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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ประวัตคิณะวิทยาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร ไดจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ัง

สวนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 พรอมกับการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แบงสวนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2534 เปนสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชา
คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  ภาควิชาเคมี  ภาควิชาฟสิกส  และภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  

ภาระงานหลักในระยะแรก จากชวงปการศึกษา 2534-2535  ไดจัดการเรียนการสอน  
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ และ คอมพิวเตอร  ใหแกนักศึกษาคณะอ่ืนๆ  จนถึงปการศึกษา 2536  ได
เริ่มเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ปการศึกษา 2538 
สาขาวิชาเคมี ปการศึกษา 2539 สาขาวิชาฟสิกส ในปการศึกษา 2540 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในป
การศึกษา 2548 เปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2550 เปดสอนหลักสูตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง ปการศึกษา 2555 เปดสอนหลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตร 2 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร และในปการศึกษา 2558 เปดสอนหลักสูตร 1 สาขาวิชาคือ
ฟสิกสอุตสาหกรรม ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาโท มี 7 
หลักสูตร ดังน้ี  

ปการศึกษา 2546 เปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปการศึกษา 2547 เปดสอนสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิชาเอกเคมี ป
การศึกษา 2548 เปดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกฟสิกส วิชาเอกวิทยาศาสตร
ทั่วไป ปการศึกษา 2549 เปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และปการศึกษา 2553 เปดสอนหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ในปการศึกษา 2559 ปดสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  ปการศึกษา 2548 เปด
สอนหลักสูตรปริญญาเอก 3 หลักสูตรดังน้ี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟสิกส และ
ปการศึกษา 2559  
ปด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และเปดสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร ได
เปดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม 20 หลักสูตร โดยแยกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 11 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร 
ทั้งน้ี มีหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร จํานวน 20 หลักสูตร 
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1.2 โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ 

แผนภาพที่ 1  โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชา สํานักงานเลขานุการ 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

งานบริหารท่ัวไป 
 

เคมี 
 

ฟสิกส 
 

คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร 

 

งานบริหารบุคคล 

 
งานคลังและพัสดุ 

งานบริการการศกึษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานแผนและงบประมาณ 

 
งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 

งานสงเสริมการวิจัย 

บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
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โครงสรางการบริหาร 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร ดําเนินงานดานการบริหารงานในคณะฯ โดยมี 

คณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ทําหนาที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะฯ รองคณบดี 4 ฝาย 
ผูชวยคณบดี 2 ฝาย ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานตางๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย โดยมีเจาหนาที่ประจําฝาย
ตางๆ เปนผูปฏิบัติงานประจํา ทั้งน้ี การบริหารงานธุรการเปนลักษณะรวมศูนยที่คณะฯ ในภาควิชา มี
หัวหนาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบการดําเนินงานของภาควิชา มีรองหัวหนาภาควิชาเปน
ผูชวย และทุกภาควิชามีเจาหนาที่ธุรการทําหนาที่ประสานงานดานบริหารธุรการ ระหวางภาควิชาและฝาย
ตางๆ ในสํานักงานเลขานุการคณะฯ ดังแผนภาพที่ 2 

 แผนภาพที่ 2  โครงสรางการบริหาร 

ฝายวจิัยและบริการวิชาการ

 

คณบดี

รองคณบด ี หัวหนาภาควิชา 

ฝายบริหาร 

 

ฝายวชิาการ 

 

ฝายพัฒนานักศึกษา 

 

ฝายแผนและงบประมาณ 

ฝายการเงิน 

วิทยาศาสตรชวีภาพ 

 

เคมี 

 

ฟสิกส 

 

คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพวิเตอร 

 

ผูชวยคณบดี 
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คณะผูบรหิารคณะวิทยาศาสตร  

 

 

                                              

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

ดร.ณัฏฐ ดษิเจริญ 
รองคณบดฝีายวิชาการ 

ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม 
ผูชวยคณบดฝีายพัฒนานักศึกษา 

อาจารยกลุธรา  มหาดลิกรตัน 
รองคณบดฝีายบรหิาร 

ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต 
ผูชวยคณบดฝีายการเงินและพัสด ุ

ดร.ประนอม แซจงึ 
ผูชวยคณบดฝีายแผนและงบประมาณ 

       ดร.สรุสิทธิ์  สุทธิคําภา 
รองณบดีฝายวิจัยบริการวิชาการ 
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ผูแทนอาจารย 

หัวหนาภาควิชา 

              

รศ.ดร.พรพรรณ พ่ึงโพธิ ์
หัวหนาภาควิชาเคม ี

ดร.พิชญาภรณ สวุรรณกูฎ 
หัวหนาภาควิชาวทิยาศาสตรชีวภาพ 

 

ดร.อมร  เทศสกลุวงศ 
หัวหนาภาควิชาฟสิกส 

ดร.ชัชวิน นามมั่น 
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 

 

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

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

ระดับปริญญาตร ี 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 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จําแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จุลชีววิทยา 238 - - 238 
เคมี 279 18 17 314 
ฟสิกส 107 20 10 137 
วิทยาการคอมพิวเตอร 159 - - 159 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 200 22 - 222 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเน่ือง) 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 : งานบริการการศึกษา
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1.4 บุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรทั้งสิ้น 212 คน จําแนกตามสายงาน คือ 

1. บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 138 คน
2. บุคลากรสายสนับสุนน จํานวน   74 คน

ตารางที่ 2 อัตรากําลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อัตรากําลัง จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ 
   - สายวิชาการ 64 30.19 
   - สายสนับสนุน 23 10.85 
ลูกจางประจํา 
   - สายสนับสนุน 9 4.25 
พนักงานมหาวทิยาลยั (เงินงบประมาณแผนดิน) 
   - สายวิชาการ 63 29.72 
พนักงานมหาวทิยาลยั (เงินรายไดคณะ) 
   - สายวิชาการ 11 5.19 
   - สายสนับสนุน 34 16.04 
ลูกจางชั่วคราว 
   - สายวิชาการ 0 0.00 
   - สายสนับสนุน 7 3.30 
ลูกจางโครงการ 
   - สายสนับสนุน 1 0.47 

รวม 212 100 
ที่มา : งานบริหารบุคคล 

1.4.1 สายวิชาการ 
ตารางที่ 3  จาํนวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตาม 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 

ลูกจางชั่วคราว - - - - - - - - 

รวม 138 1 36 101 1 11 49 77 
ที่มา : งานบริหารบุคคล 
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ตารางที่ 4  จาํนวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามภาควิชา 

ประเภท จํานวน (รอยละ) 

ภาควิชา 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ส
ถติ

ิ
แล

ะค
อม

พ
ิวเ

ตอ
ร 

เค
ม ี

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 

ลูกจางชั่วคราว 0 
(0.00%) 

- - - - 

รวม 138 43 31 27 37 

คิดเปนรอยละ 31.16 22.46 19.57 26.81 
ที่มา : งานบริหารบุคคล 

1.4.2 บคุลากรสายสนับสนนุ 
ตารางที ่ 5  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

สายสนับสนุน 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 

ลูกจางชั่วคราว 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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ตารางที่ 6  จาํนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามสํานักงานเลขานุการ/ภาควิชา 

ประเภท 
จํานวน 
(รอยละ) 

ภาควิชา 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ส
ถติ

ิ
แล

ะค
อม

พ
ิวเ

ตอ
ร 

เค
ม ี

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 

ลูกจางชั่วคราว 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 อาคารและสถานที่และสิง่อํานวยความสะดวก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีเครือขายไรสาย (Wireless Technology) สําหรับใหบริการใชงานระบบ
เครือขายและอินเตอรเน็ตภายในคณะแกนักศึกษาและบุคลากร โดยกระจายใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่อาคาร
ตางๆ ของคณะ 

- เครื่องแมขายคอมพิวเตอร ( Computer Server) และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ประจํา
ทุกหองเรียน หองประชุม และจัดสรรสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล สาํหรับนักศึกษาในพ้ืนที่หองสมุดของคณะ 
ระบบสารสนเทศภายในคณะ 

- ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา 
- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
- ระบบฐานขอมูลหองสมุด 
- ระบบบริหารงานบุคคล 
- ระบบสื่อการเรียนการสอน (E-Learning)  
- ระบบ UBU TQF Mapper 
- ระบบจัดเก็บตัวอยางขอสอบ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร (E-Manage) ซึ่งประกอบดวยระบบสารสนเทศตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
- ระบบการลาออนไลน 
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส 
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร 
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- ระบบบริหารจัดการโครงการ 
- ระบบแฟมสะสมงาน 
- ระบบเอกสารอางอิง 

1.6 สถานที่และสิ่งแวดลอม 
อาคารของคณะวิทยาศาสตร ในป 2561 ประกอบดวย 

อาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ มีพ้ืนที่ใชสอยรวม 5,237 ตารางเมตร ประกอบดวย 
- หองพักอาจารย จํานวน 11 หอง 
- หองสํานักงานภาควิชา จํานวน 1 หอง 
- หองประชุม จํานวน 1 หอง 
- หองเรียนบรรยาย จํานวน 4 หอง 
- หองเรียนปฏิบัติการ จํานวน 10 หอง 

อาคารเคม ีมีพ้ืนที่ใชสอยรวม 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 มีพ้ืนที่ใชสอยรวม 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 มีพ้ืนที่ใชสอยรวม 17,614 ตารางเมตร ประกอบดวย 
- หองพักอาจารย จํานวน 107 หอง 
- หองพักผูบรหิาร 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 
- หองตรวจวิเคราะหนํ้า จํานวน 2 หอง



บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิสัยทัศน 
นําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

พันธกิจ 

1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

2. สรางองคความรูและนวัตกรรมที่นําไปประยุกตใชประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ สรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

วัตถุประสงค 
สรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
สรางองคความรู พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและแกไข
ปญหาที่ตอบสนองความตองการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคมและประเทศ  
บริการวิชาการและถายทอดความรูเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดลอม และเช่ือมโยงกลับสูการเรียนการสอน การวิจัย และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ศึกษา เรียนรู เผยแพร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใน
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง เพ่ือการธํารงรักษา  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู บุคลากรมีคุณภาพและมี
ความสุข 

อัตลักษณ/เอกลักษณ ของมหาวิทยาลัย 
อัตลักษณ :  “สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” 
เอกลักษณ : “ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมนํ้าโขง” 
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ยุทธศาสตร และเปาหมาย/เปาประสงค

ยุทธศาสตร เปาหมาย/เปาประสงค 

1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ได
มาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ 
และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเช่ียวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรมและเปน
ผูประกอบการ มีความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศ ทันตอเทคโนโลยี มีความอุตสาหะ
ในการทํางาน มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธดี 

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรม ที่มุ ง เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางยั่งยืน 

ประชาชนและสังคมไดรับองคความรูและนวัตกรรม
เฉพาะดานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
และนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนในมิติ
ดานนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิง
พาณิชย 

3. สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการ
ที่นําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาและพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ 

4. อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นและ
ประเทศชาติ 

นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน 
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
สรางสรรคผลงานที่สะทอนคณุคาภูมิปญญา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของทองถิ่นและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

5. บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
คุณ ภ าพ ใ ห เ ป น ม าต ร ฐ าน ส าก ล  แ ล ะ  ส ร า ง
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางาน
อยางมีความสุข 

องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 
บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู
และการทํางานอยางมีความสุข และไดรับความช่ืนชม
ในภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 

6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ
และตอเน่ืองใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ ดี สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอ
องคกร 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย/เปาประสงค 
7. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนา
สูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู การบริการ
ทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิม
ศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิทัล
อยางรูเทาทัน 
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ยุทธศาสตรพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

เปาหมาย/เปาประสงค 
บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรมและเปน

ผูประกอบการ มีความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ ทันตอเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการ
ทํางาน มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธดี 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. รอยละบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชพี (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชพี) ในครั้ง
แรก 

85 รอยละ บริการการศึกษา 

2. รอยละของจาํนวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทัง้ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

0.75 รอยละ บริการการศึกษา 

3. รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระหรอืเปนผูประกอบการ 
ภายใน 1 ป 

85 รอยละ บริการการศึกษา 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา 80 รอยละ บริการการศึกษา 
5. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป 25 ผลงาน บริการการศึกษา 
6. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา (เพิ่มคําถามดานคุณธรรมจริยธรรม และ
การเปนที่พึง่ของสังคมดานภาวะผูนํา การทํางานเปน
ทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความใฝรู การใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดาํรงชีวติ) 

80 รอยละ บริการการศึกษา 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอย
กวาระดับ B1 ของ CEFR LEVEL 

30 รอยละ บริการการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน
วิชาปญหาพิเศษ/โครงงาน/โครงงานพิเศษ 
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

647,500 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคํา
กุลวัฒน 

2. การจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอน
และวัสดุสวนกลางสํานักงานภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

1,445,100 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาววรญา ทิพยธํารง
ทรัพย 

3. ฝกปฏิบัติการปองกันอัคคีภัย 34,500 1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 อ.สุนทรี ศรีเที่ยง 
4. การบริหารจัดการคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจําป
งบประมาณ 2562 

23,640 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาววรญา ทิพยธํารง
ทรัพย 

5. เชิญอาจารยพิเศษ อาจารยผูรวมสอน
สําหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

39,490 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาววรญา ทิพยธํารง
ทรัพย 

6. Safety Patrol: Safety Workshop - 1 ม.ค.-31 มี.ค.62 ดร.กติกา สระมณีอินทร 
7. English is fun with friend - 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 

1 ก.ค.-30 ก.ย.62 
ดร.กติกา สระมณีอินทร 

8. การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- 1 ม.ค.-31 มี.ค.62 ผศ. นิภาพร คําหลอม 

9. การศึกษาดูงานและเพ่ิมประสบการณใน
วิชาชีพของนักศึกษาดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ประจําปงบประมาณ 2562 

- 1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 อ.สุนทรี ศรีเที่ยง 

10. การช้ีบงอันตรายและการประเมินความ
เสี่ยง ประจําปการศึกษา 2562 

- 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 อ.กานตนลินญา บุญท ี

11. โครงการอบรมสถิติเพ่ืองานวิจัย - 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ 
12. โครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการ
สําหรับนักศึกษาชีววิทยาปที่ 1 

- 1ต.ค.61-30 ก.ย.62 อ.ประเสริฐ ผางภูเขียว 

13. ทศันศึกษาดูงานนอกสถานทีสาขา
ชีววิทยา 

- 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 อ.ปรัชญาพร วันชัย 

14. โครงการศกึษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณในวิชาชีพสําหรับนักศึกษา
สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ประจําป
การศึกษา 2561 

- 1 ก.ค.-30 ก.ย.62 ดร. ชิดหทัย เพชรชวย 

15. การจดแจงเช้ือโรคและพิษจากสัตวตาม
พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว 

2,025 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 นางสาววรญา ทิพยธํารง
ทรัพย 

16. ทศันศึกษาและเพ่ิมประสบการณ 75,650 1 ต.ค. 2561- มี.ค. 62 ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

วิชาชีพหลักสูตรจุลชีววิทยา 
17. จัดซื้อการจัดหาวัสดุสําหรับการเรียน
การสอนภาควิชาเคม ี

733,140 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รศ.ดร.พรพรรณ  พ่ึงโพธ์ิ 

18. การสนับสนุนโครงงานพิเศษ ภาควิชา
เคมี 

330,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ดร.กัมปนาท  ฉายจรัส 

19. โครงการเชิญอาจารยพิเศษหลักสูตร
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ประจําป
งบประมาณ 2562 

16,460 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ดร.สราวุธ  ประเสริฐศร ี

20. จางนักศึกษาเปนผูชวยสอนรายวิชา
ปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี 

75,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 อาจารยมาล ี ประจวบสุข 

21. เตรียมความพรอมกอนการฝกงานสาขา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

- 1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  อ. ปราณี นุยหนู 

22. โครงการเตรียมความพรอมการใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรกอนทํางานจริง 
สําหรับนักศึกษาเคมี 

- 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 นางสาวเสาวนีย  เหลาสิงห 

23. ถายทอดประสบการณการฝกงานภาค
ฤดูรอนจากรุนพ่ีสูรุนนอง สาขาเคมีและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง 

- 1 ก.ค.-30 ก.ย.62 ผศ. ดร. สมจินตนา ทวี
พานิชย 

24. เตรียมความพรอมกอนการฝกงาน
ภาควิชาเคมี 

- 1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 ผศ.ดร.ปุริม  จารุจํารัส 

25. โครงการการทัศนศึกษานอกสถานที่
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

37,089 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 62 ดร.ศันศนีย ศรีจันทร 

26. โครงการการทัศนศึกษานอกสถานที่
สาขาเคม ี

30,000 1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62 ดร.สุภาพ ตาเมือง 

27. โครงการแนะแนวอาชีพจากรุนพ่ีสูรุน
นอง 

- 1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 ดร.สายสมร ลาํลอง 

28. คาวัสดุสนับสนุนการเรียนรายวิชาของ
ภาควิชาฟสิกส 

490,634 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ดร.อมร  เทศสกุลวงศ 

29. คาวัสดุโครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษา
ภาควิชาฟสิกส 

145,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ดร.อมร  เทศสกุลวงศ 

30. การอบรมเทคนิคตรวจสอบแบบไม
ทําลาย 

2,000 1 ม.ค.-31 มี.ค.62 รศ.เรวัฒน เหลาไพบูลย 

31. การออกแบบและผลิตแผนวงจรไฟฟา - 1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62 นายสมคิด  เพ็ญชาร ี
32. ดูวิจัยใกลตัว ครั้งที่ 5 - 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 นายสมคิด  เพ็ญชาร ี
33. คายดาราศาสตร 15,000 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 นายสมคิด  เพ็ญชาร ี
34. การอบรมพ้ืนฐานการใชโปรแกรม
Microsoft Excel เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ

- 1 ม.ค.-31 มี.ค.62 ขวัญฟา มหาสทิธ์ิ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

การนํามาใชในงานดานวิทยาศาสตร และ
การสรางแบบจําลอง ตนทุนทางธุรกิจ 
สําหรับนักศึกษาภาควิชาฟสิกส 
35. มองตางคณะ ครั้งที่ 6 - 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 นายสมคิด  เพ็ญชาร ี
36. โครงการสนับสนุนการทาํโครงงาน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตร ีสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

340,000 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 ดร.ณัฏฐ ดิษเจริญ 

37. โครงการจดัซื้ออุปกรณสาํหรับทํา
โครงงานคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร 

135,000 1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 ผศ.ดร.ศราวุธ แสนการุณ 

38. โครงการจดัซื้ออุปกรณสาํหรับทํา
โครงงานคอมพิวเตอร สําหรบันักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

200,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ดร.วิชิต สมบัติ 

39. จัดซื้อวัสดุเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและวัสดุสาํนักงานภาควิชาคณิตศาสตร 
สถิติและคอมพิวเตอร  

701,687 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ดร.ชัชวิน  นามมั่น 

40. โครงการเชิญอาจารยพิเศษสําหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศกึษา 

- 1 มี.ค.-31 พ.ค.62 รศ.ดร.มนกรณ  วัฒนทวีกุล 

41. จิตอาสาและพัฒนาวิชาการ - 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รศ.ดร.มนกรณ  วัฒนทวีกุล 
42. บัณฑิตแนะแนวรุนนอง - 1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 ดร.ปยะนันท  พนากานต 
43. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พิมพเอกสาร โครงงานและรายงานทาง
คณิตศาสตรดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
LaTeX” 

- 1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 อ.ดร.กฤษดา นารอง 

44. โครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร  

66,200 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 ดร. ไพชยนต คงไชย 

45. โครงการสนับสนุนนักศึกษาเขารวมการ
แขงขันเชิงทักษะ ประจําป 2562 

31,460 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ดร.เกรียงศักด์ิ ตรีประพิณ 

46. โครงการการจางนักศึกษาชวยงานวิชา
เกี่ยวกับวิชาปฎิบัติการสาขาคอมพิวเตอร 
ประจําป 2562 

40,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ดร.วราวุฒิ ผาเจริญ 

47. โครงการสนับสนุนการแขงขันเชิงทักษะ
และนําเสนอผลงาน (สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

34,420 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ดร.อนุสรณ บันเทิง 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

48. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรและ
สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร (ปรับงบ
ตามตัวโครงการใหม) 

189,620 1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62 นางสาวปริยากร  พิมเงิน 

49. ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสรางบัณฑิตพันธุ
ใหม ใหสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ (ปรับตามโครงใหม) 

88,300 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางเรไร กาฬบุตร 

50. บริหารจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร 

1,057,020 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายปราการ  ภิรมยกิจ 

51. โครงการเวทีเผยแพรผลงานนักศึกษา 93,400 กุมภาพันธ-เมษายน 
61 

นางสาวดุจฤทัย สหพงษ 

52. โครงการจดัการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2562 

1,647,900 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางอัญชลี มาจันทร 

53. บริหารจัดการงบดําเนินการ
ทุนการศึกษา  

2,180,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางเรไร  กาฬบุตร 

54. บริหารจัดการคาธรรมเนียมการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร 

1,000,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางอัญชลี มาจันทร 

55. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

65,000 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 

56. SCI smart ambassador 2019 25,000 1 ก.ค.-30 ก.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 
57. เตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน 79,000 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 
58. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา
2562 

31,200 1 เม.ย.-30 ก.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 

59. พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม
ประจําปการศึกษา 2560 

76,350 1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 

60. พิธีไหวคร ูและมอบทุนการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562 

32,700 1เม.ย.-30 ก.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 

61. การแขงขนักีฬาภายในเช่ือม
ความสัมพันธ UBU Games 2018 

31,000 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 นายณรงค บาตสุวรรณ 

62. โครงการประกวดเชียรลีดเดอรในกีฬา
สัมพันธ ม.อุบลฯ ปการศึกษา 2561 

15,000 1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 นางสาวปทิตตา  เสาวลักษณ 

63. การแขงขนักีฬาเช่ือมความสัมพันธ
จําปาครั้งที่ 13 

16,000 1 ม.ค.-31 มี.ค.62 นายณรงค บาตสุวรรณ 

64. Love at First Science 96,800 1 เม.ย.-30 ก.ย.62 นายอรรถวุฒิ  สีแสด 
65. หน่ึงหลกัสตูร หน่ึงโครงการ จาก
วิชาการสูสังคม (บานโรงเรียนวัด) 

140,580 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66. Science Edutainment : สันทนา
วิทยาศาสตร 

