ

ประเทศชาติ 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธท่ี 1 

สรางความเชื่อมโยงระหวางงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กับภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษาเกิด

จิตสํานึกรักทองถ่ินและประเทศชาต ิ

 

(1) สงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและ

ประเทศชาติ 

กลยุทธท่ี 2 

ส ง เสริม ใหนัก ศึกษา บุคลากร  และชุมชน ร วม

สรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและ

วัฒนธรรมของทองถ่ินและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 

(1) จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และ

ชุมชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาภูมิ

ปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินและภูมิภาค

ลุมน้ําโขง 

(2) สงเสริมใหนักศึกษา แสดงผลงานสรางสรรค ท่ี

สะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

กลยุทธท่ี 3 

สรางแหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ 

 

(1) สรางความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชน

เก่ียวกับภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน

และภูมิภาคลุมน้ําโขง 

(2) จัดการเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ

คุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธท่ี 1 

บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมท่ี

ไมทนตอการทุจริต   

 

(1) ปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของสวนราชการ

และสวนงานภายในใหมีขนาดท่ีเหมาะสม ลดความ

ซํ้าซอน มีความยืดหยุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ลดตนทุนการดําเนินงาน 

(2) สรางระบบและกลไกการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ (Participation Management) การบริหาร

จัดการท่ีดี และมีธรรมาภิบาลของผูท่ีมีสวนรวมใน

การดําเนินงาน ไดแก บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา 

และภาคสวนภายนอกมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 2 

พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใตนโยบาย

ดิจิตอลไทยแลนด 

 

(1) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการใน

ดานตางๆ  

(2) นําเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช ในการใหบริการแก

ผูรับบริการ 

(3) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการ และมีขอมูลเพียงพอตอการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 3 

บริหารงบประมาณ การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ

โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงิน 

 

(1) บริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย

และวิธีการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

กลยุทธท่ี 4 

สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินและทรัพยากรเพ่ือ

สรางรายไดใหเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเองดานงบประมาณ    

 

(1) ปรับปรุงระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหมี

การจัดหารายไดจากการดําเนินตามพันธกิจ  

(2) จัดหารายไดจากองคความรู ใหมีประสิทธิภาพและ

สรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

(3) จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินท่ีสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร และบริบทของมหาวิทยาลัย  

(4) จัดหารายไดจากการระดมแหลงทุนภายนอกและ

จากศิษยเกา 
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กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธท่ี 5 

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให

ไดมาตรฐานสากล โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองคกรสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

(1) สรางการรับรูและวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปน

เลิศ (EdPEx)  สรางมาตรฐานการทํางานใหแก

บุคลากร และสรางระบบการประเมินเพ่ือพัฒนางาน

และองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

(2) บูรณาระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผล

การปฏิบัติงานไปสูงานประจําอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูปฏิบัติงานดานการ

ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง และจัดเวทีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ รวมท้ัง

เชิดชู เกียรติบุคลากรและหนวยงานท่ีมีประสบ

ความสําเร็จในดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

(4) สนับสนุนหลักสูตรท่ีมีความพรอมเขาสูกระบวนการ

รับรองมาตรฐานจากหนวยงานระดับชาติและระดับ

สากล 

กลยุทธท่ี 6 

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน สูการเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเอ้ือตอ

การเรียนรูและการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมี

ความสุขและมีสวัสดิภาพ 

 

(1) จัดทําแนวทางเพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

(Green University)   

(2) พัฒนาพ้ืนท่ี เชน  

     -   พ้ืนท่ีรอบบริเวณคณะเพ่ือเปนสถานท่ีพักผอน

หยอนใจ ของนักศึกษา และบุคลากรอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

     -   พัฒนาพ้ืนท่ีใหมีความสะอาด ปลอดภัย  

(3) ดูแลระบบสาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา ระบบสุขาภิบาล ใหสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(4) สร า ง จิ ต สํ า นึ ก ใ นก า รก า รอนุ รั กษ แ ล ะดู แ ล

สิ่งแวดลอม ใหแกบุคลากรและนักศึกษา  

(5) สงเสริมการประหยัดทรัพยากรและอนุรักษพลังงาน 

ใหแกบุคลากรและนักศึกษา 
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กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธท่ี 7 

พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกท้ังภายในมหาวิทยาลัย

และสูสาธารณชนเพ่ือเผยแพรผลงาน ชื่อเสียง และ

ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

 

(1) สรางภาพลักษณเชิงบวก พัฒนารูปแบบและวิธีการ

สื่อสารองคกรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(2) จัดทําแผนดานการประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ

เชิงรุก ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและเปนกําลังในการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน 

 

(1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยให

สอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการ

มีสวนรวม  

 

กลยุทธท่ี 2 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงาน

และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป อยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

 

(1) พัฒนาทักษะดานการบริหารใหแกผูบริหารทุกระดับ 

รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมใน

การเปนผูบริหาร 

(2) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให มีสมรรถนะตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด    

กลยุทธท่ี 3 

สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม

จริยธรรม 

 

(1) สรางจิตสํานึก และคานิยมในการปองกันแกไขปญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) สรางวัฒนธรรมการทํางานอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธท่ี 4 

สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข ผูกพันกับ

องคกร 

 

(1) พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการท่ีเหมาะสม และ

ท่ีกฎหมายกําหนดและนอกเหนือท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง

บุคลากร 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 

เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธ 1 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

ใหบริการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุม

พ้ืนท่ีบริการ 

(2) พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

(3) จัดหาระบบสํารองขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยของขอมูลในระบบเครือขาย  

(4) จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย 

(Network security) 

(5) เชื่อมโยงฐานขอมูล (database cleansing)  และ

การเขาถึงการใชงานระบบแบบ Single Sign-on 

 

กลยุทธท่ี 2 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือเขาสูมหาวิทยาลัยและสังคมดิจิทัล 

อยางรูเทาทัน 

 

(1) สงเสริมการใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก 

    นักศึกษาและบุคลากร 

(2) พัฒนาระบบสังคมดิจิทัล เพ่ือใชในการเรียน 

     การสอนและการบริหารจัดการภายในคณะ 

     อยางรูเทาทัน 
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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตรเนนกระบวนการมีสวน
รวมบุคลากรทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยผานคณะกรรมการ สวนงานท่ีตาม
ภารกิจท่ีแตละคนไดรับมอบหมาย มีการพิจารณากลั่นกรองตามลําดับชั้น มีการประชุมพิจารณาโครงการ และ
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 

ขั้นตอนงาน 
วิธีทํางาน คําอธิบาย 

ลักษณะงาน รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรม 
    เพ่ือบรรจเุปน 
    แผนปฏิบัติงานประจําป 
    คณะ 

1. ประชุม ระดมความคดิเห็น  
    เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางและ 
    เปาหมายการพัฒนางานของ 
    ภาควิชา/งาน เปนโครงการ/ 
    กิจกรรม 
2. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมของ 
    ภาควิชา/งาน สงงานแผนฯ 

ภาควิชา/งาน 
 
 
 
 

ภาควิชา/งาน 

มิถุนายน ระบุช่ือโครงการ/
กิจกรรมวัตถุประสงค 
ผลผลติ/ผลลัพธ 
งบประมาณระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ ตาม
แบบฟอรมท่ีไดรับจาก
งานแผนฯ 

2. รวบรวมโครงการ/ 
    กิจกรรม เพ่ือจัดทํา 
    แผนปฏิบัติงานประจําป 
    คณะ 

1. รวบรวมแผนโครงการ/กิจกรรม 
    จากภาควิชา/งาน  
2. วิเคราะหขอมลู  
3. ตรวจทานความถูกตอง/แกไข 
4. พิมพสรุปเปนรูปเลมของคณะ  
    แบงตามภาควิชา/งาน 

งานแผนฯ 
 

งานแผนฯ 
งานแผนฯ 
งานแผนฯ 

มิถุนายน -
กรกฎาคม 

ตรวจสอบความถูก
ตองวิเคราะหขอมลู
โครงการ/กิจกรรม 
สรุปแบบคําขอเสนอ
ตอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา 

3. การพิจารณาโครงการ/ 
    กิจกรรม ตามแผน 
    ปฏิบัติงานประจําป 
    คณะ 
 

1. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของ  
    ภาควิชา/งาน ตามรายละเอียด 
    ท่ีงานแผนฯไดสรุปให โดยการ 
    พิจารณาและใหความเห็นชอบ  
    เชน อนุมัติ/ไมอนุมัต/ิปรบัลด 
    งบประมาณ/แกไข/อ่ืน ๆ 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

