
กมุภาพนัธ ์2565

พฤศจกิายน 2564

ธนัวาคม 2564

ตลุาคม 2564

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมพฒันาบุคลากร และสรา้งสขุองค์กร
(งาน กจ.)

พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร+งานเชดิชู
เกียรติ (งานวชิาการ+งานพฒันานกัศึกษา)
รายงานงบแสดงสถานะการเงินคณะ
วศิวกรรมศาสตร(์งานการเงิน)

ตรวจสอบซอ่มบาํรงุคอมพวิเตอรห์อ้งปฏิบติั
การฯ(งานคอมพวิเตอรฯ์)
โครงการทําลายเอกสาร(งานบรหิารทั�วไป)

รายงานสต็อคคงเหลือวสัด/ุมูลค่าคงเหลือ
ประจาํไตรมาส (งานพสัด)ุ

รายงานการตรวจนับพสัดคุงเหลือประจาํป�
(งานพสัด)ุ

โครงการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมตาม
ยุทธศาสตรข์องคณะ (งานวจิยั)

รายงานการติดตามโครงการบรกิารวชิาการ
รายไตรมาส(งานวจิยั)

โครงการ Research Share (งานวจิยั)

ออกวารสารวชิาการ วศิวกรรมศาสตร ์ม.อบ.

(งานวจิยั)

ติดตามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต (งาน
วชิาการ)
รบัตรงนกัศึกษาใหม ่รอบ Portfolio (งาน
วชิาการ)
เตรยีมหอ้งสอบกลางภาค (งานวชิาการ)

กรรมการประจาํคณะเหน็ชอบคําของบ
ประมาณแผน่ดนิ (ป�ถัดไป)(งานแผน)

รายงานขอ้มูลพื�นฐานQA ราย
ไตรมาส+ติดตามผลการดาํเนนิงานประกัน
คณุภาพหลักสตูรรายไตรมาส (งานแผน)

ติดตามภาวะการไดง้านทําของบณัฑิตและ
ความพงึพอใจของนายจา้ง (งานวชิาการ)
ขอ้มูล มคอ.3-7 ในระบบสารสนเทศเพื�อการ
จดัทําหลักสตูร(งานวชิาการ)
ติดตามตัวชี�วดัหลักสตูร (บนัทึกมคอ. 5,

มคอ.6 )(งานวชิาการ)
ขายทอดตลาดเศษวสัด ุ(งานพสัด)ุ

รายงานขอ้มูลพื�นฐาน 51 ขอ้มูลรายไตรมาส
(งานวชิาการ+วจิยั+กจ.)

คัดเลือกผูร้บัทนุการศึกษา (ใหเ้ปล่า) (งาน
พฒันานกัศึกษา)
ติดตามภาวะการไดง้านของทําของบณัฑิต
(งานวชิาการ)
ติดตามความพงึพอใจของบณัฑิตต่อคณุภาพ
หลักสตูร (งานวชิาการ)
รบัสมคัรนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีรอบ
Portfolio(งานวชิาการ)

ตรวจสอบและรวบรวมภาระงานขั�นตํ�าและผลสมัฤทธิ�ฯ สายวชิาการ
(งาน กจ.)

ตรวจสอบขอ้มูลการขอเครื�องราชอิสรยิาภรณ ์(งาน กจ.)

จดัทําขอ้ตกลงการปฏิบติังาน สายวชิาการ สายสนบัสนนุ รอบที� 1
(งาน กจ.)

รายงานการใชจ้า่ยคณะ รายไตรมาส (งานการเงิน)

รายงานงบแสดงสถานะการเงิน (งานการเงิน)

รายงานใบรบัใบสาํคัญประจาํป� (งานการเงิน)

วเิคราะหร์ายรบั-รายจา่ยประจาํป�งบประมาณ(งานการเงิน)

รายงานรายได-้ค่าใชจ้า่ยจากระบบUBUFMIS (งานการเงิน)

รายงานเงินฝากธนาคารเสนอต่ออธกิารบดี รายไตรมาส (งานการ
เงิน)

รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนกลยุทธท์างการเงิน ประจาํป� ราย
ไตรมาส (งานแผน)

ตรวจประเมนิคณุภาพระดบัคณะประจาํป� (EdPEx)(งานแผน)