16,800 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 

67. แฟนซีปารต้ีพ่ีป 4 (ปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาช้ันปที่ 4 ปการศึกษา 2561) 

70,800 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 

68. เสริมสรางความรูความเขาใจการให
คําปรึกษาดานทุนการศึกษาและสวัสดิการ
นักศึกษา 

3,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายสมบัติ หลักบุญ 

69. สงเสริมและพัฒนาทักษะการทํางาน
ระหวางเรียน 

30,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายสมบัติ หลักบุญ 

70. คายพัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนํา 38,500 1 ก.ค.-30 ก.ย.62 นายสมบัติ หลักบุญ 
71. การดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา 

12,400 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายสมบัติ หลักบุญ 

72. สนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมจิต
อาสา 

67,000 1ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายสมบัติ หลักบุญ 

73. จัดซื้อจัดหาวัสดุเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร 
(คลังวัสดุสํานักงาน) 

150,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาวสุตินทรณ  อาชญาทา 

74. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณและจาง
เหมาบริการเพ่ือการบริหารจัดการของ
สํานักงานเลขานุการ 

300,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาวสุตินทรณ  อาชญาทา 

75. กิจกรรมเพ่ือลดการตกออกของ
นักศึกษา 

60,000 1ต.ค.61-30 มิ.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 

76. สนับสนุนการประกวดแขงขันดาน
วิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 

110,000 1ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 

77. ศษิยเกาสมัพันธ 50,000 1ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายสมบัติ หลักบุญ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางย่ังยืน 

เปาหมาย/เปาประสงค 
ประชาชนและสังคมไดรับองคความรูและนวัตกรรมเฉพาะดานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

และนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. รอยละของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมือ่
เปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ไดรับ
งบประมาณ 

50 รอยละ งานสงเสริมการวิจัย 

2. รอยละขององคความรูที่สามารถนําไปใช
อางองิในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

50 รอยละ งานสงเสริมการวิจัย 

3. จํานวนนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน 15 ชิ้นงาน/
ผลงาน 

งานสงเสริมการวิจัย 

4. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาในพื้นที่ชมุชน/สังคม 

50 รอยละ งานสงเสริมการวิจัย 
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โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการสนับสนุนคาสมาชิกและ
คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมของ
ผูแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
คณะกรรมการอํานวยการศูนยสงเสริมการ
วิจัยคณิตศาสตรแหงประเทศไทย 

30,420 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระค ู

2. โครงการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการงานประชุมวิขาการระดับ
นานาชาติทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
และวิศวกรรมซอฟตแวร ประจําป 2562 

10,940 1 เม.ย.-30 ก.ย.62 ดร.เกรียงศักด์ิ ตรีประพิณ 

3. โครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรศึกษา 

67,840 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาวอมรรัตน  วะสุรีย 

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
วิจัย 

505,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาวอมรรัตน  วะสุรีย 
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ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการ สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เปาหมาย/เปาประสงค 
ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการที่นําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาและ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

100 โครงการ งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมภายใตความรวมมือกับองคกรภายนอก 

25 โครงการ งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. รอยละของจาํนวนโครงการบริการวิชาการ
อยางมีสวนรวมที่นําความรู และประสบการณ
มาใชพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ของจํานวนโครงการบรกิารวิชาการทั้งหมด 

85 รอยละ งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. จํานวนกิจกรรมหรอืโครงการเกดิขึ้นใน
ชุมชน/สังคมเพือ่ตอบสนองสังคมสูงวัย 

15 กิจกรรม/
โครงการ 

งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. รอยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์าง
การศึกษาของนกัเรยีนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
เพิ่มขึ้น 

60 รอยละ งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. จํานวนผูประกอบการรายใหม 10 ราย งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. รอยละของผูรับบรกิารที่นําความรูไปใช
ประโยชน 

95 รอยละ งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8. รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการ/
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวชิาการและ
วิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 

90 รอยละ งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

9. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการผูปวย
ใน/ผูปวยนอก 

85 รอยละ งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

10. โรงพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

1 รับรอง งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

11. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการ
บริการวิชาการ 

10 รอยละ งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

12. รอยละของโครงการบรกิารวิชาการ ที่มี
การดําเนินการในพื้นที่เปาหมายของ
มหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนําความรู
จากการบรกิารวิชาการไปใชอยางตอเนื่อง 

15 รอยละ งานบรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. การฝกปฏิบัติงานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
ประจําปงบประมาณ 2562 

10,040 1 เม.ย.-30 ก.ย.62 อ.กานตนลินญา บุญท ี

2. ธนาคารขยะ - 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 อ.สุพรรณิการ ซาเหลา 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิด
จิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ 

เปาหมาย/เปาประสงค 
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ

สรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. รอยละของจาํนวนโครงการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสูการทําวิจัย/
บริการวิชาการ/การเรยีนการสอน/ กจิกรรม
นักศึกษา 

20 รอยละ งานบรกิารวิชาการและ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาทัง้ใน
และนอกมหาวทิยาลัย 

3 จํานวน
แหลง
เรียนรู 

งานบรกิารวิชาการและ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

3. จํานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพรดาน
ศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา กิจกรรมตอป 

75 ผลงาน งานบรกิารวิชาการและ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

4. รอยละของนกัศึกษาที่เห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

80 รอยละ งานบรกิารวิชาการและ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

5. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตอประโยชนในการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

85 รอยละ งานบรกิารวิชาการและ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

6. จํานวนกิจกรรมทีใ่หนักศึกษาไดแสดงผล
งาน 

10 กิจกรรม งานบรกิารวิชาการและ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

7. รอยละของนกัศึกษา บุคลากรและชุมชนที่
เขารวมกิจกรรมตามเปาหมายโครงการ 

84 รอยละ งานบรกิารวิชาการและ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

8. จํานวนหมวดความรูที่ปรากฎในฐานขอมูล
ของมหาวิทยาลัย 

3 หมวด
ความรู 

งานบรกิารวิชาการและ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

9. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกับ
หนวยงานภายนอก 

10 กิจกรรม งานบรกิารวิชาการและ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- 1 ก.ค.-30 ก.ย.62 อ.สุนทรี ศรีเทีย่ง 

2. ทําบุญตักบาตร รับขวัญนองใหม - 1 ก.ค.-31 ส.ค.62 ดร.สายสมร  ลําลอง 
3. วันลอยกระทง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

6,000 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 นางสาวนันทนภัส ภูรับ 

4. การแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28 

159,380 1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 นายสมบัติ หลักบุญ 
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ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการ บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางาน
อยางมีความสุขพัฒนาระบบ 

เปาหมาย/เปาประสงค 
องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และไดรับความช่ืนชมใน
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

สูงมาก ระดับ งานบริหารทัว่ไป 

2. กระบวนงานหลักของมหาวทิยาลัยมีการนํา
เทคโนโลยีดิจิดลัมาใชในการดาํเนินการ 

60 รอยละ งานบริหารทัว่ไป 

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรฐั 

- ป งานบริหารทัว่ไป 

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

1 จํานวน
หนวยงาน 

งานบริหารทัว่ไป 

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

4 รอยละ งานบริหารทัว่ไป 

6. ระดับความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑ
และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

4 ระดับ งานบริหารทัว่ไป 

7. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา/บุคลากร
ที่มีตอการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
และส่ิงแวดลอมในมหาวทิยาลัย 

4.10 ระดับ งานบริหารทัว่ไป 

8. ผลการดําเนนิการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

5 คะแนน งานบริหารทัว่ไป 

9. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
นโยบายแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว 

4 ระดับ งานบริหารทัว่ไป 

10. จํานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่
ไดรับการเผยแพรสูสังคมภายนอกเพือ่สราง
ภาพลักษณที่ดีใหมหาวิทยาลัย 

40 ผลงาน/ป งานบริหารทัว่ไป 
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โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. จางเจาหนาที่ทําความสะอาดเครื่องแกว
ประจําหองซักลางเครื่องแกว ภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

104,280 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสาววรญา ทิพยธํารง
ทรัพย 

2. โครงการซอมบํารุงวัสดุ ครุภัณฑ และ
ปรับปรุงกลุมอาคารคณะวิทยาศาสตร 

800,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายรัชตวิภพ มีทรัพย
รุงโรจน 

3. โครงการจางเหมาแรงงานซอมแซมระบบ
สุขาภิบาลโครงสรางอาคาร กลุมอาคาร
วิทยาศาสตร 

114,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางเกษมณี  โสภาณเวช 

4. คาวัสดุนํ้ามนัเช้ือเพลิง 45,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสุกัญญา  พิมพบุญมา 
5. บริหารจัดการคาตอบแทน 469,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสุกัญญา  พิมพบุญมา 
6. บริหารจัดการคาสาธารณูปโภค 11,200,100 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางสุกัญญา  พิมพบุญมา 
7. สงเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา 138,160 1 ก.ค.-30 ก.ย.62 นางสาวดุจฤทัย สหพงษ 

8. สรางเครือขายวิชาชีพ 65,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 อ.กุลธรา มหาดิลกรัตน 
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ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเน่ืองให
สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

เปาหมาย/เปาประสงค 
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. รอยละของบคุลากรที่มีสรรถนะสูง 55 รอยละ งานบุคคล 
2. จํานวนของบคุลากรที่ไดรับรางวัลหรอืการ
ยกยองเชิดชเูกยีรติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย 

30 คน งานบุคคล 

3. รอยละของบคุลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

80 รอยละ งานบุคคล 

4. รอยละของบคุลากรที่มีความผูกพันตอ
องคกร 

93 รอยละ งานบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
สายสนับสนุน ภาควิชาเคมี 

12,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางดวงดาว  สัตยากูล 

2. โครงการการบริหารจัดการ และ
ดําเนินงานตามนโยบายของคณะ
วิทยาศาสตร 

500,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางวรุณี  ไชยกาล 

3. โครงการจางเหมาแรงงานพนักงานทํา
ความสะอาด 

783,400 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางวรุณี  ไชยากล 

4. โครงการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลและ
บํารุงรักษาภูมิทัศนคณะวิทยาศาสตร 

350,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นางวรุณี  ไชยกาล 

5. เบิกจายคาเงินประจําตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

21,100 1 เม.ย.61-30 ก.ย.62 นายธนศิลป ทองไทย 

6. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือ
เบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการ เขาสูการขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย

30,500 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายปรีชา  บุญทํานุก 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

และศาสตราจารย 
7. เบิกจายเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได) 

9,541,680 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายธนศิลป  ทองไทย 

8. เบิกจายเงินเดือนลูกจางช่ัวคราว 810,840 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายปรีชา  บุญทํานุก 
9. ประกันสังคมสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได) 

297,000 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายธนศิลป  ทองไทย 

10. คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย)
สําหรับพนักงานเงินรายได 

33,600 1 ต.ค.61-30ก.ย.62 นายปรีชา บุญทํานุก 

11. ประกันสังคมสําหรับลูกจางช่ัวคราว 40,560 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายปรีชา  บุญทํานุก 
12. เบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ตําแหนงวิชาการ 

1,731,000 1 ต.ค.61-30ก.ย.62 นายธนศิลป  ทองไทย 
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ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เปาหมาย/เปาประสงค 
มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู การบริการ

ทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิทัลอยางรูเทาทัน

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย หนวยนับ 

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบส่ือสาร
ภายในมหาวทิยาลัยดวยโครงขายดิจิทัล 