สิงหาคม -
กันยายน 

พิจารณาโครงการ/
กิจกรรม และ
งบประมาณ ตาม
เหตุผลความจําเปน
ของภาควิชา/งาน 

4. การแกไขโครงการ/ 
    กิจกรรม ตามแผน 
    ปฏิบัติงานประจําป 
    คณะ 
 

1. สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับ 
    อนุมัติตามมติท่ีประชุม 
    คณะกรรมการประจําคณะ  
    แจงภาควิชา/งาน 
2. สงโครงการ/กิจกรรมท่ีปรับแก 
    คืนงานแผนฯ 

งานแผนฯ 
 
 
 

ภาควิชา/งาน 

กันยายน - 
ตุลาคม 

แจงผลการอนุมัติ
โครงการตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ให
ภาควิชา/งานทราบ 
เพ่ือปรับแกโครงการ/ 
กิจกรรม  

5. สรุปโครงการ/กิจกรรม  
    ตามแผนปฏิบัติงาน 
    ประจําปของคณะ 

1. ใสรหัสโครงการท่ีไดรบัอนุมัต ิ
    ตามมติท่ีประชุมท้ังหมด  
    เสนอคณบดลีงนาม  
2. เมื่อคณบดลีงนามแลว สําเนา 1  
   ชุด ไวท่ีงานแผนฯ จากน้ัน 
   สงคืน ตนฉบับโครงการ/ 

งานแผนฯ 
 
 

งานแผนฯ/ 
ภาควิชา/งาน 

ตุลาคม เสนอโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติท้ังหมดให
คณบดลีงนามอนุมัติ
โครงการ จากน้ัน
สงคืนภาควิชา/งาน 
เพ่ือดําเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 
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ขั้นตอนงาน 
วิธีทํางาน คําอธิบาย 

ลักษณะงาน รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
    กิจกรรมใหภาควิชา/งาน นําไป 

   ทําเรื่องยืมเงินเพ่ือดําเนินงาน 
   ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับ 
   อนุมัต ิ

  ตามท่ีไดรับอนุมตั ิ

6. ดําเนินการตามแผนการ 
    ปฏิบัติงานคณะ 

1. ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม 
    แผนปฏิบัติการของคณะ   
2. เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    เสร็จสิ้น ตองสรุปและรายงาน 
    ผลการดําเนิน โครงการ/ 
    กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
    ของคณะ สงงานแผนฯ     

ภาควิชา/งาน 
 

ภาควิชา/งาน 

ตามท่ีบรรจุ
ไวในแผนฯ 

ภาควิชา/งาน ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติงาน 
และรายงานผลสงงาน
แผนฯเมื่อดําเนินการ
แลวเสร็จ 

7. ติดตามผลการ 
   ปฏิบัติงาน ตาม  
   แผนปฏิบัติการคณะ 

1. สงแบบฟอรมการตดิตามผล  
    การปฏิบัติงานตามแผนฯ ให 
    ภาควิชา/งาน กรอกขอมูล     
2. เมื่อกรอกขอมูลเสร็จสิ้นแลว  
    สงขอมูลคืนงานแผนฯ 

งานแผนฯ 
 
  

ภาควิชา/งาน 

มีนาคม   
มิถุนายน  

และ
กันยายน 

สงแบบฟอรมการ
ติดตามผลการปฏิบัติ 
งานตามแผนฯ ให
ภาควิชา/งาน กรอก
ขอมูลผลการดําเนิน 
งาน เชน ระยะเวลา 
งบประมาณ ปญหา
อุปสรรค และขอเสนอ
ในการดําเนินงาน  
เปนตน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

ข้ันตอนการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําป  
 

                                    ภาระงาน                       ผูรับผิดชอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ภาระงาน                                                 
 
 
 
 
 

ภาควิชา/งาน เสนอโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือบรรจุเปนแผนปฏิบัติงานประจําป
คณะ ตามแบบฟอรมคําขอ   พรอมท้ังลง
ลายมือช่ือผูเสนอโครงการ  
ผูเห็นชอบโครงการ  เวนเฉพาะผูอนุมัติ
ใหคณบดเีปนผูลงนาม สงงานแผนฯ 

งานแผนฯ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
จากภาควิชา/งาน เปนรูปเลมของคณะ 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาและใหความเห็น 

คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณา
และใหความเห็น  ดังน้ี  

-  อนุมัติ งานแผนฯ จะใสรหัส  
   โครงการ และนําเสนอคณบด ี
   ลงนามอนุมัติตอไป 
-  ไมอนุมัติ งานแผนฯ จะสงกลับ 
   คืนภาควิชา/งาน  
-  ปรับแก/ลดงบประมาณ  
   งานแผนฯ จะสงคืนภาควิชา/งาน  
   ใหปรับแกไขตามมติท่ีประชุม  
   จากน้ันใหภาควิชา/งาน สงคืน 
   เอกสารการแกไขท่ีงานแผนฯ  
   เพ่ือใสรหัสโครงการ และเสนอ 
   คณบดีลงนามอนุมัติตอไป 

ภาควิชา/งาน 

งานแผนฯ 

งานแผนฯ 
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 ภาระงาน                       ผูรับผิดชอบ 
   
   
 
  งานแผนฯ  

 
 
 
 
 
 
 
        ภาควิชา/งาน 
 
 
 
 
 
 
        งานแผนฯ และภาควิชา/งาน 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

งานแผนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวบรวม สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ี
ไดรับอนุมัติเสนอใหคณบดีลงนาม
อนุมัติโครงการ จากน้ันสงคืนท่ี
ภาควิชา/งาน  

ภาควิชา/งาน ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดรบั
อนุมัต ิ

สงแบบฟอรมการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ ใหภาควิชา/
งานกรอกขอมูลผลการดําเนินงาน
และสงกลับมาท่ีงานแผนฯ 

รวบรวมผลการติดตามดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
ตามแผนฯ เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือรับทราบและให
ความเห็นชอบ 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานแผนฯ แจงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปให

ภาควิชา/งานทราบ 

ภาควิชา/งาน ระดมความ
คิดเห็นและจัดทําแผนปฏบัิติ
การตามแบบฟอรมท่ีกําหนด
และเสนอโครงการ/กิจกรรม 

งานแผนฯ ตรวจสอบ
เอกสาร/วิเคราะห 

งานแผนฯ รวบรวมแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา 

งานแผนฯ เสนอแผนปฏบัิติ
การประจําปตอคณบด ี

คณบดี ลงนามอนุมัติโครงการ 
งานแผนฯ แจงเวียน

แผนปฏิบัติการประจําป 

งานแผนฯ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอตอ
คณะกรรมการคณะ ถูกตอง 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ไมถูกตอง 

ภาควิชา/งาน ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

งานแผนฯ ติดตามประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปจากภาควิชา/งาน 



 

 

บทท่ี 4 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
4.1 สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
 สรุปโครงการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับ หนวยงาน/ภาควิชา จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 งานบริการการศึกษา 7 2,203,045 

2 งานบณัฑิตศึกษา 11 1,236,090 

3 งานพัฒนานักศึกษา 23 801,220 

4 งานบริหารท่ัวไป 7 7,671,620 
5 งานบริหารบุคคล 6 14,971,552 

6 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 1 566,960 
7 งานแผนและงบประมาณ 1 20,000 
8 งานสงเสริมการวิจัย 2 837,950 

9 งานบริการวิชาการ 0 0 
10 งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 1 180,000 
11 งานคลังและพัสดุ : งานพัสดุ 4 3,127,600 

12 ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 16 1,223,400 
13 ภาควิชาเคมี 11 1,259,052 
14 ภาควิชาฟสิกส 7 439,630 
15 ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 13 1,226,160 

รวมจํานวนโครงการ/งบประมาณ (บาท) 110 35,764,279 

หมายเหตุ : ยกเลิก 6 โครงการ อนุมัติเพ่ิม 2 โครงการ 
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4.2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณของแตละหนวยงาน/ภาควิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 4.2.1 งานบริการการศึกษา 

 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 611101 บริหารจัดการสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร 
นางสาวปริยากร  พิมเงิน 298,190 