จดัทําคําของบประมาณแผน่ดนิประจาํป� ป� ถัดไป (งบลงทนุ+งบ
บุคลากร) (งานแผน)

ติดตาม/รายงานผลการดาํเนนิงานใชจ้า่ยงบประมาณรายไตรมาส
(งานแผน)

รายงานผลตัวชี�วดัการดาํเนนิงานตามแผนกลยุทธท์างการเงิน (งาน
แผน)

รายงานผลการดาํเนนิงานตามตัวชี�วดัของยุทธศาสตรต่์อกรรมการ
ประจาํคณะรายไตรมาส (งานแผน)

รายงานผลการดาํเนนิงานตามตัวชี�วดัคํารบัรองการปฏิบติัราชการ
(งานแผน)

จดัทําแผนบรหิารความเสี�ยงและควบคมุภายใน (งานแผน)

รายงานติดตามแผนบรหิารความเสี�ยงและควบคมุภายในรายไตรมาส
(งานแผน)

จดัทํารายงานประจาํป� (งานแผน)

ตรวจนบัพสัดคุงเหลือประจาํป� (งานพสัด)ุ

ตรวจสอบ ซอ่มบาํรงุคอมพวิเตอรห์อ้งปฏิบติัการฯ (งาน
คอมพวิเตอรฯ์)

เตรยีมหอ้งสอบปลายภาค (งานวชิาการ)
ติดตามตัวชี�วดัหลักสตูร (บนัทึก มคอ.3, 4,5,6,7 ) (งานวชิาการ)
รบัสมคัรนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา เทอม 2 (งานวชิาการ)
ติดตามการยื�นผลการวดัความรูภ้าษาอังกฤษ นศ.ระดับบณัฑิต
ศึกษา (งานวชิาการ)
ทนุกูย้มื กยศ. กรอ. (งานพฒันานกัศึกษา)
เวทีความคิด(ผูบ้รหิารพบปะนกัศึกษา) (งานพฒันานกัศึกษา)

ปฏิทินกิจกรรม ป�งบประมาณ 2565

รายงานการใชจ้า่ยคณะ รายไตรมาส(งานการเงิน)

รายงานเงินฝากธนาคารเสนอต่ออธกิารบดีรายไตรมาส(งานการเงิน)

กิจกรรมงานราํลึกหลวงปู�ชา (งานบรหิารทั�วไป)

รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนกลยุทธท์างการเงินประจาํป�ราย
ไตรมาส(งานแผน)

รายงานติดตามแผนบรหิารความเสี�ยงและควบคมุภายในราย
ไตรมาส(งานแผน)

รายงานผลการดาํเนนิงานตามตัวชี�วดัของยุทธศาสตรต่์อกรรมการ
ประจาํคณะรายไตรมาส(งานแผน)

ติดตาม/รายงานผลการดาํเนนิงานใชจ้า่ยงบประมาณรายไตรมาส
(งานแผน)

รายงานติดตามแผนบรหิารความเสี�ยงและควบคมุภายในราย
ไตรมาส (งานแผน)

เสนอรายงานประจาํป�ต่อสภามหาวทิยาลัย(งานแผน)

จาํหนา่ยครภัุณฑ์ชาํรดุเสื�อมสภาพประจาํป� (งานพสัด)ุ

โครงการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมตามยุทธศาสตรข์องคณะ (งาน
วจิยั)

โครงการ Research Share (งานวจิยั)

มกราคม 2565

ติดตามผลการดาํเนนิงานประกันคณุภาพหลักสตูร
รายไตรมาส (งานแผน)

เตรยีมความพรอ้มเพื�อการทํางาน (งานพฒันา
นกัศึกษา)
วนัเทคโนโลยวีศิวกรรม(งานวจิยั)

สมัมนาบุคลากรสายสนบัสนนุ(งาน กจ.)

 โครงการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมตาม
ยุทธศาสตรข์องคณะ (งานวจิยั)

โครงการ Research Share (งานวจิยั)

รายงานขอ้มูลพื�นฐาน 51 ขอ้มูลรายไตรมาส (งาน
วชิาการ+วจิยั+กจ.)