5 ระดับ งานคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ
เครือขาย 

3.75 ระดับ งานคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. จางเหมาแรงงานผูปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอร 

180,000 2 ต.ค.61-30 ก.ย.62 นายนัฐพงษ  สืบสุข 



บทที่ 3 
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

กลยุทธ และมาตรการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

กลยุทธ มาตรการ

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการ

ของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยมีกิจกรรม

เชิงบูรณาการในหลักสูตรที่สงเสริมอัตลักษณและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด มีทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ

พรอมเขาสูตลาดแรงงาน พรอมทั้งจัดการเรียนการสอน

บางรายวิชา/บางหัวข อ ด วยภาษาอังกฤษหรื อ

ภาษาตางประเทศ  

(1) พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2558 

โดยเนนออกแบบหลักสูตรที่เปนการศึกษาที่เนน

ผลลัพธการเรียนรู (Outcome Based Education)  

(2) พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่เนนการ

เรียนรูผานประสบการณจริง และการเรียนรูการ

เปนผูประกอบการ การบริการสังคม โดยใช

ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชนเปนฐานการเรียนรู   

(3) พัฒนาหลักสูตรรวมผลิต กับสถานประกอบการ/

หนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพ

ของทองถิ่น 

(4) เพ่ิมและปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการระหวางวิชา

หรือสาขาวิชา (Integration) มากขึ้น 

(5) ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธการ

เรียนรูเชิงสมรรถนะ (ความรู ทักษะ และ คุณลักษณะ)  

(6) จัดกิจกรรมที่สงเสริมอัตลักษณและคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

(7) จัดกิจกรรมที่เนนทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

(8) บริหารจัดการหลักสูตรใหมีหลักสูตร 2 ปริญญา 

(Double degree)  

(9) พัฒนาหลักสูตรรองรับการเขาสู Thailand 4.0 

(10) พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพ่ือ

สร างค า นิยมต อต านการทุ จริ ต  มี คุณธรรม 

จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบใหนักศึกษา 

(11) จัดกิจกรรมติวภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอม 

      การสอบ CEFR 
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กลยุทธ มาตรการ 

(12) จัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวขอ ดวย 

ภาษาอังกฤษ ทุกหลักสูตร 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือรองรับการเรียนรูตลอดชีวิตของคนวัยทํางาน และผู

สูงวัย 

(1) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนวัยทํางาน/ 

ผูสูงวัย 

(2) พัฒนาหลกัสูตรตอเน่ืองเพ่ือรองรับคนวัยทํางาน 

 นอกเวลาราชการ 

กลยุทธที่ 3 

พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

(1) พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  และแหลง

เรียนรูใหทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร

กลุมผูเรียน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 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) พัฒนาการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัยเพ่ือ

กระตุนการสรางองคความรูและนวัตกรรม 

(3) ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียนการสอนที่ทํา

ใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและคิด

เชิงสังเคราะหและวิพากษได 

(4) จัดทําฐานขอมูลรายวิชาดวยระบบจัดการเรียนรู 

Moodle พรอมทั้งจัดอบรมการใชงาน (งานวิชา+

งานคอมพิวเตอรฯ) 

(5) สรางกลไกการพัฒนาและสนับสนุนหนวยบริการ

วิชาการใหมีบทบาทเสริมในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน 

กลยุทธที่ 4 

พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/

หนวยงาน/องคกร ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้ง

เครือขายศิษยเกา 

(1) พัฒนาแนวทางการสรางความรวมมือทางวิชาการ

ทั้งในและตางประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากร

และนักศึกษา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานการ  



34 

กลยุทธ มาตรการ 

เรียนการสอน และการวิจัย

(2) พัฒนาแนวทางการนําองคความรู และนวัตกรรม

ไปสูการสราง  เครือขายทางวิชาการรวมกับศิษยเกา 

เพ่ือผลักดันช่ือเสียงและเครือขายความรวมมือที่

มั่นคง 

(3) สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สรางสํานึกเชิงสัมพันธ 

     และความรักในสถาบันของนักศึกษา เพ่ือใหได 

     ศิษยเกาที่ดีในอนาคต

กลยุทธที่ 5 

พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดี 

(1) มีระบบคัดกรองทางจิตวิทยานักศึกษาช้ันปที่ 1 

(2) จัดหาทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษา 

ที่ขาดแคลนอยางพอเพียง 

(3) สงเสริมสุขภาวะ (wellbeing) ของนักศึกษา 

ดวยระบบดูแล ใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

(4) จัดระบบดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของ 

    นักศึกษาที่ทั่วถึงและทันตอสถานการณ 

กลยุทธที่ 6 

พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(1) สงเสริม สนับสนุนการทําโครงงานจิตอาสา (project-

based volunteering) เพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทักษะใน

การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (8C) 

(2) สงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

(3) จัดพ้ืนที่สรางสรรค บริเวณพื้นที่การศึกษา เพื่อเปน

พื้นที่ใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมและแสดงออกอยาง

สรางสรรค 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางย่ังยืน 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธที ่1 

พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหาร

ทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ 

(1) พัฒนากระบวนการสรางงานวิจัยที่ประสานกับ 

กลุมผูใชงาน โดยนําความรูและเทคโนโลยีผสานกับ

ขอมูลความตองการของผูใช 

(2) ส ง เสริ มและพัฒนาระบบในการจั ด เ ก็บและ

ประมวลผลงานวิจัย 

(3) สรางแรงจูงใจใหนักวิจัยโดยจัดสรรผลประโยชนที่

เกิดจากทรัพยสินทางปญญาอยางเปนธรรม 

กลยุทธที ่2 

สรางระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 

(1) โครงการสรางนักวิจัยใหม/นักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

(2) ส นับส นุนและส ง เ ส ริ ม นั ก วิ จั ย ใ ห พัฒนาขี ด

ความสามารถนักวิจัยสูระดับชาติและนานาชาติ 

(3) โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ

ผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญดานการวิจัยสูระดับชาติ

และนานาชาติ 

กลยุทธที ่3 

การเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐเพ่ือขยายผลในมิติ นโยบายชุมชน สังคม 

อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย และเกิดผลกระทบที่นําไปสู

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใน

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

(1) จัด ต้ั งคณะกรรมการกลั่ นกรองและคัด เลื อก

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือการเผยแพร  และ

ถายทอดผลงานวิจัยสูสังคม 

(2) พัฒนาและส ง เสริ มงาน วิจั ยสู น วัตกรรม เ พ่ือ

ประโยชนเชิงพาณิชย/อุตสาหกรรม และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 

(3) ประสานความรวมมือกับหนวยงาน ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เ พ่ือใหเ กิดการผลักดัน

ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชในกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ผูประกอบการรุนใหม (Startup) 
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กลยุทธที ่4 

พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาใหเปนที่ยอมรับทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

(1) รวมมือกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในการ

สนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการทําวิทยานิพนธ ใหสามารถตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

(2) สรางกลไกสนับสนุนใหนักศึกษาทุกระดับ เปนผูชวย

วิจัยในโครงการวิจัยโดยการจัดสรรทุนระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ

อยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

(1) จัดทําแผนบริการวิชาการ 

- สํารวจความตองการของหนวยงาน/ชุมชน  

- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการ

วิชาการ 

กลยุทธที่ 2 

สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานสังคมสูงวัย  การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความ

เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม และการ

สรางผูประกอบการรายใหม   

(1) สงเสริมคุณภาพชีวิตในดานสังคมสูงวัย การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความเขมแข็งและ

เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  

(2) สงเสริมและสนับสนุนเชิงบริการวิชาการใหมี

ผูประกอบการรายใหม โดยมีผูแทนจากหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(3) สงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังแหลงเรียนรู/ศูนยเรียนรู

เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยี หรือองคความรู 

กลยุทธที ่3 

ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เ พ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน

และสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่

ย่ังยืน 

(1) จัดอบรม/ใหบริการวิชาการดานสังคมสูงวัย  การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความ

เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม และ

การสรางผูประกอบการรายใหม 

กลยุทธที่ 4 

พัฒนางานบริการทางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม (1) สงเสริมเครือขายโรงเรียนวิทยาศาสตร ใหสอดคลอง

กับความตองการของพ้ืนที่ (Area Based system) 
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กลยุทธ มาตรการ 

(2) ประสานความรวมมือกับหนวยงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

กลยุทธที ่5 

สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย   

(1) จัดการศึกษาผานหลักสตูรฝกอบรม หลักสูตรระยะสัน้ 

(2) ศูนยทดสอบวิชาชีพ 

(3) หนวยบริการตรวจวิเคราะหตางๆ 

ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจติสํานึกรักทองถิ่นและ

ประเทศชาติ 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธที่ 1 

สรางความเช่ือมโยงระหวางงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กับภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษาเกิด

จิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ 

(1) สงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นและ

ประเทศชาติ 

กลยุทธที่ 2 

ส ง เสริม ให นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร วม

สรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและ

วัฒนธรรมของทองถิ่นและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

(1) จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และ

ชุมชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาภูมิ

ปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและภูมิภาค

ลุมนํ้าโขง 

(2) สงเสริมใหนักศึกษา แสดงผลงานสรางสรรคที่

สะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

กลยุทธที่ 3 

สรางแหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ (1) สรางความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชน

เก่ียวกับภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น

และภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

(2) จัดการเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ 



38 

ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ

คุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมคีวามสุข 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธที่ 1 

บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมที่

ไมทนตอการทุจริต   

(1) ปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของสวนราชการ

และสวนงานภายในใหมีขนาดที่เหมาะสม ลดความ

ซ้ําซอน มีความยืดหยุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ลดตนทุนการดําเนินงาน 

(2) สรางระบบและกลไกการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ (Participation Management) การบริหาร

จัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาลของผูที่มีสวนรวมใน

การดําเนินงาน ไดแก บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา 

และภาคสวนภายนอกมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใตนโยบาย

ดิจิตอลไทยแลนด 

(1) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการใน

ดานตางๆ  

(2) นําเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช ในการใหบริการแก

ผูรับบริการ 

(3) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการ และมีขอมูลเพียงพอตอการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 3 

บริหารงบประมาณ การเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความ

โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงิน 

(1) บริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย

และวิธีการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

กลยุทธที่ 4 

สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินและทรัพยากรเพ่ือ

สรางรายไดใหเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเองดานงบประมาณ    

(1) ปรับปรุงระเบียบตางๆที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหมี

การจัดหารายไดจากการดําเนินตามพันธกิจ  

(2) จัดหารายไดจากองคความรู ใหมีประสิทธิภาพและ

สรางรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

(3) จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร และบริบทของมหาวิทยาลัย  

(4) จัดหารายไดจากการระดมแหลงทุนภายนอกและ

จากศิษยเกา 
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กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธที่ 5 

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให

ไดมาตรฐานสากล โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองคกรสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(1) สรางการรับรูและวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปน

เลิศ (EdPEx) สรางมาตรฐานการทํางานใหแก

บุคลากร และสรางระบบการประเมินเพ่ือพัฒนางาน

และองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

(2) บูรณาระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผล

การปฏิบัติงานไปสูงานประจําอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูปฏิบัติงานดานการ

ประกันคุณภาพอยางตอเ น่ือง และจัดเวทีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ รวมทั้ง