2 1 611102 สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี 

นายปราการ  ภิรมยกิจ 520,580 

3 1 611103 ปรับปรุงหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

นางเรไร กาฬบุตร 37,275 

4 1 611104 พัฒนาศักยภาพผูรับทุน
เรียนดีวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นางเรไร กาฬบุตร 1,210,000 

5 1 611105 มอบทุนการศึกษารางวัล
เรียนดีวิทยาศาสตร สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

นางเรไร กาฬบุตร 40,000 

6 6 616108 การสรางความรูความเขาใจ
การเขียนและผลิตตาราหรือ
หนังสือวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
เผยแพรในสานักพิมพ 

นางสาวดุจฤทัย สหพงษ 21,400 

7 1 611134 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2018 
(North Eastern Science 
and Technology 
Conference : NESTC 
2018) 

นางเรไร กาฬบุตร 75,600 

รวมท้ังหมด 7 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 2,203,045 
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4.2.2 งานบัณฑิตศึกษา 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 611106 จัดซ้ือวัสุดสําหรับหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร               
24,000  

2 1 611107 ประชาสัมพันธหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

นางสาวปริยากร  พิมเงิน               
90,880  

3 1 611108 ติดตามความกาวหนาในการ
ทําวิจัยของนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

ผศ.ดร.กานตตะรัตน วุฒิ
เสลา 

              
15,000  

4 1 611109 เชิญผูเชี่ยวชาญบรรยาย
พิเศษในรายวิชาสัมมนาและ
การจัดการความรูของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ผศ.ดร.สุระ  วุฒิพรหม               
15,000  

5 1 611110 การเสวนาเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
จากมุมมองของมหาบัณฑิต
และนักศึกษาของหลักสูตร 

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร  ไมใช
งบประมาณ  

6 1 611111 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  

นางอัญชลี  มาจันทร 13,500                

7 1 611112 การจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

นางอัญชลี  มาจันทร           
1,044,010  

8 1 611113 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

นางอัญชลี  มาจันทร                 
3,550  

9 4 614101 สืบสานปใหมไทยดวยสายใย
ชาววิทยาศาสตรศึกษา  

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร  ไมใช
งบประมาณ  

10 7 617101 การพัฒนาเวบไซตของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

นางอัญชลี  มาจันทร  ไมใช
งบประมาณ  

11 7 617102 การพัฒนาโปรแกรม
ฐานขอมูลบัณฑิตศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร 

นางอัญชลี  มาจันทร               
30,150  

รวมท้ังหมด 11 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,236,090 
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 4.2.3 งานพัฒนานักศึกษา 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 611114 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

และวัดทดสอบภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 150,000 

2 1 611115 การแขงขันกีฬาภายในเชื่อม
ความสัมพันธ UBU Games 
2017 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 32,000 

3 1 611116 การแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธจําปา  
ครั้งท่ี 12 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 14,000 

4 1 611117 การประกวดเชียรลีดเดอรใน
กีฬาสัมพันธ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 15,000 

5 1 611118 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปท่ี 
4 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 10,000 

6 1 611119 สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 9,000 
7 1 611120 เตรียมความพรอมสูโลกการ

ทํางาน  
นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 40,600 

8 1 611121 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 44,850 
9 1 611122 สอนนองรองเพลง นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร - 
10 1 611123 SCI Smart Ambassador 

2018 
นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 25,000 

11 1 611124 พิธีซอมรับปริญญาและแสดง
ความยินดีกับบัณฑิตใหม 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 120,850 

12 1 611125 สานสัมพันธนองพ่ีสันทนา
การ 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 5,000 

13 1 611126 เสริมสราง พัฒนาเทคนิคการ
ใหคําปรึกษาดานทุนและ
สวัสดิการนักศึกษา 

นายสมบัติ  หลักบุญ 3,000 

14 1 611127 จัดทําสื่อวิดีทัศนองคความรู
ในการประกอบอาชีพและ
การเปนผูประกอบการของ
ศิษยเกา "พ่ีริเริ่ม นองเสริม
ตอ ตอยอดความคิด พิชิต
ความสําเร็จ" 

นายสมบัต ิ หลักบุญ 5,000 
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ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
15 1 611128 สงเสริมและพัฒนาทักษะการ

ทํางานระหวางเรียน 
นายสมบัต ิ หลักบุญ 30,000 

16 1 611129 การแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทย ครั้ง
ท่ี 27 

นายสมบัติ  หลักบุญ 131,220 

      
17 1 611130 สนับสนุนใหนักศึกษาทํา

กิจกรรมจิตอาสา 
นายสมบัต ิ หลักบุญ 20,000 

18 3 613101 หอบรักษไปหมปา ครั้งท่ี 12 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 25,000 
19 3 613102 จําปาวิชาการ ครั้งท่ี 12 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 25,000 
20 3 613103 คายพัฒนาทักษะภาวะความ

เปนผูนํา 
นายสมบัต ิ หลักบุญ 31,500 

21 3 613104 คายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส
และดาราศาสตร ครั้งท่ี 13 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 25,000 

22 4 614102 พิธีไหวครู และมอบ
ทุนการศึกษา 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 34,200 

23 4 614103 วันลอยกระทง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร ยกเลิก
โครงการ 

24 4 614104 กันเกราชอใหมรวมใจสืบสาน
ประเพณีสักการะหลวงปูชา 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 5,000 

รวมท้ังหมด 24 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 801,220 
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4.2.4 งานบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 615101 บริหารจัดการคาตอบแทน นางสุกัญญา  พิมพบุญมา 833,620 
2 5 615102 บริหารจัดการคาสาธารณูปโภค นางสุกัญญา  พิมพบุญมา 5,000,000 
3 5 615103 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง นางสุกัญญา  พิมพบุญมา 50,000 
4 5 615104 การจัดการควมรู (Knowledge 

Management : KM) 
นางทุติยาภรณ วีระกุล - 

5 5 615105 การบริหารจัดการ และ
ดําเนินงานตามนโยบายคณะ 

นางวรุณี  ไชยกาล 500,000 

6 5 615106 จางเหมาแรงงานพนักงานทํา
ความสะอาด 

นางวรุณี  ไชยกาล 1,288,000 

7 5 615107 Big Cleaning Day คณะ
วิทยาศาสตร 

นางวรุณี  ไชยกาล - 

รวมท้ังหมด 7 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 7,671,620 
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4.2.5 งานบริหารบุคคล 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 6 616101 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายวิชาการ 
นายปรีชา  บุญทํานุก 400,000 

2 6 616102 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน 

นายธนศิลป  ทองไทย ยกเลิกโครงการ 

3 6 616103 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
เพ่ือเบิกจายคาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 
เขาสูการขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย 

นายปรีชา  บุญทํานุก 61,820 

4 6 616104 เบิกจายเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได) 

นายธนศิลป  ทองไทย 12,818,940 

5 6 616105 เบิกจายเงินเดือนลูกจาง
ชั่วคราว 

นายปรีชา  บุญทํานุก 1,250,260 

6 6 616106 ประกันสังคมสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได) 

นายธนศิลป  ทองไทย 378,000 

7 6 616107 ประกันสังคมสําหรับลูกจาง
ชั่วคราว 

นายปรีชา  บุญทํานุก 62,532 

รวมท้ังหมด 6 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 14,971,552 
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4.2.6 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 615109 สงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาบุคลากร
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาวดุจฤทัย สหพงษ ยกเลิก
โครงการ 

2 5 615110 ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวดุจฤทัย สหพงษ 566,960 

รวมท้ังหมด 2 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 566,960 
 
 4.2.7 งานแผนและงบประมาณ 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 615108 สงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานแผนและ
งบประมาณ 

งานแผนและงบประมาณ 20,000 

รวมท้ังหมด 1 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 20,000 
 
 
 4.2.8 งานสงเสริมการวิจัย 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 2 612101 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ

วิจัย 
นางสาวอมรรัตน  วะสุรีย 800,000 

2 2 612102 สงเสริมภาพลักษณและผลงาน
การวิจัยใหเปนท่ีประจักษ 

นางสาวอมรรัตน  วะสุรีย 37,950 

รวมท้ังหมด 2 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 837,950 
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4.2.9 งานบริการวิชาการ 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 615112 จางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน

เจาหนาท่ีงานบริการวิชาการ 
นางลลิตภัทรา  ริมทอง ยกเลิก

โครงการ 
รวมท้ังหมด 1 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน - 

  
4.2.10 งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 615113 จางเหมาแรงงานผูปฏิบัติงานดาน