กรกฎาคม 2565

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
มนีาคม 2565

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565 การประเมนิผลการปฏิบติัราชการประจาํป� รอบที� 1 (งาน กจ.)
สาํรวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิารหนว่ยงานในสงักัด
สาํนกังานเลขานกุาร รอบที� 1
รายงานสต็อคคงเหลือวสัด/ุมูลค่าคงเหลือประจาํไตรมาส
(งานพสัด)ุ
โครงการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมตามยุทธศาสตรข์อง
คณะ (งานวจิยั)
รายงานการติดตามโครงการบรกิารวชิาการ รายไตรมาส (งาน
วจิยั)
ออกวารสารวชิาการ วศิวกรรมศาสตร ์ม.อบ. (งานวจิยั)
รายงานความก้าวหนา้โครงการวจิยั บรกิารวชิาการ และทํานุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม งบประมาณแผน่ดิน รายไตรมาส (งาน
วจิยั)
เตรยีมหอ้งสอบปลายภาค (งานวชิาการ)
ติดตามตัวชี�วดัหลักสตูร (บนัทึกมคอ.3, 4,5,6,7 ) (งาน
วชิาการ)
รบัสมคัรนกัศึกษา ระดบัปรญิญาตร ีรอบ QUOTA
ล้างแอร ์ (งานซอ่มบาํรงุ+ภมูทัิศน)์

เสนอชื�อบุคลากรดเีดน่ประจาํป�ระดบัคณะ (งาน กจ.)
อบรมบุคลากรสายสนบัสนนุ (งาน กจ.)
ตรวจสอบและรวบรวมภาระงานขั�นตํ�าและผลสมัฤทธิ�ฯ
สายวชิาการ รอบที� 2 (งาน กจ.)
จดัทําขอ้ตกลงการปฏิบติังาน สายวชิาการ สาย
สนับสนนุ รอบที� 2 (งาน กจ.)
รายงานการใชจ้า่ยคณะ รายไตรมาส(งานการเงิน)
รายงานเงินฝากธนาคารเสนอต่ออธกิารบดรีาย
ไตรมาส(งานการเงิน)
ตรวจสอบซอ่มบาํรงุคอมพวิเตอรห์อ้งปฏิบติัการฯ
(งานคอมพวิเตอรฯ์)
ทบทวนยุทธศาสตรแ์ละจดัทําแผนงานประจาํป� (งาน
แผน)
รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนกลยุทธท์างการ
เงินประจาํป� รายไตรมาส (งานแผน)
รายงานผลการดาํเนนิงานตามตัวชี�วดัของยุทธศาสตร์
ต่อกรรมการประจาํคณะรายไตรมาส (งานแผน)
ติดตาม/รายงานผลการดาํเนนิงานใชจ้า่ยงบประมาณ
รายไตรมาส (งานแผน)
รายงานติดตามแผนบรหิารความเสี�ยงและควบคมุ
ภายในรายไตรมาส (งานแผน)
โครงการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมตามยุทธศาสตร์
ของคณะ (งานวจิยั)
ล้างทําความสะอาดระเบยีงตึก (งานซอ่มบาํรงุ+ภมูิ
ทัศน)์
การนเิทศนกัศึกษาฝ�กงาน (งานวชิาการ)
รบันกัศึกษารอบที� 2 โควตา (งานวชิาการ)

ประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลักสตูร  (งานแผน+งานวชิาการ)
หน่วยงาน/ภาควชิาเสนอแผนงานประจาํป� (งานแผน)
จาํหนา่ยครภัุณฑ์ชาํรดุเสื�อมสภาพประจาํป� (งานพสัด)ุ
จดัซื�อจดัจา้งงบวสัดฝุ�กงบกลาง  (งานพสัด)ุ
รายงานขอ้มูลพื�นฐาน 51 ขอ้มูลรายไตรมาส (งาน
วชิาการ+วจิยั+กจ.)
ติดตามผลการดาํเนนิงานประกันคณุภาพหลักสตูรรายไตรมาส
(งานแผน)
ทนุกูย้มื กยศ. กรอ. (งานพฒันานกัศึกษา)
นิเทศนกัศึกษาฝ�กงาน +สหกิจศึกษา (งานวชิาการ)
ตรวจประเมนิคณุภาพภายใน ระดบัหลักสตูร (งานวชิาการ)
ติดตามการยื�นผลการวดัความรูภ้าษาอังกฤษ นศ.ระดับบณัฑิต
ศึกษา  (งานวชิาการ)
รบัสมคัรนกัศึกษา ระดบัปรญิญาตร ีรอบ ADMISSION +
DIRECT ADMISSION