เชิดชูเกียรติบุคลากรและหนวยงานที่มีประสบ

ความสําเร็จในดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

(4) สนับสนุนหลักสูตรที่มีความพรอมเขาสูกระบวนการ

รับรองมาตรฐานจากหนวยงานระดับชาติและระดับ

สากล 

กลยุทธที่ 6 

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน สูการเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเอ้ือตอ

การเรียนรูและการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมี

ความสุขและมสีวัสดิภาพ 

(1) จัดทําแนวทางเพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

(Green University)  

(2) พัฒนาพ้ืนที่ เชน  

     -   พ้ืนที่รอบบริเวณคณะเพ่ือเปนสถานที่พักผอน

หยอนใจ ของนักศึกษา และบุคลากรอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

     -   พัฒนาพ้ืนที่ใหมีความสะอาด ปลอดภัย  

(3) ดูแลระบบสาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา ระบบสุขาภิบาล ใหสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(4) สร า ง จิ ต สํ า นึ ก ในกา รกา รอ นุ รั กษ แ ละ ดู แ ล

สิ่งแวดลอม ใหแกบุคลากรและนักศึกษา 

(5) สงเสริมการประหยัดทรัพยากรและอนุรักษพลังงาน 

ใหแกบุคลากรและนักศึกษา 
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กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธที่ 7 

พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทั้งภายในมหาวิทยาลัย

และสูสาธารณชนเพ่ือเผยแพรผลงาน ช่ือเสียง และ

ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 

(1) สรางภาพลักษณเชิงบวก พัฒนารูปแบบและวิธีการ

สื่อสารองคกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(2) จัดทําแผนดานการประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ

เชิงรุก ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและเปนกําลังในการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน 

(1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยให

สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการ

มีสวนรวม  

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงาน

และบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป อยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง 

(1) พัฒนาทักษะดานการบริหารใหแกผูบริหารทุกระดับ 

รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมใน

การเปนผูบริหาร 

(2) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทใหมีสมรรถนะตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

กลยุทธที่ 3 

สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม

จริยธรรม 

(1) สรางจิตสํานึก และคานิยมในการปองกันแกไขปญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) สรางวัฒนธรรมการทํางานอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธที่ 4 

สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับ

องคกร 

(1) พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่เหมาะสม และ

ที่กฎหมายกําหนดและนอกเหนือที่กฎหมายกําหนด 

(2) จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง

บุคลากร 
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ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัย มัน่คง ปลอดภัย 

เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

กลยุทธ มาตรการ 

กลยุทธ 1 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย  

(1) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

ใหบริการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุม

พ้ืนที่บริการ 

(2) พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

(3) จัดหาระบบสํารองขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยของขอมูลในระบบเครือขาย 

(4) จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย 

(Network security) 

(5) เช่ือมโยงฐานขอมูล (database cleansing)  และ

การเขาถึงการใชงานระบบแบบ Single Sign-on 

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือเขาสูมหาวิทยาลัยและสังคมดิจิทัล 

อยางรูเทาทัน 

(1) สงเสริมการใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก 

    นักศึกษาและบุคลากร 

(2) พัฒนาระบบสังคมดิจิทัล เพ่ือใชในการเรียน 

     การสอนและการบริหารจัดการภายในคณะ 

     อยางรูเทาทัน 
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กระบวนการจัดทาํแผนปฏิบติัการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตรเนนกระบวนการมีสวน

รวมบุคลากรทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยผานคณะกรรมการ สวนงานที่ตาม
ภารกิจที่แตละคนไดรับมอบหมาย มีการพิจารณากลั่นกรองตามลําดับช้ัน มีการประชุมพิจารณาโครงการ และ
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ขั้นตอนงาน 
วิธีทํางาน คําอธิบาย 

ลักษณะงาน รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือบรรจุเปน
แผนปฏิบติังานประจําป
คณะ

1. ประชุม ระดมความคิดเห็น
เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางและ
เปาหมายการพัฒนางานของ
ภาควิชา/งาน เปนโครงการ/
กิจกรรม

2. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมของ
ภาควิชา/งาน สงงานแผนฯ

ภาควิชา/งาน 

ภาควิชา/งาน 

มิถุนายน ระบุชื่อโครงการ/
กิจกรรมวัตถุประสงค 
ผลผลิต/ผลลัพธ 
งบประมาณระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ ตาม
แบบฟอรมท่ีไดรับจาก
งานแผนฯ 

2. รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบติังานประจําป
คณะ

1. รวบรวมแผนโครงการ/กิจกรรม
จากภาควิชา/งาน

2. วิเคราะหขอมูล
3. ตรวจทานความถูกตอง/แกไข
4. พิมพสรุปเปนรูปเลมของคณะ

แบงตามภาควิชา/งาน

งานแผนฯ 

งานแผนฯ 
งานแผนฯ 
งานแผนฯ 

มิถุนายน -
กรกฎาคม 

ตรวจสอบความถูก
ตองวิเคราะหขอมูล
โครงการ/กิจกรรม 
สรุปแบบคําขอเสนอ
ตอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา 

3. การพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ตามแผน
ปฏิบัติงานประจําป
คณะ

1. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของ
ภาควิชา/งาน ตามรายละเอียด
ท่ีงานแผนฯไดสรุปให โดยการ
พิจารณาและใหความเห็นชอบ
เชน อนุมัติ/ไมอนุมัติ/ปรับลด
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. ใสรหัสโครงการท่ีไดรับอนุมัติ
ตามมติท่ีประชุมท้ังหมด
เสนอคณบดีลงนาม

2. เม่ือคณบดีลงนามแลว สําเนา 1
ชุด ไวท่ีงานแผนฯ จากนั้น
สงคืน ตนฉบับโครงการ/

งานแผนฯ 

งานแผนฯ/ 
ภาควิชา/งาน 

ตุลาคม เสนอโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติท้ังหมดให
คณบดีลงนามอนมัุติ
โครงการ จากนัน้
สงคืนภาควิชา/งาน 
เพ่ือดําเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 



43 

ขั้นตอนงาน 
วิธีทํางาน คําอธิบาย 

ลักษณะงาน รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
   กิจกรรมใหภาควิชา/งาน นําไป 
   ทําเรื่องยืมเงินเพ่ือดําเนินงาน 
   ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับ 
   อนุมัติ 

ตามท่ีไดรับอนุมัติ 

6. ดําเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงานคณะ

1. ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของคณะ

2. เม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เสร็จสิ้น ตองสรุปและรายงาน
ผลการดําเนิน โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
ของคณะ สงงานแผนฯ

ภาควิชา/งาน 

ภาควิชา/งาน 

ตามท่ีบรรจุ
ไวในแผนฯ 

ภาควิชา/งาน ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติงาน 
และรายงานผลสงงาน
แผนฯเม่ือดําเนินการ
แลวเสร็จ 

7. ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ตาม
แผนปฏิบัติการคณะ

1. สงแบบฟอรมการติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนฯ ให
ภาควิชา/งาน กรอกขอมูล

2. เม่ือกรอกขอมูลเสร็จสิ้นแลว
สงขอมูลคนืงานแผนฯ

งานแผนฯ 

ภาควิชา/งาน 

มีนาคม   
มิถุนายน 

และ
กันยายน 

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

   ภาระงาน  ผูรับผิดชอบ 

                   ภาระงาน  

ภาควิชา/งาน เสนอโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือบรรจุเปนแผนปฏิบัติงานประจําป
คณะ ตามแบบฟอรมคําขอ   พรอมท้ังลง
ลายมือชื่อผูเสนอโครงการ  
ผูเห็นชอบโครงการ  เวนเฉพาะผูอนุมัติ
ใหคณบดีเปนผูลงนาม สงงานแผนฯ 

งานแผนฯ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
จากภาควิชา/งาน เปนรูปเลมของคณะ 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาและใหความเห็น 

คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณา
และใหความเห็น  ดังนี้ 

-  อนุมัติ งานแผนฯ จะใสรหัส 
   โครงการ และนาํเสนอคณบดี 
   ลงนามอนุมัติตอไป 
-  ไมอนุมัติ งานแผนฯ จะสงกลับ 
   คืนภาควิชา/งาน 
-  ปรับแก/ลดงบประมาณ 
   งานแผนฯ จะสงคืนภาควิชา/งาน 
   ใหปรับแกไขตามมติท่ีประชุม  
   จากนั้นใหภาควิชา/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 จากนั้นสงคืนท่ี
ภาควิชา/งาน  

ภาควิชา/งาน ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานท่ีไดรับ
อนุมัติ 

สงแบบฟอรมการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ ใหภาควิชา/
งานกรอกขอมูลผลการดําเนินงาน
และสงกลับมาท่ีงานแผนฯ 

รวบรวมผลการติดตามดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
ตามแผนฯ เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือรับทราบและให
ความเห็นชอบ 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทําแผนปฏบิัติการ 

งานแผนฯ แจงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปให

ภาควิชา/งานทราบ 

ภาควิชา/งาน ระดมความ
คิดเห็นและจัดทําแผนปฏิบัติ
การตามแบบฟอรมท่ีกําหนด
และเสนอโครงการ/กิจกรรม 

งานแผนฯ ตรวจสอบ
เอกสาร/วิเคราะห 

งานแผนฯ รวบรวมแผน 
ปฏิบัติการประจําป 

คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา 

งานแผนฯ เสนอแผนปฏิบัติ
การประจําปตอคณบด ี

คณบดี ลงนามอนุมัติโครงการ 
งานแผนฯ แจงเวียน

แผนปฏิบัติการประจําป 

งานแผนฯ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอตอ
คณะกรรมการคณะ ถูกตอง 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ไมถูกตอง 

ภาควิชา/งาน ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

งานแผนฯ ติดตามประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปจากภาควิชา/งาน 



บทที่ 4 
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.1 สรปุจํานวนโครงการและงบประมาณ 
สรุปโครงการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับ หนวยงาน/ภาควิชา จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 งานบริการการศึกษา 7 6,256,240 

2 งานพัฒนานักศึกษา 23 1,232,510 
3 งานบริหารทั่วไป 7 13,946,500 
4 งานบริหารบุคคล 8 12,506,280 

5 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 1 138,160 
6 งานสงเสริมการวิจัย 2 572,840 
7 งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 1 180,000 
8 งานคลังและพัสดุ : งานพัสดุ 4 1,364,000 
9 ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 13 1,590,127 
10 ภาควิชาเคมี 13 1,233,689 
11 ภาควิชาฟสิกส 8 652,634 
12 ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 20 2,382,225 

รวมจํานวนโครงการ/งบประมาณ (บาท) 107 42,115,205 
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4.2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณของแตละหนวยงาน/ภาควิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4.2.1 งานบรกิารการศึกษา 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 1 621101 โครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตรและสอบคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร (ปรับงบ
ตามตัวโครงการใหม) 

นางสาวปริยากร  พิมเงิน 189,620 

2 1 621102 ปรับปรุงหลักสตูรเพ่ือสราง
บัณฑิตพันธุใหม ให
สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ (ปรับตามโครง
ใหม) 

นางเรไร กาฬบุตร 88,300 

3 1 621103 บริหารจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตร ีคณะ
วิทยาศาสตร 