คอมพิวเตอร 
นายนัฐพงษ  สืบสุข 180,000 

2 5 615114 เชิญผูเชี่ยวชาญเปนวิทยากร
ฝกอบรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

นายศุภชัย  เชื้อพันธ ยกเลิก
โครงการ 

3 5 615115 ประชาสัมพันธขาวสารและ
กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร 

นายนัฐพงษ  สืบสุข ยกเลิก
โครงการ 

รวมท้ังหมด 3 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 180,000 

 
4.2.11 งานคลังและพัสดุ : งานพัสดุ 

 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 611131 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและจางเหมา

บริการเพ่ือการบริหารจัดการของ
สํานักงานเลขานุการ 

นางสาวสุตินทรณ  
อาชญาทา 

150,000 

2 1 611132 จัดซ้ือจัดหาวัสดุสํานักงาน เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

นางสาวสุตินทรณ  
อาชญาทา 

200,000 

3 1 611133 ซอมบํารุงวัสดุ/ครุภัณฑ ปรับปรุง
กลุมอาคารคณะวิทยาศาสตร 

นายรัชตวิภพ  มีทรัพย
รุงโรจน 

2,300,000 

4 5 615111 จางเหมาแรงงานดูแลบํารุงรักษา
ภูมิทัศนและจางเหมาแรงงาน
ซอมแซมระบบสุขาภิบาล
โครงสรางอาคาร กลุมอาคาร
วิทยาศาสตร 

นางเกษมณี  โสภาณ
เวช 

477,600 

รวมท้ังหมด 4 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 3,127,600 
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 4.2.12 ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 

 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 611234 จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนนุการเรียน

การสอนและวสัดุสาํนักงาน
ภาควิชา 

ดร.ทศพร  จูฉิม 120,000 

2 1 611235 นิเทศนักศึกษาและติดตาม
ความกาวหนานักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา 

รศ.ดร.มนกรณ  วัฒนทวี
กุล 

15,000 

3 1 611236 จางนักศึกษาชวยงานวิชาเก่ียวกับ
วิชาปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร 

ดร.วราวุฒ ิ ผาเจริญ 20,000 

4 1 611237 สนับสนนุการทําโครงงานสาํหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดร.ณัฏฐ  ดิษเจริญ 400,000 

5 1 611238 จัดซื้ออุปกรณสําหรับทําโครงงาน
คณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขา
คณิตศาสตร 

ผศ.ดร.ศราวุธ  แสนการุณ 160,000 

6 1 611239 จัดซื้ออุปกรณสําหรับทําโครงงาน
คอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

ดร.วิชิต  สมบัต ิ 160,000 

7 1 611240 สนับสนนุนักศึกษาเขารวมการ
แขงขันเชิงทักษะ  

ดร.เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ 74,260 

8 1 611241 เครือขายความรวมมือจัดประชมุ
วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร 42,880 

9 1 611242 เชิญอาจารยพิเศษสาํหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา 

รศ.ดร.มนกรณ  วัฒนทวี
กุล 

26,400 

10 1 611243 กิจกรรมเตรียมความพรอม และ
เสริมทักษะสําหรับนักศึกษา IT 

นายพชิิต  โสภากันต ไมใช
งบประมาณ 

11 1 611244 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การพิมพเอกสาร โครงงานและ
รายงานทางคณิตศาสตรดวยการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป LATEX 
 
 

ผศ.ดร.วีรยุทธ  นิลสระคู ไมใช
งบประมาณ 
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ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
12 1 611245 เชิญผูเชี่ยวชาญ สาขาวทิยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ชยาพร  แกนสาร 15,000 

13 2 612203 สงเสริมและพฒันาความสามารถ
ในการทําวิจัยดานคอมพวิเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดร.ณัฏฐ  ดิษเจริญ ไมใช
งบประมาณ 

14 2 612204 สนับสนนุคาสมาชิกและคาใชจาย
ในการเดินทางเขารวมประชุมของ
ผูแทนมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
ในคณะกรรมการอํานวยการศูนย
สงเสริมการวิจัยคณิตศาสตรแหง
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.วีรยุทธ  นิลสระคู 34,920 

15 2 612205 เขารวมประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการงานประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรและวิศวกรรม
ซอฟตแวร 

ดร.เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ 10,940 

16 5 615216 จางเหมาแรงงานชางเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

ดร.ทศพร  จูฉิม 144,000 

รวมท้ังหมด 16 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,223,400 
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4.2.13 ภาควิชาเคมี 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 611346 จัดซื้อการจัดหาวัสดุสาํหรับการ

เรียนการสอน  
ภาควิชาเคม ี

รศ.ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ ์ 576,000 

2 1 611347 เชิญอาจารยพิเศษหลักสูตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ยาง  

ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี 43,780 

3 1 611348 การจัดการขยะ และของเสีย
อันตรายหองปฏิบัติการ 

นายคีรีวัฒน  จันทรตรี 129,272 

4 1 611349 จางนักศึกษาเปนผูชวยสอน
รายวิชาปฏิบัติการ ภาควิชาเคม ี

อาจารยมาล ี ประจวบสุข 45,000 

5 1 611350 การสนับสนนุโครงงานพิเศษ 
ภาควิชาเคม ี

ดร.อริสรา  อิสสะรีย 465,000 

6 1 611351 เตรียมความพรอมกอนการ
ฝกงาน ภาควิชาเคม ี

ผศ.ดร.ปุริม  จารุจํารัส ไมใช
งบประมาณ 

7 1 611352 เตรียมความพรอมกอนการ
ฝกงาน  
สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการยาง 

ดร.ศันศนีย ศรีจันทร ไมใช
งบประมาณ 

8 1 611353 เตรียมความพรอมการใช
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรกอน
ทํางานจริง สําหรับนักศึกษาเคม ี

นางสาวเสาวณีย  เหลาสิงห ไมใช
งบประมาณ 

9 1 611354 ถายทอดประสบการณการ
ฝกงานภาคฤดูรอนจากรุนพี่สูรุน
นอง  

ดร.สมจินตนา  ทวีพานชิย ไมใช
งบประมาณ 

10 1 611355 อบรมความปลอดภัยในการ
ทํางานเก่ียวกับหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร 

นายคีรีวัฒน  จันทรตรี ไมใช
งบประมาณ 

11 4 614305 ทําบุญตักบาตร รับขวัญนอง
ใหม 

ดร.สายสมร  ลําลอง ไมใช
งบประมาณ 

รวมทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,259,052 
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4.2.14 ภาควิชาฟสิกส 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 611456 วัสดุสําหรับการเรียนการสอนใน

รายวิชาของภาควิชาฟสิกส 
ดร.อมร  เทศสกุลวงศ 264,000 

2 1 611457 คาใชจายในการดําเนินงาน
โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษา
ฟสิกส 

ดร.อมร  เทศสกุลวงศ 145,000 

3 1 611458 อบรมเชิงปฏิบัติการการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรเพ่ือสราง
ภาพลักษณของคณะ 

ดร.จิตกร  ผลโยญ 10,880 

4 1 611459 จางนักศึกษาชวยสอนปฏิบัติการ
ฟสิกส 

ดร.จิตกร  ผลโยญ 19,750 

5 1 611460 มองตางคณะ ครั้งท่ี 5 ดร.สมคิด  เพ็ญชารี ไมใช
งบประมาณ 

6 1 611461 ดูวิจัยใกลตัว ครั้งท่ี 3 รศ.เรวัฒน  เหลา
ไพบูลย 

ไมใช
งบประมาณ 

7 2 612406 สัมมนา The 4th Seminar on 
Physics Education esearch 
in Thailand (PER-Thai) 

ผศ.ดร.สุระ  วุฒิพรหม - 

รวมท้ังหมด 7 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 439,630 
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4.2.15 ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 1 611562 จัดซ้ือวัสดุสําหรับการ

เรียนการสอนภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

นางสาววรญา  ทิพยธํารง
ทรัพย 

320,000 

2 1 611563 เชิญอาจารยพิเศษ 
อาจารยผูรวมสอนสําหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 

นางสาววรญา  ทิพยธํารง
ทรัพย 

60,100 

3 1 611564 จัดซ้ือวัสดุสําหรับการ
เรียนการสอนวิชาปญหา
พิเศษ/โครงงาน/โครงงาน
พิเศษ  

นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคํา
กุลวัฒน 

615,000 

4 1 611565 ฝกปฏิบัติงานดานสุข
ศาสตรอุตสาหกรรม 

อาจารยกานตนลินญา  บุญที 10,160 

5 1 611566 ฝกปฏิบัติการปองกัน
อัคคีภัย 

อาจารยสุนทรี  ศรีเท่ียง 42,500 

6 1 611567 จางนักศึกษาชวยงานการ
เรียนการสอนของภาควิชา 

ผศ.ดร.สนม  รวมสุข 25,000 

7 1 611568 สนับสนุนนักศึกษาเขา
แขงขันกีฬาและวิชาการ 
"การแขงขันกีฬาจุล
ชีววิทยาสัมพันธแหง
ประเทศไทย (โคโลนีเกมส) 
ครั้งท่ี 14" 

ดร.ศศิธร  หลอเรืองศิลป 49,120 

8 1 611569 Safety Patrol : Safety 
Workshop 

ดร.กติกา สระมณีอินทร ไมใช
งบประมาณ 

9 1 611570 การเตรียมความพรอมวิชา
โครงงานพิเศษ/โครงงาน/
ปญหาพิเศษ สําหรับ
นักศึกษา ชั้นปท่ี 4 

อาจารยนิภาพร  คําหลอม ไมใช
งบประมาณ 

10 1 611571 การชี้บงอันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยง 

อาจารยกานตนลินญา  บุญที ไมใช
งบประมาณ 

11 4 614506 ธนาคารขยะรีไซเคิล นางสาวสุพรรณิการ  ซาเหลา ไมใช
งบประมาณ 
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ท่ี กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
12 4 614507 ผาปาขยะรีไซเคิล อาจารยรัชวุฒ ิ โคตรลาคํา ไมใช

งบประมาณ 
13 5 615517 จางเจาหนาท่ีทําความ

สะอาดเครื่องแกวประจํา
หองซักลางเครื่องแกว 

นางสาววรญา  ทิพยธํารง
ทรัพย 

104,280 

รวมทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,226,160 

 
 



 

 

 

 ภาคผนวก 
 

  - ภาคผนวก ก คําชี้แจงรหัสโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 -  ภาคผนวก ข ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ/                

รายละเอียด โครงการ 

          - ภาคผนวก ค   หลักเกณฑการจัดสรรและการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 - ภาคผนวก ง ตัวอยางแบบเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป                       

งบประมาณ พ.ศ.2561_งานพัฒนา 

 - ภาคผนวก จ  ตัวอยางแบบเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561_งานประจํา 

 - ภาคผนวก ฉ  ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําช้ีแจงรหัสโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

รหัสโครงการ จํานวน  6 หลัก  

ตัวเลขหลักท่ี 1-2 หมายถึง ปงบประมาณ 2561 

ตัวเลขหลักท่ี 3    หมายถึง ยุทธศาสตร 

ตัวเลขหลักท่ี 4    หมายถึง สวนงานท่ีสังกัดภายใตฝายท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ตัวเลขหลักท่ี 5-6 หมายถึง ลําดับโครงการ 

ตัวเลขแสดงความหมายของยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร ดานท่ีเกี่ยวของ 

1 ดานการผลิตบัณฑิต 

2 ดานการวิจัย 

3 ดานการบริการวิชาการ 

4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 ดานการบริหารจัดการ 

6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

7 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                                 ตัวเลขแสดงความหมายของฝาย/สวนงาน 

ฝาย สังกัด 

1 สํานักงานเลขานุการ 

2 ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 

3 ภาควิชาเคมี 

4 ภาควิชาฟสิกส 

5 ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 

ตัวอยางเชน 611234 หมายถึง โครงการงบประมาณ พ.ศ.2561  ยุทธศาสตรท่ี 1ดานการผลิตบัณฑิต สังกัด

ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร โครงการท่ี 34 

 

 

 

ภาคผนวก ก 



 

 

 
สวนราชการ  ............ สํานักงานเลขานุการ/ภาควิชา.................... คณะวิทยาศาสตร   โทร. ...................... 
ท่ี  ศธ ๐๕๒๙.๗……../...........................     วันท่ี  ....................................................   
เรื่อง   ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจาย/รายละเอียดโครงการ................................................................. 
 รหัสโครงการ......................... 
 
เรียน   .................................................................. 

 
 ตามท่ี  …………………………………….. ไดรับอนุมัติโครงการ………………………………………………….
รหัสโครงการ ………………………… งบประมาณ............................... บาท (....................................บาทถวน)  นั้น 
    เนื่องจาก................................................................................................................................... 
ดังนั้น งาน/ภาควิชา  จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจาย/รายละเอียดโครงการ ภายใตกรอบวงเงิน
งบประมาณเดิมท่ีไดรับอนุมัติ ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

รายละเอียด 
งบประมาณ 

(เดิม)  
ท่ีไดรับอนุมัติ 

งบประมาณ  
(ใหม)  

ขออนุมัติปรับแผน  
คาตอบแทน   
   
คาใชสอย   
   
คาวัสดุ   
   
   
   

รวมงบประมาณ   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

          
 
                   ……………………………….. 

                                                 (……………………………………………) 
                               หัวหนาภาควิชา/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี  
 

  
 

บันทึกขอความ 

ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขออนมุัติปรับแผนงบประมาณ/รายละเอียดโครงการ 

ภาคผนวก ข 



 

 
หลักเกณฑการจัดสรร และการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

******************************************* 

หมวดคาตอบแทน : 

1)โครงการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ใหเบิกจายคาตอบแทนเฉพาะวิทยากรภายนอกคณะฯ ดังนี้ 

- คาตอบแทนวิทยากรท่ีเปนบุคลากรของรัฐ ไมเกินอัตรา 600 บาท/ชั่วโมง 
- คาตอบแทนวิทยากรท่ีไมใชบุคลากรของรัฐ ไมเกินอัตรา 1,200 บาท/ชั่วโมง 

หมวดคาใชสอย : 

1.1 คาเบี้ยเลี้ยง สําหรับบุคลากร : ใหเบิกจายไดตามระเบียบการเบิกจายเงิน กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง  
 

ระดับ อัตรา (บาท) 
ชํานาญการพิเศษ ลงมา 240 
เชี่ยวชาญ ข้ึนไป 270 

หมายเหตุ : โครงการทัศนศึกษา ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดเฉพาะบุคลากรเทานั้น 

1.2 คาท่ีพัก จัดใหพัก 2 คนข้ึนไป/หอง ยกเวนมีเหตุจาเปนท่ีไมเหมาะสม 
สําหรับนักศึกษา : - ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อัตรา 500 บาท/หอง/วัน - นอกเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล อัตรา 400 บาท/หอง/วัน หมายเหตุ : โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี คณะไมไดสนับสนุนใน
สวนของคาท่ีพักนักศึกษา ควรใชระยะเวลาตามความเหมาะสม (3 - 4 วัน โดยกรณีเดินทางไปตางจังหวัด) 
การเบิกจายอยางประหยัด และเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

สําหรับบุคลากร : 
         การเดินทางไปราชการ เชน การเขารวมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย และการ
ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมตางๆ นอกเหนือจากการประชุมวิชาการ นาเสนอผลงาน ใหเบิกจายไดตาม
ระเบียบสํานักงบประมาณ  

ระดับ หองพักเดี่ยว หองพักคู 
ชํานาญการพิเศษ ลงมา ไมเกิน 1,500/วัน/คน ไมเกิน 850/วัน/คน 
เชี่ยวชาญ ข้ึนไป ไมเกิน 2,200/วัน/คน ไมเกิน 1,200/วัน/คน 

 
           การเดินทางไปราชการ เชน การเดินทางเขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน ฝกอบรม การจัด
งาน คาท่ีพักไมสามารถเบิกในลักษณะเหมาจายได และจะตองเบิกจายแบบมีหลักฐานการจาย ไมเกินอัตรา   
ท่ีกําหนด หลักฐานประกอบดวย ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี และ Folio (รายละเอียดการเขาพัก) 

บุคลากรเดินทางเขารวมฝกอบรม โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมท่ีสวนราชการจัด หรือจัดรวมกับ
หนวยงานอ่ืน มีคาใชจายท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

 

ภาคผนวก ค 



 

 
อัตราคาท่ีพักในการฝกอบรมในประเทศ (บาท : วัน : คน)  

ระดับการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู 
เชี่ยวชาญ ข้ึนไป ไมเกิน 2,600.- บาท ไมเกิน 2,400.- บาท 
ชํานาญการพิเศษ ลงมา ไมเกิน 1,450.- บาท ไมเกิน 1,800.- บาท 
 

