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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ลักษณะแบบสอบถำม ผู้ประเมิน (กลุ่มเปำ้หมำย)
1) ส ำนักงำนเลขำนุกำร

1 โครงการท าบญุปใีหม่และกีฬาภายในคณะวศิวกรรมศาสตร์ อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร คณะวศิวฯ
2 โครงการกิจกรรมวนัปใีหม่มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประจ าป ี2554 อื่น ๆ หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย
3 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการ อบรม/สัมมนา บคุลากรผู้เข้าร่วม
4 โครงการจัดการความรู้ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนคณะวศิวกรรมศาสตร์ อบรม/สัมมนา บคุลากรผู้เข้าร่วม
5 โครงการสัมมนาบคุลากรสายสนับสนุนคณะวศิวกรรมศาสตร์ อบรม/สัมมนา บคุลากรผู้เข้าร่วม
6 โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจ าป ี2554 อื่น ๆ บคุลากรผู้เข้าร่วม
7 โครงการสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ อบรม/สัมมนา ผู้บริหาร/อาจารย์
8 โครงการท าบญุอุทศิส่วนกุศลแด่คณบดีผู้ก่อต้ังคณะวศิวกรรมศาสตร์ อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
9 โครงการวนัสถาปนามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี อื่น ๆ ผู้บริหาร อาจารย์ บคุลากรผู้เข้าร่วม
10 โครงการอนุรักษป์ระเพณีรดน้ าด าหวัในวนัสงกรานต์ อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
11 โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน (อบรม/สัมมนา) อบรม/สัมมนา บคุลากรผู้เข้าร่วม
12 โครงการพฒันาบคุลากรสายอาจารย์ (อบรม/สัมมนา) อบรม/สัมมนา อาจารย์ผู้เข้าร่วม
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพอาจารย์และบคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์ อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร คณะวศิวฯ
14 ส่งเสริมการวฒันธรรมเกื้อกูลเปน็คนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานที่ดี อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร คณะวศิวฯ
15 โครงการสร้างแรงจูงใจในการปฏบิติังานส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร คณะวศิวฯ
16 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร คณะวศิวฯ
17 โครงการรางวลัส าหรับผู้สร้างชื่อเสียงหรือบคุลากรดีเด่น อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร คณะวศิวฯ

2) งำนนโยบำยและแผน
1 โครงการพฒันาหลักสูตรพเิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร์ เช่น หลักสูตรนานาชาติ อื่น ๆ อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์
2 โครงการพฒันาศูนย์เชี่ยวชาญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ อื่น ๆ อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์
3 โครงการบริการวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ บริการวชิาการ อาจารย์ บคุลากร คณะวศิวฯ

3) หน่วยสนับสนุนกำรวิจัยและบรกิำรวิชำกำร

สรปุรำยละเอียดแบบสอบถำมโครงกำร
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1 โครงการข่าวสารงานวจิัยและบริการวชิาการ อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร และหน่วยงานภายนอกผู้ได้รับแจ้งข่าวสาร
2 โครงการทนุสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัย/งานวชิาการ ในระดับนานาชาติ อื่น ๆ อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์
3 โครงการวารสารวชิาการ วศิวกรรมศาสตร์ ม .อบ. อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร และหน่วยงานภายนอกผู้ได้รับแจ้งข่าวสาร
4 โครงการนิทรรศการผลงานวจิัยและบริการวชิาการในงานเกษตรอิสานใต้ อื่น ๆ ผู้เข้าชมนิทรรศการ
5 โครงการวนันักวจิัย ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6 โครงการวนัเทคโนโลยีวศิวกรรม(EN TECH DAY) อื่น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัยและผลงานวชิาการ อื่น ๆ อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์
8 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลด้านงานวจิัย/บริการวชิาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์

9 โครงการทนุสนับสนุนงานวจิัยสถาบนัเพื่อพฒันาองค์กรและการเรียนการสอน อื่น ๆ ผู้เสนอขอรับทนุ
4) งำนบรกิำรสำรสนเทศทำงวิศวกรรม