นายปราการ  ภิรมยกิจ 1,057,020 

4 1 621104 โครงการเวทีเผยแพรผลงาน
นักศึกษา 

นางสาวดุจฤทัย สหพงษ 93,400 

5 1 621105 โครงการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2562 

นางอัญชลี มาจันทร 1,647,900 

6 1 621106 บริหารจัดการงบดําเนินการ
ทุนการศึกษา 

นางเรไร  กาฬบุตร 2,180,000 

7 1 621107 บริหารจัดการคาธรรมเนียม
การวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร 

นางอัญชลี มาจันทร 1,000,000 

รวมทั้งหมด 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 6,256,240 
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4.2.2 งานพัฒนานักศึกษา 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 1 621108 พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 65,000 

2 1 621109 SCI smart ambassador 
2019 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 25,000 

3 1 621110 เตรียมความพรอมสูโลกการ
ทํางาน  

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 79,000 

4 1 621111 ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ป
การศึกษา 2562 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 31,200 

5 1 621112 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ใหม ประจําปการศึกษา 
2560 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 76,350 

6 1 621113 พิธีไหวครู และมอบ
ทุนการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 32,700 

7 4 624101 วันลอยกระทง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นางสาวนันทนภัส ภูรับ 6,000 

8 1 621114 การแขงขันกีฬาภายในเช่ือม
ความสัมพันธ UBU Games 
2018 

นายณรงค บาตสุวรรณ 31,000 

9 1 621115 โครงการประกวดเชียรลีด
เดอรในกีฬาสัมพันธ ม.อุบลฯ 
ปการศึกษา 2561 

นางสาวปทิตตา  เสาวลักษณ 15,000 

10 1 621116 การแขงขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธจําปาครั้งที่ 13 

นายณรงค บาตสุวรรณ 16,000 

11 1 621117 Love at First Science นายอรรถวุฒิ  สีแสด 96,800 
12 1 621118 หน่ึงหลักสูตร หน่ึงโครงการ 

จากวิชาการสูสังคม (บาน
โรงเรียนวัด) 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 140,580 

13 1 621119 Science Edutainment : 
สันทนาวิทยาศาสตร 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 16,800 

14 1 621120 แฟนซีปารต้ีพ่ีป 4 (ปจฉิม
นิเทศนักศึกษาช้ันปที่ 4 ป
การศึกษา 2561) 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 70,800 
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ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

15 4 624102 การแขงขันกีฬาวิทยาศาสตร
สัมพันธแหงประเทศไทย ครั้ง
ที่ 28 

นายสมบัติ หลักบุญ 159,380 

16 1 621121  เสริมสรางความรูความเขาใจ
การใหคําปรึกษาดาน
ทุนการศึกษาและสวัสดิการ
นักศึกษา 

นายสมบัติ หลักบุญ 3,000 

17 1 621122 สงเสริมและพัฒนาทักษะการ
ทํางานระหวางเรียน 

นายสมบัติ หลักบุญ 30,000 

18 1 621123 คายพัฒนาทักษะภาวะความ
เปนผูนํา 

นายสมบัติ หลักบุญ 38,500 

19 1 621124 การดําเนินงานกองทุนเงินให
กูยืมเพ่ือการศึกษา 

นายสมบัติ หลักบุญ 12,400 

20 1 621125 สนับสนุนใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมจิตอาสา 

นายสมบัติ หลักบุญ 67,000 

21 1 621129 กิจกรรมเพ่ือลดการตกออก
ของนักศึกษา 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 60,000 

22 1 621130 สนับสนุนการประกวดแขงขัน
ดานวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษา 

นางสาวศันสนีย  จักรมีพักตร 110,000 

23 1 621128 ศิษยเกาสัมพันธ นายสมบัติ หลักบุญ 50,000 
รวมทั้งหมด 23 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,232,510 
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4.2.3 งานบรหิารทั่วไป 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 6 626101 โครงการการบริหารจัดการ 
และดําเนินงานตามนโยบาย
ของคณะวิทยาศาสตร 

นางวรุณี  ไชยกาล 500,000 

2 6 626102 โครงการจางเหมาแรงงาน
พนักงานทําความสะอาด 

นางวรุณี  ไชยากล 783,400 

3 6 626103 โครงการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล
และบํารุงรักษาภูมิทัศนคณะ
วิทยาศาสตร 

นางวรุณี  ไชยกาล 350,000 

4 5 625102 คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง นางสุกัญญา  พิมพบุญมา 45,000 
5 5 625103 บริหารจัดการคาตอบแทน นางสุกัญญา  พิมพบุญมา 469,000 
6 5 625104 บริหารจัดการคาสาธารณูปโภค นางสุกัญญา  พิมพบุญมา 11,200,100 
7 5 625107 สรางเครือขายวิชาชีพ อ.กุลธรา มหาดิลกรัตน 65,000 

รวมทั้งหมด 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 13,946,500 
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4.2.4 งานบรหิารบคุคล 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 6 626104 เบิกจายคาเงินประจํา
ตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ 

นายธนศิลป ทองไทย 21,100 

2 6 626105 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
เพ่ือเบิกจายคาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 
เขาสูการขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย 

นายปรีชา  บุญทํานุก 30,500 

3 6 626106 เบิกจายเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได) 

นายธนศิลป  ทองไทย 9,541,680 

4 6 626107 เบิกจายเงินเดือนลูกจาง
ช่ัวคราว 

นายปรีชา  บุญทํานุก 810,840 

5 6 626108 ประกันสังคมสาํหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได) 

นายธนศิลป  ทองไทย 297,000 

6 6 626109 คาตอบแทนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ (ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย)สําหรับ
พนักงานเงินรายได 

นายปรีชา บุญทํานุก 33,600 

7 6 626110 ประกันสังคมสาํหรับลูกจาง
ช่ัวคราว 

นายปรีชา  บุญทํานุก 40,560 

8 6 626111 เบิกจายคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน 
ตําแหนงวิชาการ 

นายธนศิลป  ทองไทย 1,731,000 

รวมทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 12,506,280 
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4.2.5 งานประกันคณุภาพการศกึษาและสารสนเทศ 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 5 625105 สงเสริมและยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ 138,160 

รวมทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 138,160 

4.2.6 งานสงเสริมการวิจัย 

ที่ 
กลยุทธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
1 2 622101 โครงการจัดทําวารสาร

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ศึกษา 

นางสาวอมรรัตน  วะสุรีย 67,840 

2 2 622102 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย 

นางสาวอมรรัตน  วะสุรีย 505,000 

รวมทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 572,840 

4.2.7 งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 7 627101 จางเหมาแรงงานผูปฏิบัติงานดาน

คอมพิวเตอร 
นายนัฐพงษ  สืบสุข 180,000 

รวมทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 180,000 
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4.2.8 งานคลังและพสัดุ : งานพัสดุ 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 1 621126 จัดซื้อจัดหาวัสดุเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนสาขา
วิทยาศาสตร (คลังวัสดุสํานักงาน) 

นางสาวสุตินทรณ  
อาชญาทา 

150,000 

2 1 621127 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและ
จางเหมาบริการเพ่ือการบริหาร
จัดการของสํานักงานเลขานุการ 

นางสาวสุตินทรณ  
อาชญาทา 

300,000 

3 5 625108 โครงการซอมบํารุงวัสดุ ครุภัณฑ 
และปรับปรุงกลุมอาคารคณะ
วิทยาศาสตร 

นายรัชตวิภพ มีทรัพย
รุงโรจน 

800,000 

4 5 625101 โครงการจางเหมาแรงงานซอมแซม
ระบบสุขาภิบาลโครงสรางอาคาร 
กลุมอาคารวิทยาศาสตร 

นางเกษมณี  โสภาณเวช 114,000 

รวมทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 1,364,000 
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4.2.9 ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 1 621231 โครงการสนับสนุนการทํา
โครงงานสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตร ีสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดร.ณัฏฐ ดิษเจริญ 340,000 

2 1 621232 โครงการจัดซื้ออุปกรณสําหรบั
ทําโครงงานคณิตศาสตร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาคณิตศาสตร 

ผศ.ดร.ศราวุธ แสนการุณ 135,000 

3 1 621233 โครงการจัดซื้ออุปกรณสําหรบั
ทําโครงงานคอมพิวเตอร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ดร.วิชิต สมบัติ 200,000 

4 1 621234 จัดซื้อวัสดุเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนและวัสดุ
สํานักงานภาควิชาคณิตศาสตร 
สถิติและคอมพิวเตอร 

ดร.ชัชวิน  นามมั่น 701,687 

5 1 621236 จิตอาสาและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.มนกรณ  วัฒนทวีกุล - 
6 1 621237 บัณฑิตแนะแนวรุนนอง ดร.ปยะนันท  พนากานต - 
7 1 621238 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การพิมพเอกสาร โครงงาน
และรายงานทางคณิตศาสตร
ดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
LaTeX” 

อ.ดร.กฤษดา นารอง - 

8 2 622203 โครงการสนับสนุนคาสมาชิก
และคาใชจายในการเดินทางเขา
รวมประชุมของผูแทน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
คณะกรรมการอํานวยการศูนย
สงเสริมการวิจยัคณิตศาสตร
แหงประเทศไทย 

ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระค ู 30,420 

9 2 622204 โครงการเขารวมประชุม
คณะกรรมการอํานวยการงาน
ประชุมวิขาการระดับนานาชาติ
ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
และวิศวกรรมซอฟตแวร 

ดร.เกรียงศักด์ิ ตรีประพิณ 10,940 
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ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

ประจําป 2562 
10 1 621239 โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานที ่สําหรบันักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

ดร. ไพชยนต คงไชย 66,200 

11 1 621240 โครงการสนับสนุนนักศึกษาเขา
รวมการแขงขนัเชิงทักษะ 
ประจําป 2562 

ดร.เกรียงศักด์ิ ตรีประพิณ 31,460 

12 1 621241 โครงการการจางนักศึกษา
ชวยงานวิชาเกี่ยวกับวิชาปฎิบัติ
การสาขาคอมพิวเตอร ประจําป 
2562 

ดร.วราวุฒิ ผาเจริญ 40,000 

13 1 621242 โครงการสนับสนุนการแขงขนั
เชิงทักษะและนําเสนอผลงาน 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ดร.อนุสรณ บันเทิง 34,420 

รวมทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,590,127 
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4.2.10 ภาควิชาเคมี 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 1 621343 จัดซื้อการจัดหาวัสดุสําหรับ
การเรียนการสอน  
ภาควิชาเคมี 

รศ.ดร.พรพรรณ  พ่ึงโพธ์ิ 733,140 

2 1 621344 การสนับสนุนโครงงานพิเศษ 
ภาควิชาเคมี 

ดร.กัมปนาท  ฉายจรัส 330,000 

3 1 621345 โครงการเชิญอาจารยพิเศษ
หลักสูตรเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร ประจําป
งบประมาณ 2562 

ดร.สราวุธ  ประเสริฐศร ี 16,460 

4 6 626312 การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของสายสนับสนุน 
ภาควิชาเคมี 

นางดวงดาว  สัตยากูล 12,000 

5 1 621346 จางนักศึกษาเปนผูชวยสอน
รายวิชาปฏิบัติการ ภาควิชา
เคมี 

อาจารยมาล ี ประจวบสุข 75,000 

6 1 621347 เตรียมความพรอมกอนการ
ฝกงานสาขาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร 

อ. ปราณี นุยหนู - 

7 1 621348 โครงการเตรียมความพรอม
การใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
กอนทํางานจริง สําหรับ
นักศึกษาเคม ี