1.3 คาใชสอย กรณีเปนโครงการท่ีมีรายจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 25 บาท/คน/ม้ือ 
- คาอาหารกลางวัน/เย็น 
- ขาวกลอง 50 บาท/คน/ม้ือ 
- บุฟเฟต 120 บาท/คน/ม้ือ 
 
1.4 คาประกันอุบัติเหตุ 
ในการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี สามารถเบิกจายไดเฉพาะนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม ไมรวมถึง
บุคลากรท่ีนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ใหพิจารณาจัดซ้ือกับบริษัทท่ีสามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 
ไดอยางถูกตองเทานั้น 

1.5 การจางเหมารถในการเดินทางไปราชการ 
หากมีความจําเปนตองจางเหมารถในการเดินทางใหดําเนินการจัดจางเปนไปตามระเบียบสํานักงาน
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 รายละเอียดดังนี้ 
1. การจางเหมารถตู ไมเกิน 1,800 บาท/วัน 
2. การจางเหมารถบัสพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง ไมเกิน 12,000 บาท/วัน 
 
1.6 การประมาณการคาเดินทางโดยเครื่องบิน ใหประมาณการคาใชจายจากสายการบินชั้นประหยัด เชน แอร
เอเชีย นกแอร ไทยสมายด ดวยงบประมาณท่ีมีอยูจํากัดขอความรวมมือในการวางแผนการเดินทางลวงหนา 
1.7 กรณีท่ีมีการจางเหมาทัวร ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท้ังในประเทศและตางประเทศใหแจกแจง
รายละเอียดคาจางเหมาการเดินทางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และแกไขเพ่ิมเติม 
 
หมวดคาวัสดุ : 
การจัดซ้ือวัสดุในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหดําเนินการตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางโดย
เครงครัด 

คาใชจายอ่ืนๆ : 
ใหเบิกจายไดตามจริง โดยดูความจําเปนเหมาะสมและประโยชนของหนวยงานเปนท่ีตั้ง การเบิกจายใหเปนไป
ตามระเบียบของการเบิกจายเงิน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ขอสังเกต : จากการตรวจเอกสารโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับเปลี่ยนหมวดรายจาย ซ่ึงหัวหนาโครงการไดดําเนินการ ไป
กอนท่ีจะไดรับอนุมัติใหปรับเปลี่ยนหมวดรายจาย ดังนั้นการขออนุมัติปรับเปลี่ยนงบประมาณ หมวดรายจาย 



 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะตองไดรับอนุมัติใหปรับเปลี่ยนงบประมาณเรียบรอยแลวจึงจะสามารถ
ดําเนินการได 

2. เนื่องจากการดําเนินการเบิกจายผานระบบ UBUFMIS คอนขางมีขอจากัด ขอใหมีการตรวจสอบความ
ตองการตางๆ ในการประมาณการงบประมาณอยางเหมาะสมในหมวดครุภัณฑตางๆ เพ่ือใหทันกับความ
ตองการของผูใชงาน ดังนั้น ในการปรับแผนงบประมาณรายจาย จะมีแนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผน
งบประมาณรายจาย ประจําป (เงินรายได) ของคณะ/หนวยงาน และจะตองดําเนินการตามแนวปฏิบัติทุก
ข้ันตอน 
3. ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเขียนขอเสนอโครงการในปงบประมาณท่ีผานมา คือ ระยะเวลาดาเนินการ ควรระบุ
ใหชัดเจน 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม : (จากปท่ีผานมา) 
1. ขอให ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ ระบุระยะเวลาดําเนินโครงการใหชัดเจน โดยใหกําหนดระยะเวลาท่ี
จะตองดําเนินโครงการใหชัดเจนในแตละรอบไตรมาส เพ่ือใหการติดตาม/รายงานผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ไดขอมูลท่ีชัดเจน/ครบถวน 
 
2. ขอให ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนในเรื่องของหมวดรายจาย
กอนเสนอโครงการ เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป 2561 
 
3. ขอให ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ รวบรวมขอมูลโครงการท่ีมีความซํ้าซอนใหรวบรวมและเขียนโครงการ
เพียง 1 โครงการ โดยใหสงผูแทนเขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานในโครงการนั้นๆ 
 
4. ขอให งานบริหารท่ัวไป สํานักงานเลขานุการ เปนผูรับผิดชอบเขียนโครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ รวมท้ังคณะ (แตละหนวยงาน/ภาควิชา สงแบบเสนอโครงการใหกับงานบริหารท่ัวไป) 
 
5. ขอใหงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานเลขานุการ เปนผูรับผิดชอบโครงการจางงานระหวางเรียนของนักศึกษา 
รวมท้ังคณะ 
 
6. คาวัสดุสารเคมี ควรควบคุมการจัดซ้ือสารเคมี (สามารถใชรวมกันได) จัดทําหรือแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
ระบบบัญชี หรือระบบควบคุมการจดัซ้ือ และเบิกจาย 
 
7. งบพัฒนาตนเอง สายวิชาการ 8,000 บาท/คน และสายสนับสนุนวิชาการ ใหจัดทําเปนโครงการ โดยการ
เดินทางไปราชการตองไดรับความเห็นชอบจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี/หัวหนาภาควิชาท่ีเก่ียวของ 
 
8. งบสําหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา : ระดับปริญญาโท 15,000 บาท/คน ตลอดหลักสูตร (สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา) ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
30,000 บาท บาท/คน ตลอดหลักสูตร (ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาจะไมไดรับสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้) และระดับบัณฑิตศึกษา : ระดับปริญญาเอก 50,000 
บาท บาท/คน ตลอดหลักสูตร (ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
จะไมไดรับสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้) (งานบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ) 
 



 

 
9. การนําเสนอผลงานนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (งานบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ) ให
ภาควิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ดําเนินการตามประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติท่ีจัด
ข้ึนภายในประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร โดยเสนอขออนุมัติคณบดีผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี 
 
10. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ/ผูมีความสามารถ ควรทําแผนการจางลวงหนา และขอใหพิจารณาตาม 
ความจําเปน ความเหมาะสม โดยใชงบประมาณ ไมเกิน 15,000 บาทตอหลักสูตร โดยไมจํากัดจํานวนบคุคล 
 
11. โครงการเชิญผูทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร สามารถกระทําไดตามรอบการปรับปรุง โดยการเบิกจาย
อยางประหยัด และเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 
12. นักศึกษาท่ีไปแขงขันกิจกรรมตางๆ ใหนําเสนอเปนโครงการ ตามลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ ของแตละ
ภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
แบบเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
1. ช่ือโครงการ :  
 

2. ลักษณะโครงการ :  

ประเภทโครงการ :  � โครงการเดิม    � โครงการใหม  

รูปแบบกิจกรรม :   � การศึกษานอกสถานท่ี � ฝกอบรม � ออกแบบ สํารวจพ้ืนท่ี 

  � จัดนิทรรศการ � พัฒนาระบบสารสนเทศ 

  � เดินทางไปตางประเทศ � สัมมนา � อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 
 

ผลการประเมิน/ผลการจัดกิจกรรมจากปท่ีแลว (ระบุผลการดําเนินงาน/งบประมาณท่ีใชไปในปท่ี
ผานมา) 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีใชไป 
   

 

3. ความสอดคลอง 
3.1 แผนในระดับท่ีสูงกวา :   

 3.1.1 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และ
เปนท่ียอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิด
จิตสํานึกรักทองถ่ินและประเทศชาติ 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 5 องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และ
ไดรับความชื่นชมในภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับ
กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 � ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 
ม่ันคงปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
  3.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 � ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
 � สวนท่ี 1 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต 

ตัวอยางแบบเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561_งานพัฒนา 

ภาคผนวก ง 



 

 