ปฏิทินกิจกรรม ป�งบประมาณ 2565

มถินุายน 2565
ประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลักสตูร (งานแผน+งาน
วชิาการ)
ตรวจสอบ ซอ่มบาํรงุคอมพวิเตอรส์าํนกังาน (งาน
คอมพวิเตอร)์ 
รายงานสต็อคคงเหลือวสัด/ุมูลค่าคงเหลือประจาํไตรมาส
(งานพสัด)ุ 

รายงานความก้าวหนา้โครงการวจิยั บรกิารวชิาการ และ
ทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม งบประมาณแผน่ดนิ ราย
ไตรมาส (งานวจิยั)

ออกวารสารวชิาการ วศิวกรรมศาสตร ์ม.อบ.(งานวจิยั)

โครงการ Research Share (งานวจิยั)

โครงการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมตามยุทธศาสตรข์อง
คณะ (งานวจิยั)

ปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่(งานพฒันานกัศึกษา)
รบันักศึกษา รอบที� 3 Direct Admission (งานวชิาการ)

รายงานการใชจ้า่ยคณะ รายไตรมาส(งานการเงิน)

รายงานเงินฝากธนาคารเสนอต่ออธกิารบดีรายไตรมาส(งานการ
เงิน)

คณะกรรมการประจาํคณะอนุมติัแผนงานประจาํป� (งานแผน)

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธท์างการเงินประจาํป� ราย
ไตรมาส(งานแผน)

รายงานผลการดาํเนินงานตามตัวชี�วดัของยุทธศาสตรต่์อกรรมการ
ประจาํคณะรายไตรมาส(งานแผน)

ติดตาม/รายงานผลการดาํเนินงานใชจ้า่ยงบประมาณรายไตรมาส
(งานแผน)

รายงานติดตามแผนบรหิารความเสี�ยงและควบคมุภายในราย
ไตรมาส (งานแผน)

โครงการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมตามยุทธศาสตรข์องคณะ (งาน
วจิยั)

โครงการ Research Share (งานวจิยั)

รบัสมคัรนักศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา เทอม 1 (งานวชิาการ)

สงิหาคม 2565
การประเมนิต่อสญัญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย
(งาน กจ.)
สมัมนาอาจารยแ์ละผูบ้รหิาร (งานแผน)
แต่งตั�งกรรมการตรวจนับพสัดคุงเหลือประจาํป�
(งานพสัด)ุ
เตรยีมหอ้งสอบกลางภาค (งานวชิากการ+ซอ่ม
บาํรงุ+ภมูทัิศน)์
รายงานขอ้มูลพื�นฐาน 51 ขอ้มูลรายไตรมาส (งาน
วชิาการ+วจิยั+กจ.)
ติดตามผลการดําเนินงานประกันคณุภาพหลักสตูร
รายไตรมาส (งานแผน)

กันยายน 2565
ทําบุญประจาํป� อุทิศสว่นกศุลแก่บุคลากรและนกัศึกษา
การประเมนิผลการปฏิบติัราชการประจาํป� รอบที� 2 (งาน กจ.)
การประเมนิและต่อสญัญาจา้งลกูจา้งชั�วคราว 2 (งาน กจ.)
สาํรวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิารหนว่ยงานในสงักัด
สาํนักงานเลขานุการรอบที� 2
รายงานสต็อคคงเหลือวสัด/ุมูลค่าคงเหลือประจาํไตรมาส (งาน
พสัด)ุ
รายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยั บรกิารวชิาการ และทํานุ
บาํรงุศิลปวฒันธรรม งบประมาณแผน่ดิน รายไตรมาส (งาน
วจิยั)
ออกวารสารวชิาการ วศิวกรรมศาสตร ์ม.อบ. (งานวจิยั)

กิจกรรมที�จดัทกุเดอืน 
(ต.ค.64- ก.ย.65)

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ
ประชุมหวัหนา้งาน
ประชุมคณะกรรมการบรหิารสาํนักงานฯ
กิจกรรม KM 
โครงการสง่เสรมิการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ
โครงการสง่เสรมิการทําโครงงานระดบัปรญิญาตรี
ตามยุทธศาสตรค์ณะ

หมายเหต ุ... อาจมกีารปรบัแผนกจิกรรมตามสถาณการณ 