นางสาวเสาวนีย  เหลาสิงห - 

8 1 621349 ถายทอดประสบการณการ
ฝกงานภาคฤดูรอนจากรุนพ่ีสู
รุนนอง สาขาเคมีและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การยาง 

ผศ.ดร. สมจินตนา ทวีพานิชย - 

9 1 621350 เตรียมความพรอมกอนการ
ฝกงาน ภาควิชาเคมี 

ผศ.ดร.ปุริม  จารุจํารัส - 

10 1 621351 โครงการการทัศนศึกษานอก
สถานที ่สาขาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร 

ดร.ศันศนีย ศรีจันทร 37,089 

11 1 621352 โครงการการทัศนศึกษานอก
สถานที ่สาขาเคม ี

ดร.สุภาพ ตาเมือง 30,000 
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ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

12 1 621353 โครงการแนะแนวอาชีพจาก
รุนพ่ีสูรุนนอง 

ดร.สายสมร ลาํลอง - 

13 4 624303 ทําบุญตักบาตร รับขวัญนอง
ใหม 

ดร.สายสมร  ลําลอง - 

รวมทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,233,689 

4.2.11 ภาควิชาฟสิกส 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 1 621454 คาวัสดุสนับสนุนการเรียน
รายวิชาของภาควิชาฟสิกส 

ดร.อมร  เทศสกุลวงศ 490,634 

2 1 621455 คาวัสดุโครงงานพิเศษสําหรับ
นักศึกษาภาควิชาฟสิกส 

ดร.อมร  เทศสกุลวงศ 145,000 

3 1 621456 การอบรมเทคนิคตรวจสอบแบบ
ไมทําลาย 

รศ.เรวัฒน เหลา
ไพบูลย 

2,000 

4 1 621457 การออกแบบและผลิตแผนวงจร
ไฟฟา 

นายสมคิด  เพ็ญชาร ี - 

5 1 621458 ดูวิจัยใกลตัว ครั้งที่ 5 นายสมคิด  เพ็ญชาร ี - 
6 1 621459 คายดาราศาสตร นายสมคิด  เพ็ญชาร ี 15,000 
7 1 621460 การอบรมพ้ืนฐานการใช

โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือ
เตรียมพรอมสาํหรับการนํามาใช
ในงานดานวิทยาศาสตร และการ
สรางแบบจําลอง ตนทุนทาง
ธุรกิจ สําหรับนักศึกษาภาควิชา
ฟสิกส 

ขวัญฟา มหาสทิธ์ิ - 

8 1 621461 มองตางคณะ ครั้งที่ 6 นายสมคิด  เพ็ญชาร ี - 
รวมทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 652,634 
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4.2.12 ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ที่ กลยุทธ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

1 1 621562 การจัดซื้อวัสดุสําหรับการ
เรียนการสอนวิชาปญหา
พิเศษ/โครงงาน/โครงงาน
พิเศษ ภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคํา
กุลวัฒน 

647,500 

2 1 621573 การจัดซื้อวัสดุสําหรับการ
เรียนการสอนและวัสดุ
สวนกลางสํานักงาน
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

นางสาววรญา ทิพยธํารงทรัพย 1,445,100 

3 1 621563 ฝกปฏิบัติการปองกัน
อัคคีภัย 

อ.สุนทรี ศรีเที่ยง 34,500 

4 3 623501 การฝกปฏิบัติงานดานสุข
ศาสตรอุตสาหกรรม 
ประจําปงบประมาณ 
2562 

อ.กานตนลินญา บุญท ี 10,040 

5 1 621574 การบริหารจัดการ
คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ประจําป
งบประมาณ 2562 

นางสาววรญา ทิพยธํารงทรัพย 23,640 

6 1 621575 เชิญอาจารยพิเศษ 
อาจารยผูรวมสอนสําหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต ภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

นางสาววรญา ทิพยธํารงทรัพย 39,490 

7 4 624504 โครงการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

อ.สุนทรี ศรีเที่ยง - 

8 1 621564 Safety Patrol: Safety 
Workshop 

ดร.กติกา สระมณีอินทร - 

9 1 621565 English is fun with 
friend 

ดร.กติกา สระมณีอินทร - 

10 1 621566 การเตรียมความพรอมเพ่ือ
เขาสูวิชาชีพอาชีวอนามัย

ผศ. นิภาพร คําหลอม - 
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และความปลอดภัย 
11 1 621567 การศึกษาดูงานและเพ่ิม

ประสบการณในวิชาชีพ
ของนักศึกษาดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
ประจําปงบประมาณ 
2562 

อ.สุนทรี ศรีเที่ยง - 

12 1 621576 การช้ีบงอันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยง 
ประจําปการศึกษา 2562 

อ.กานตนลินญา บุญท ี - 

13 1 621568 โครงการอบรมสถิติเพ่ือ
งานวิจัย 

ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ - 

14 1 621569 โครงการเตรียมความ
พรอมดานวิชาการสําหรับ
นักศึกษาชีววิทยาปที ่1 

อ.ประเสริฐ ผางภูเขียว - 

15 1 621570 ทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานทีสาขาชีววิทยา 

อ.ปรัชญาพร วันชัย - 

16 3 623502 ธนาคารขยะ อ.สุพรรณิการ ซาเหลา - 

17 1 621571 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณใน
วิชาชีพสําหรับนักศึกษา
สาขาสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ประจําป
การศึกษา 2561 

ดร. ชิดหทัย เพชรชวย - 

18 5 625506 จางเจาหนาที่ทําความ
สะอาดเครื่องแกวประจํา
หองซักลางเครื่องแกว 
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

นางสาววรญา ทิพยธํารงทรัพย 104,280 

19 1 621572 การจดแจงเช้ือโรคและพิษ
จากสัตวตาม
พระราชบัญญัติเช้ือโรค
และพิษจากสตัว 

นางสาววรญา ทิพยธํารงทรัพย 2,025 

20 1 621577 ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต 75,650 

รวมทั้งหมด 20 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,382,225 



 

 

 

ภาคผนวก 

  - ภาคผนวก ก      คําชีแ้จงรหัสโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

    -  ภาคผนวก ข  ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ/                   

รายละเอียดโครงการ 

              - ภาคผนวก ค ตัวอยางแบบเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป                       

งบประมาณ พ.ศ.2562 

     - ภาคผนวก ง  ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 
 

 

 



 

คําชี้แจงรหัสโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รหัสโครงการ จํานวน  6 หลัก  

ตัวเลขหลักที่ 1-2 หมายถึง ปงบประมาณ 2561 

ตัวเลขหลักที่ 3    หมายถึง ยุทธศาสตร 

ตัวเลขหลักที่ 4    หมายถึง สวนงานที่สังกัดภายใตฝายที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ตัวเลขหลักที่ 5-6 หมายถึง ลําดับโครงการ 

ตัวเลขแสดงความหมายของยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร ดานทีเ่ก่ียวของ 

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  ยุทธศาสตรที่ 1ดานการผลิตบัณฑติ สังกัด

ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร โครงการที่ 34 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คําชี้แจงรหัสโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 



 
สวนราชการ  ............ สํานักงานเลขานุการ/ภาควิชา.................... คณะวิทยาศาสตร   โทร. ...................... 
ที่  ศธ ๐๕๒๙.๗……../...........................     วันที่  ....................................................   
เรื่อง   ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจาย/รายละเอียดโครงการ................................................................. 
 รหัสโครงการ......................... 
 
เรียน   .................................................................. 

 
 ตามที่  …………………………………….. ไดรับอนุมัติโครงการ………………………………………………….
รหัสโครงการ ………………………… งบประมาณ............................... บาท (....................................บาทถวน)  น้ัน 
    เน่ืองจาก................................................................................................................................... 
ดังน้ัน งาน/ภาควิชา  จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจาย/รายละเอียดโครงการ ภายใตกรอบวงเงิน
งบประมาณเดิมที่ไดรับอนุมัติ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

(เดิม)  
ที่ไดรับอนุมัติ 

งบประมาณ  
(ใหม)  

ขออนุมัติปรบัแผน  
คาตอบแทน   
   
คาใชสอย   
   
คาวัสดุ   
   
   
   

รวมงบประมาณ   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

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

  
 

 

 

บันทึกขอความ 

ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ/รายละเอียดโครงการ 



 

 
แบบเสนอโครงการเพือ่บรรจุในแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
 
1. ชื่อโครงการ :  
 

2. ลักษณะโครงการ :  

ประเภทโครงการ :  � โครงการเดิม    � โครงการใหม 

                                  � งานประจํา                  � งานพัฒนา 

รูปแบบกิจกรรม :   � การศึกษานอกสถานที่ � ฝกอบรม � ออกแบบ สาํรวจพ้ืนที่ 

  � จัดนิทรรศการ � พัฒนาระบบสารสนเทศ 

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

 

ผลการประเมิน/ผลการจัดกิจกรรมจากปที่แลว (ระบุผลการดําเนินงาน/งบประมาณที่ใชไปในปที่
ผานมา) 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณทีไ่ดรับ งบประมาณทีใ่ชไป 
   

 

3. ความสอดคลอง 
3.1 แผนในระดับที่สูงกวา :   

 3.1.1 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 �  ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และ
เปนที่ 
 ยอมรับในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 �  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่มุงเนนการ
พัฒนา 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางย่ังยืน 
 �  ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือ
เสริมสราง 
 ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง  
 เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 �  ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิด
จิตสํานึกรัก 
 ทองถิ่นและประเทศชาติ 

 � ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการ   
เปลี่ ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให เปนมาตรฐานสากล และ สร าง
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 

 
 

ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 



 � ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหสอดรับ
กับบริบท 

 ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 � ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
มั่นคง  
 ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

  
3.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

� ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังใน
การพัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมนํ้าโขง  

  � สวนที่ 1 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต 
  � สวนที่ 2 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ
พึง ประสงคเพ่ือทบทวนวิธีจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียน SCI 
SMART 

� S : Scientific & Technical Knowledge (ความรูทางวิทยาศาสตร และทาง   
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 

 (นวัตกรรมและความรูความสามารถในการปรับตัวเขากับบริบทที่แตกตางกัน) 
 � R : Responsibility and Leadership (ความรับผิดชอบ และความเปนผูนํา) 
 � T : Technology & Computing (เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร) 
 � สวนที่ 3 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายดานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
 � สวนที่ 4 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายและแผนงาน เพ่ือลดการตกออกของ
นักศึกษา 
 � สวนที่ 5 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายและแผนงาน เพ่ือการประชาสัมพันธ
และการรับเขาศึกษา 

 � ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่มุงเนนการ
พัฒนา                 คณุภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางย่ังยืน  

       � สวนที่ 6 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายการผลิตผลงานวิจัยแบบมุงเปา 
 � ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสรมิ สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม 
 เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 � สวนที่ 7 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายงานบริการวิชาการแบบมุงเปา 
 � ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรัก
ทองถิ่น และประเทศชาติ 
 � ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจดัการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรบัตัวใหทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู
และการทํางานอยางมีความสุข 



 � สวนที่ 10 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายงานพัฒนาระบบบริหารจัดการและดาน    
อ่ืนๆ 

 � ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหสอดรับกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 � สวนที่ 8 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายงานพัฒนาบุคลากร 
 � ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
มั่นคง   ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 � สวนที่ 9 ขอมูลประกอบการกําหนดเปาหมายงานพัฒนาเครือขาย 
 

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

 

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

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

  
  

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

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

 
9. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ :    

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

 



10. กําหนดเวลาดําเนนิโครงการ : 

 � ไตรมาส  1  (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 

 � ไตรมาส  2  (1 มกราคม - 31 มนีาคม 2562) 

 � ไตรมาส  3  (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562) 

 � ไตรมาส  4  (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562) 

 � อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………. 
 