 � สวนท่ี 2 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึง 
 ประสงคเพ่ือทบทวนวิธีจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ 
 สภาพแวดลอมการเรียน SCI SMART 
   � S : Scientific & Technical Knowledge (ความรูทางวิทยาศาสตรและทาง   
เทคนิค) 
 � C: Communication & Collaboration (การสื่อสาร และการทํางานรวมกัน)  
 � I : Innovative & Critical Thinking (Problem Solving) (นวัตกรรมและ การคิด 
 วิจารณญาณ (แกปญหา)) 
 � S : Self Development & Lifelong Learning (การพัฒนาตนเอง และการเรียนรู
ตลอดชีวิต) 
 � M : Morality & Ethics (มีคุณธรรม และจริยธรรม) 
 � A : Innovative & Ability to Adapt knowledge to Different Context 
  (นวัตกรรมและความรูความสามารถในการปรับตัวเขากับบริบทท่ีแตกตาง
กัน) 
 � R : Responsibility and Leadership (ความรับผิดชอบ และความเปนผูนํา) 
 � T : Technology & Computing (เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร) 
       � สวนท่ี 3 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายดานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
   � สวนท่ี 4 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายและแผนงาน เพ่ือลดการตกออกของ
นักศึกษา 
   � สวนท่ี 5 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายและแผนงาน เพ่ือการประชาสัมพันธ
และการรับเขาศึกษา 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมความสามารถดานการวิจัยเพ่ือยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้น
นําแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยการสรางองคความรูและนวัตกรรม 
 � สวนท่ี 6 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายการผลิตผลงานวิจัยแบบมุงเปา 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาการ อยางมีสวนรวมเพ่ือสรางสังคมท่ียั่งยืนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 � สวนท่ี 7 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายงานบริการวิชาการแบบมุงเปา 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินของไทยและภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล ใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบบริหารการเงิน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 � สวนท่ี 10 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายงานพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ดานอ่ืนๆ 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือให 
บุคลากรมีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอยางมีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร 
 � สวนท่ี 8 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายงานพัฒนาบุคลากร 
 �  ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ ระบบการ
บริหารของคณะใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
 � สวนท่ี 9 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายงานพัฒนาเครือขาย 
 



 

 
  3.2 ใชในหลักสูตร
......................................................................................................................................... 
 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ : ……………………………………………………………… 

 
 

5. หลักการและเหตุผล :   
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. วัตถุประสงค :   
  1.  
 2.  
 3.  
 
7.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

  
  

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (สอดคลอง/สงผลตอแผนยุทธศาสตร) 
 1. ผลผลิต :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ผลลัพธ :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ :    

กลุมเปาหมาย :  � ภายใน     � ภายนอก 
รายละเอียดกลุมเปาหมาย : 
..................................................................................................................................... 
 

10. กําหนดเวลาดําเนินโครงการ : 

 � ไตรมาส  1  (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) 

 � ไตรมาส  2  (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561) 

 � ไตรมาส  3  (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561) 

 � ไตรมาส  4  (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561) 

 � อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………. 



 

 
11. สถานท่ีในการดําเนินงาน : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. กิจกรรมท่ีสําคัญ และวิธีการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน 
     12.1 วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (อยางละเอียด) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     12.2 แผนการดําเนนิงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

             
             
             
             

13. งบประมาณในการดําเนนิการ : ประมาณการรายจาย 
1. คาตอบแทน 
 1.1 
 1.2 
2. คาใชสอย 

2.1  
2.2  
3.3  

 3. คาวัสดุ 
  3.1  
  3.2  

           
         รวมเปนเงินท้ังสิ้น……………..-บาท 
               (………………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
14. การประเมินผลโครงการ 

 
ลงชื่อ…………………………………………ผูเสนอโครงการ 

   (…………………….…………………) 
 …………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 

   (…………………….…………………) 
 …………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ………………………………..………ผูอนุมัติโครงการ 

 (……………….……………………..) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ช่ือโครงการ :  
 

2. ลักษณะโครงการ :  

ประเภทโครงการ :  � โครงการเดิม    � โครงการใหม  

รูปแบบกิจกรรม :   � จัดซ้ือวัสดุ � จางเหมาแรงงาน � เงินเดือนพนักงาน 

  � คาจางลูกจางชั่วคราว � สาธารณูปโภค 

  � คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ � อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

ผลการประเมิน/ผลการจัดกิจกรรมจากปท่ีแลว (ระบุผลการดําเนินงาน/งบประมาณท่ีใชไปในปท่ี
ผานมา) 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีใชไป 
   

 

3 ผูรับผิดชอบโครงการ :  
 

4. หลักการและเหตุผล :   
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. วัตถุประสงค :   
  1.  
 2.  
 
6.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

  
  

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (สอดคลอง/สงผลตอแผนยุทธศาสตร) 
 1. ผลผลิต :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวอยางแบบเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561_งานประจํา 

ภาคผนวก จ 



 

 
2. ผลลัพธ :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ :    

กลุมเปาหมาย :  � ภายใน  � ภายนอก 
รายละเอียดกลุมเปาหมาย : 
..................................................................................................................................................................... 
 

9. กําหนดเวลาดําเนินโครงการ : 

 � 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
10. สถานท่ีในการดําเนินงาน : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11. กิจกรรมท่ีสําคัญ และวิธีการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน       

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

             
             
             
             

 
12. งบประมาณในการดําเนนิการ : ประมาณการรายจาย 

1. คาตอบแทน 
 1.1 
 1.2 
2. คาใชสอย 

2.1  
2.2  

 3. คาวัสดุ 
  3.1  
  3.2  

          รวมเปนเงินท้ังสิ้น……………..-บาท 
               (………………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ลงชื่อ…………………………………………ผูเสนอโครงการ 

   (…………………….…………………) 
 …………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 

   (…………………….…………………) 
 …………………………………………… 
 

 ลงชื่อ………………………………..………ผูอนุมัติโครงการ 
 (……………….……………………..) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ  
 

โครงการ นิเทศงานนักศึกษาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

 

 
 

หัวหนาโครงการ   
นางอรชพร  วิลามาศ 

หลักสูตรสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
ผูรวมโครงการ  

อาจารยและนักศึกษา  
หลักสูตรสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 

ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการจาก คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 

 

ภาคผนวก ฉ 



 

 

 
  

คํานํา 
 

รายงานผลการดําเนินโครงการนิเทศสหกิจศึกษาสาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนการสรุปผลการ
ดําเนินโครงการในแผนงบประมาณป 2561 ซ่ึงไดรายงานผลในรอบ 12 เดือนไปแลวนั้น ทางผูรับผิดชอบ
โครงการจึ่งขอสรุปปดโครงการตามรายงานฉบับนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

สารบัญ 
 

รายละเอียดโครงการ หนา 
หลักการและเหตุผล   [คลิกพิมพ]  
วัตถุประสงค [คลิกพิมพ]  
กลุมเปาหมาย [คลิกพิมพ]  
แผนการปฏิบัติการ   [คลิกพิมพ]  
กําหนดการดําเนินโครงการ [คลิกพิมพ]  
ผลการดําเนินโครงการ [คลิกพิมพ]  
สรุปคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ   [คลิกพิมพ]  
สรุปผลการดําเนินโครงการฯและขอเสนอแนะ [คลิกพิมพ]  
ปญหาและอุปสรรค [คลิกพิมพ]  
บรรณานุกรม (ถามี) [คลิกพิมพ]  
ภาคผนวก ก: บันทึกขอความและคําส่ังตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ (ถา
มี) 

[คลิกพิมพ]  

ภาคผนวก ข: ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ [คลิกพิมพ]  
ภาคผนวก ค: ตัวอยางแบบประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)  [คลิกพิมพ]  
ภาคผนวก ง: รายช่ือ / ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดของผูเขารวมโครงการ [คลิกพิมพ]  

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล   
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงความเปนมา  ขอบเขต  ความจําเปน  ความสําคัญในการจัดทําโครงการ ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ความสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค 
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงวัตถุประสงคหลักของการดําเนินโครงการ โดยมีความสอดคลองกับหลักการและ
เหตุผลตลอดจนสอดคลองกับชื่อโครงการ 
 

กลุมเปาหมาย 
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการและจํานวนท่ีรวมโครงการตามท่ีเสนอขออนุมัติ 
 

แผนการปฏิบัติการ  (ข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินงานโครงการฯ) 
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงชวงเวลาแตละข้ันตอน  ตั้งแตเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ไปจนกระท่ัง
ข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ วิธีการในการดําเนินโครงการ  
 

กําหนดการดําเนินโครงการ 
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงวัน เดือน ป  กําหนดเวลา ท่ีจัดกิจกรรมตางๆ ในวันดําเนินโครงการ/จัดอบรม/
สัมมนารวมไปถึงสถานท่ีท่ีจัดอบรม/สัมมนา/จัดกิจกรรม 
 

ผลการดําเนนิโครงการ ใหใสเครื่องหมาย X ในวงเล็บ 

[คลิกพิมพ] รายงานผลการดําเนินโครงการท้ังในตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ และสวนความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการท่ีมีตอภาพรวมของโครงการเชน  ความนาสนใจของโครงการ การบรรยายของวิทยากร  การ
ตอบคําถามของวิทยากร  สื่อท่ีใชในการบรรยาย  ความคาดหวังท่ีมีตอการนําความรูไปใชประโยชนหลังเขา
รวมโครงการ  ระยะเวลาในการจัดโครงการ    ความเหมาะสมของสถานท่ี ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 
โครงการนี้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร [คลิกพิมพ]  รายวิชา [คลิกพิมพ]  
โดย [คลิกพิมพ] รายงานรายละเอียดวิธีการการบูรณาการ 
 (  )  ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี [คลิกพิมพ] เดือน [คลิกพิมพ] พ.ศ. [คลิกพิมพ]  

มีผูรวมโครงการจํานวน [คลิกพิมพ] คน  
(  ) สงรายงานผลการดําเนินงานจํานวน 1 ฉบับ มาท่ีฝายแผนและการงบประมาณ  

คณะวิทยาศาสตร  เม่ือวันท่ี [คลิกพิมพ] เดือน [คลิกพิมพ] พ.ศ. [คลิกพิมพ]  
ใบนําสงรายงานบันทึกขอความเลขท่ี [คลิกพิมพ]  

(  ) สงใชใบสําคัญ/รายงานทางการเงินจํานวน [คลิกพิมพ] บาท ไปท่ีฝายการเงิน 
คณะวิทยาศาสตร     เม่ือวันท่ี [คลิกพิมพ] เดือน [คลิกพิมพ]  พ.ศ. [คลิกพิมพ]  

(  ) ยังไมไดสงใชใบสําคัญ/รายงานทางการเงิน จะสงไดภายในวันท่ี [คลิกพิมพ] เดือน[คลิกพิมพ]  พ.ศ. 
[คลิกพิมพ]  
(  )  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

(  ) ตรงตามแผนปฏิบัติการ 



 

 
(  ) ไมตรงตามแผนปฏิบัติการ  

เนื่องจาก[คลิกพิมพ]  

 
สรุปคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ  (แยกตามหมวดคาใชจาย) 

1. งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร [คลิกพิมพ] บาท 
2. งบประมาณท่ีใชจริง  
2.1 คาตอบแทน  [คลิกพิมพ] บาท 
2.2 คาใชสอย  [คลิกพิมพ] บาท 
2.3 คาวัสดุ   [คลิกพิมพ] บาท 
รวมงบประมาณท่ีใชจริง [คลิกพิมพ] บาท 

 
สรุปผลการดําเนินโครงการฯและขอเสนอแนะ 
 [คลิกพิมพ] สรุปจากวัตถุประสงค  กลุมเปาหมาย  ผลการดําเนินโครงการ 
 
ปญหาและอุปสรรค 
 [คลิกพิมพ] ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานโครงการ 
(  ) ดานการดําเนินโครงการ  
 [คลิกพิมพ]  
(  ) ดานงบประมาณ  

[คลิกพิมพ]  
(  ) อ่ืน ๆ  
 [คลิกพิมพ]  
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
  

    ลงชื่อ ............................................. 
                  ( [คลิกพิมพ] ) 

      หวัหนาโครงการ 
 

ลงชื่อ ...............................................      
                ( [คลิกพิมพ] ) 

   หัวหนาภาควิชา/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี                                        
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

บรรณานุกรม (ถามี) 
 
 กลาวถึงชื่อหนังสื่อ  รายการอางอิง  เอกสาร  สิ่งพิมพ ตางๆ ท่ีใชอางอิง โดยเรียงลําดับตัวอักษร 
[คลิกพิมพ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก (ถามี) 
บันทึกขอความและคําสั่งตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ  

 
แทรกภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แทรกภาพท่ี 2 
 

[คลิกพิมพ] คําบรรยายภาพท่ี 1 
 

[คลิกพิมพ] คําบรรยายภาพท่ี 2 
 

แทรกภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แทรกภาพท่ี 4 

[คลิกพิมพ] คําบรรยายภาพท่ี 3 [คลิกพิมพ] คําบรรยายภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบประเมินโครงการ (แบบสอบถาม) 
ตัวอยางเชน 
แบบประเมิน 

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554 

เรื่อง ............................................................................................................ 
หนวยงาน…………………………………………………………………….  

 
ตอนท่ี  1    สถานภาพท่ัวไป 

1. เพศ      ชาย        หญิง 
2. อายุ      ต่ํากวา  15  ป      16 - 25 ป 
        26 - 35 ป         36 - 45 ป 
        46 - 55  ป      มากกวา 55 ป 
3. ระดับการศึกษา  

     ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนตน , ปวช.  
     มัธยมศึกษาตอนปลาย ,  ปวส.   อนุปริญญา  
     ปริญญาตรี      ปริญญาโท  
     ปริญญาเอก      อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................ 

4. อาชีพ 
      นักเรียน/นักศึกษา     ขาราชการ 
      พนักงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ   ธุรกิจสวนตัว 
      ลูกจาง      เกษตรกร 
       อ่ืน  ๆ  (ระบุ)............................................................. 

5. รายไดของทานตอเดือน 
         นอยกวา   10,000  บาท/เดือน 
         10,001- 30,000  บาท/เดือน 
        30,001 - 50,000  บาท/เดือน  
        ตั้งแต  50,001  บาท/เดือน ข้ึนไป 
 

ตอนท่ี  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1. ทานทราบขาวสารการใหบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 
1 ขอ) 
   สื่อสิ่งพิมพ/ใบปลิว/ปายโฆษณา ประชาสัมพันธ   วิทยุ / โทรทัศน 
   เพ่ือน / บุคคลท่ีรูจักแนะนํา     อินเตอรเน็ต 

  หนังสือราชการผานหนวยงานตนสังกัด    อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
...................................................... 
2. ทานไดรับประโยชนอะไรจากการเขารวมโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   เพ่ิมพูนความรู / ประสบการณ   

  ชวยเพ่ิมผลผลิต / เพ่ิมรายได / ลดรายจาย 



 

 
 มีแนวทางสรางอาชีพเสริม / อาชีพใหม   
 แกไขปญหาสวนตัว/ทองถ่ิน/ชุมชน 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 

3. ทานนําความรูท่ีไดไปขยายผลตอในดานใด 
   ประยุกตเปนองคความรูใหม     

  เปนวิทยากรถายทอดความรู/เผยแพรตอ 
  ใหคําปรึกษา / ใหบริการ    
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 

4. ทานตองการรับบริการดานใดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ดานการเกษตร     

  ดานการใชเครื่องมือ/อุปกรณเฉพาะทาง 
 ดานคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต    
 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ดานการบริหารจัดการ/บัญชี/พาณิชย   
 ดานกฎหมาย 
 ดานภาษา/ศิลปะ/การอาน    
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................... 

 
ตอนท่ี  3  ภาพรวมของโครงการ 

โปรดทําเครื่อง     ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

 ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยท่ีสุด 

ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ      
1. ทานสามารถติดตอเขารับการอบรม / 

สอบถามขอมูลการอบรมไดหลายชองทาง 
วิธีการ 

     

2. ข้ันตอนการเขารับการอบรมไมยุงยาก ซับซอน      
3. การใหบริการเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว      
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      
1. ใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพ      
2. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว      
3. ใหบริการตอบขอซักถาม ขอสงสัยไดดีนาเชื่อถือ      
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      
1. สถานท่ีในการอบรมมีความเหมาะสม       
2. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ      
3. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม      
4. จํานวนอุปกรณเครื่องมือเหมาะสม      
5. ระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการวิชาการ      



 

 

 ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยท่ีสุด 

เหมาะสม 
ดานคุณภาพการใหบริการ      
1. หัวขอการอบรมตรงกับความตองการ / ความ
สนใจ 

     

2. วิทยากรมีความรู ความสามารถและถายทอด
ประสบการณท่ีเปนประโยชน 

     

3. ไดรับความรูท่ีเปนประโยชน เพ่ิมมากข้ึน        
4.  คาดวาจะสามารถนําความรูและประสบการณท่ี
ไดรับไปใชประโยชนไนการปฏิบัติงาน / ประกอบ
อาชีพ ฯลฯ 

     

5.  ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย      
 

  
3.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ........................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

  
 
 
     ขอขอบคุณในความกรุณากรอกแบบสอบถาม 
        คณะวิทยาศาสตร   
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
รายชื่อ / ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดของผูเขารวมโครงการ [คลิกพิมพ]  

หรือ Scan ใบเซ็นชื่อเขารวมกิจกรรม 
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