11. สถานที่ในการดําเนนิงาน : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. กิจกรรมที่สําคัญ และวิธีการดําเนนิงาน/แผนการดําเนนิงาน 
     12.1 วิธีและขัน้ตอนการดําเนินงาน (อยางละเอียด) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     12.2 แผนการดําเนนิงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

             
             
             
             
 

 
13. งบประมาณในการดําเนนิการ : ประมาณการรายจาย 

1. คาตอบแทน 
 1.1 
 1.2 
2. คาใชสอย 

2.1  
2.2  
3.3  

 3. คาวัสดุ 
  3.1  
  3.2  

                รวมเปนเงินทั้งสิ้น……………..-บาท 
                      (………………………………………) 

 
 
 



14. การประเมินผลโครงการ 
 
 
ลงช่ือ…………………………………………ผูเสนอโครงการ 

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

 
 
ลงช่ือ…………………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 

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

ลงช่ือ………………………………..………ผูอนุมัติโครงการ 
 (……………….……………………..) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ  
 

โครงการ นิเทศงานนักศึกษาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

 

 
 

หัวหนาโครงการ   
นางอรชพร  วิลามาศ 

หลักสูตรสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตรชวีภาพ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
ผูรวมโครงการ  

อาจารยและนกัศึกษา  
หลักสูตรสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตรชวีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการจาก คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ภาคผนวก ง 

ตัวอยางตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 



คํานํา 

 
รายงานผลการดําเนินโครงการนิเทศสหกิจศึกษาสาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนการสรุปผลการ

ดําเนินโครงการในแผนงบประมาณป 2562 ซึ่งไดรายงานผลในรอบ 12 เดือนไปแลวน้ัน ทางผูรับผิดชอบ
โครงการจึ่งขอสรุปปดโครงการตามรายงานฉบับน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 
รายละเอียดโครงการ หนา 
หลักการและเหตุผล   [คลิกพิมพ]  
วัตถุประสงค [คลิกพิมพ]  
กลุมเปาหมาย [คลิกพิมพ]  
แผนการปฏิบติัการ   [คลิกพิมพ]  
กําหนดการดําเนนิโครงการ [คลิกพิมพ]  
ผลการดําเนนิโครงการ [คลิกพิมพ]  
สรุปคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ   [คลิกพิมพ]  
สรุปผลการดําเนนิโครงการฯและขอเสนอแนะ [คลิกพิมพ]  
ปญหาและอุปสรรค [คลิกพิมพ]  
บรรณานุกรม (ถามี) [คลิกพิมพ]  
ภาคผนวก ก: บันทึกขอความและคําสั่งตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนนิงานโครงการ (ถา
มี) 

[คลิกพิมพ]  

ภาคผนวก ข: ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ [คลิกพิมพ]  
ภาคผนวก ค: ตัวอยางแบบประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)  [คลิกพิมพ]  
ภาคผนวก ง: รายชื่อ / ที่อยูที่สามารถติดตอไดของผูเขารวมโครงการ [คลิกพิมพ]  

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล   
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงความเปนมา  ขอบเขต  ความจําเปน  ความสําคัญในการจัดทําโครงการ ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
 

วัตถุประสงค 
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงวัตถุประสงคหลักของการดําเนินโครงการ โดยมีความสอดคลองกับหลักการและ
เหตุผลตลอดจนสอดคลองกับช่ือโครงการ 
 

กลุมเปาหมาย 
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการและจาํนวนที่รวมโครงการตามที่เสนอขออนุมัติ 
 

แผนการปฏบิตัิการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินงานโครงการฯ) 
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงชวงเวลาแตละขั้นตอน  ต้ังแตเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ไปจนกระทั่ง
ขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ วิธีการในการดําเนินโครงการ  
 

กําหนดการดําเนินโครงการ 
 [คลิกพิมพ] กลาวถึงวัน เดือน ป  กําหนดเวลา ที่จัดกิจกรรมตางๆ ในวันดําเนินโครงการ/จัดอบรม/
สัมมนารวมไปถึงสถานที่ที่จัดอบรม/สัมมนา/จัดกิจกรรม 
 

ผลการดาํเนนิโครงการ ใหใสเครื่องหมาย X ในวงเล็บ 

[คลิกพิมพ] รายงานผลการดําเนินโครงการทั้งในตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ และสวนความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการที่มีตอภาพรวมของโครงการเชน  ความนาสนใจของโครงการ การบรรยายของวิทยากร  การ
ตอบคําถามของวิทยากร  สื่อที่ใชในการบรรยาย  ความคาดหวังที่มีตอการนําความรูไปใชประโยชนหลังเขา
รวมโครงการ  ระยะเวลาในการจัดโครงการ    ความเหมาะสมของสถานที่ ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 
โครงการน้ีบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร [คลิกพิมพ]  รายวิชา [คลกิพิมพ]  
โดย [คลิกพิมพ] รายงานรายละเอียดวิธีการการบูรณาการ 
 (  )  ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ [คลิกพิมพ] เดือน [คลิกพิมพ] พ.ศ. [คลิกพิมพ]  

มีผูรวมโครงการจํานวน [คลิกพิมพ] คน  
(  ) สงรายงานผลการดําเนินงานจํานวน 1 ฉบับ มาทีฝ่ายแผนและการงบประมาณ  

คณะวิทยาศาสตร  เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ] เดือน [คลิกพิมพ] พ.ศ. [คลิกพิมพ]  
ใบนําสงรายงานบันทึกขอความเลขที่ [คลิกพิมพ]  

(  ) สงใชใบสําคัญ/รายงานทางการเงินจํานวน [คลิกพิมพ] บาท ไปที่ฝายการเงิน 
คณะวิทยาศาสตร     เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ] เดือน [คลิกพิมพ]  พ.ศ. [คลิกพิมพ]  

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

(  ) ตรงตามแผนปฏิบัติการ 

(  ) ไมตรงตามแผนปฏิบัติการ  

เน่ืองจาก[คลิกพิมพ]  



 
สรุปคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ  (แยกตามหมวดคาใชจาย) 

1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร [คลิกพิมพ] บาท 
2. งบประมาณทีใ่ชจริง  
2.1 คาตอบแทน  [คลิกพิมพ] บาท 
2.2 คาใชสอย  [คลิกพิมพ] บาท 
2.3 คาวัสดุ   [คลิกพิมพ] บาท 
รวมงบประมาณที่ใชจริง [คลิกพิมพ] บาท 

 
สรุปผลการดําเนนิโครงการฯและขอเสนอแนะ 
 [คลิกพิมพ] สรปุจากวัตถุประสงค  กลุมเปาหมาย  ผลการดําเนินโครงการ 
 
ปญหาและอุปสรรค 
 [คลิกพิมพ] ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานโครงการ 
(  ) ดานการดําเนินโครงการ  
 [คลิกพิมพ]  
(  ) ดานงบประมาณ  

[คลิกพิมพ]  
(  ) อ่ืน ๆ  
 [คลิกพิมพ]  
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่กลาวมาขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
  

    ลงช่ือ ............................................. 
                  ( [คลิกพิมพ] ) 

      หัวหนาโครงการ 
 

ลงช่ือ ...............................................      
                ( [คลิกพิมพ] ) 

   หัวหนาภาควิชา/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม (ถามี) 
 
 กลาวถึงช่ือหนังสื่อ  รายการอางอิง  เอกสาร  สิ่งพิมพ ตางๆ ที่ใชอางอิง โดยเรียงลําดับตัวอักษร 
[คลิกพิมพ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก (ถามี) 
บันทึกขอความและคําสั่งตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข   
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ  

 
แทรกภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แทรกภาพที่ 2 
 

[คลิกพิมพ] คําบรรยายภาพที่ 1 
 

[คลิกพิมพ] คําบรรยายภาพที่ 2 
 

แทรกภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แทรกภาพที่ 4 

[คลิกพิมพ] คําบรรยายภาพที่ 3 [คลิกพิมพ] คําบรรยายภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ภาคผนวก ค  
ตัวอยางแบบประเมินโครงการ (แบบสอบถาม) 

ตัวอยางเชน 
แบบประเมิน 

โครงการที่ไดรบัการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 

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

 
ตอนที่  1    สถานภาพทั่วไป 

1. เพศ      ชาย        หญิง 
2. อายุ      ตํ่ากวา  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  
     ปริญญาตร ี      ปริญญาโท  
     ปริญญาเอก      อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................ 

4. อาชีพ 
      นักเรียน/นักศึกษา     ขาราชการ 
      พนักงานของรัฐ  รฐัวิสาหกิจ   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  
        ต้ังแต  50,001  บาท/เดือน ขึ้นไป 
 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1. ทานทราบขาวสารการใหบรกิารวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 
1 ขอ) 
   สื่อสิ่งพิมพ/ใบปลิว/ปายโฆษณา ประชาสัมพันธ   วิทยุ / โทรทัศน 
   เพ่ือน / บุคคลที่รูจกัแนะนํา     อินเตอรเน็ต 

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

  ชวยเพ่ิมผลผลิต / เพ่ิมรายได / ลดรายจาย 
 มีแนวทางสรางอาชีพเสริม / อาชีพใหม   
 แกไขปญหาสวนตัว/ทองถิ่น/ชุมชน 



  อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 
3. ทานนําความรูที่ไดไปขยายผลตอในดานใด 
   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 ................................................... 

 
ตอนที่  3  ภาพรวมของโครงการ 

โปรดทําเครื่อง     ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

 ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

ดานกระบวนการและขัน้ตอนการใหบริการ      
1. ทานสามารถติดตอเขารับการอบรม / 

สอบถามขอมูลการอบรมไดหลายชองทาง 
วิธีการ 

     

2. ขั้นตอนการเขารับการอบรมไมยุงยาก ซับซอน      
3. การใหบริการเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว      
ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ      
1. ใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพ      
2. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว      
3. ใหบริการตอบขอซักถาม ขอสงสัยไดดีนาเช่ือถือ      
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      
1. สถานทีใ่นการอบรมมคีวามเหมาะสม       
2. อาหารและเครื่องด่ืมเพียงพอ      
3. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม      
4. จํานวนอุปกรณเครื่องมือเหมาะสม      
5. ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการวิชาการ

เหมาะสม 
     

ดานคณุภาพการใหบริการ      
1. หัวขอการอบรมตรงกับความตองการ / ความ
สนใจ 

     



 ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

2. วิทยากรมีความรู ความสามารถและถายทอด
ประสบการณที่เปนประโยชน 

     

3. ไดรับความรูที่เปนประโยชน เพ่ิมมากขึ้น        
4.  คาดวาจะสามารถนําความรูและประสบการณที่
ไดรับไปใชประโยชนไนการปฏิบัติงาน / ประกอบ
อาชีพ ฯลฯ 

     

5.  ความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลาและคาใชจาย      
 

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

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

  
 
 
     ขอขอบคณุในความกรุณากรอกแบบสอบถาม 
        คณะวิทยาศาสตร   
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
รายช่ือ / ที่อยูที่สามารถติดตอไดของผูเขารวมโครงการ [คลิกพิมพ]  

หรือ Scan ใบเซ็นช่ือเขารวมกิจกรรม 
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