1 โครงการรับบริจาคหนังสือจากมูลนิธหินังสือเพื่อไทยประจ าปี อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
2 โครงการจัดซ้ือและต่ออายุวารสารประจ าปี อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
3 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรประเภทหนังสือพมิพแ์ละส่ิงพมิพท์นัสมัยประจ าปี อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
4 โครงการจัดซ้ือหนังสือ ต าราเพื่อประกอกบการศึกษาค้นควา้ประจ าปี อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
5 โครงการซ่อมแซมหนังสือ วารสารประจ าปี อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
6 โครงการประชาสัมพนัธห์อ้งสมุดเชิงรุก อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
7 โครงการปรับปรุงหอ้งสารสนเทศทางวศิวกรรมประจ าปี อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
8 โครงการพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการส านักงาน อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
9 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ประจ าป ี (ใช้งบประมาณในงบวสัดุกลาง) อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
10 โครงการพฒันาฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ (E-Thesis Database) อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
11 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพพื้นที่การใช้งานคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลส าหรับนักศึกษา อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
12 โครงการเปดิหอ้งบริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ

สามารถใช้
แบบสอบ
ถามชุด
เดียวได้ 
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5) งำนกิจกำรนักศึกษำ
1 โครงการกีฬาเกียร์สัมพนัธ ์2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
2 โครงการกีฬา Freshy 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
3 โครงการประกวดร้องเพลงประสานเสียง 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
1 โครงการจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว ์รุ่นที่ 8 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วม
2 โครงการจัดค่ายวศิวกรรมวชิาการสัญจร 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วม
3 โครงการจัดค่ายไอ-ท ีสัญจร 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วม
4 โครงการเข้าร่วมการประชุมสหพนัธน์ิสิตนักศึกษา 54 (สนวท.) โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
5 โครงการจัดการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
6 โครงการวศิวแนะแนวน้องโรงเรียนเก่า 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วม
7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
9 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาผู้ถูกนิเทศ
10 โครงการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับนักศึกษา  2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
11 โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรม.อุบล สัญจร 54 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักเรียนผู้เข้าร่วม
12 โครงการอบรมบคุลิกภาพกับการสมัครงาน  2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
13 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ UBU  Robocont 2010 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
14 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.ชิงแชมปป์ระเทศไทย 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
15 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ย่าโมโรโบคอน 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
16 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
17 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
18 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
19 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงฮอนด้า 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
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20 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะวศิวกรรม Schienider 2011 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
21 โครงการเข้าร่วมการประกวดโครงงาน M-150  Ideology 2011 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
22 โครงการวนัลอยกระทง  2553 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
23 โครงการกิจกรรมแหเ่ทยีนพรรษาอุบลราชธานี 54 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
24 โครงการสอนน้องร้องเพลงประชุมเชียร์ 54 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
25 โครงการกิจกรรมท าบญุเล้ียงพระรับน้องใหม่ 54 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
26 โครงการกิจกรรมรับปริญญาบตัรและเชิดชูเกียรติ 2553 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วมและบณัฑิต
27 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาทนุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
28 โครงการนิเทศนักศึกษาทนุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
29 โครงการส่งเสริมการบริโภคขนมไทยในกิจกรรม โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
30 โครงการรณรงค์วนังดสูบบหุร่ีโลก  2554 โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม

6) งำนประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ
1 โครงการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2553 อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์
2 โครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาในหวัข้อที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ อบรม/สัมมนา อาจารย์ บคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์
3 โครงการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา อื่น ๆ ประชาชนภายนอก
4 โครงการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพภายในและภายนอก อื่น ๆ หน่วยงานภายนอกคณะ
5 โครงการชี้แนะแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. และ สมศ. ประจ าปกีารศึกษา 2553
อบรม/สัมมนา อาจารย์ บคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์

6 โครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่บคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์ อบรม/สัมมนา อาจารย์ บคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์

7 โครงการผลสัมฤทธิร์ะดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วดัและเปา้หมายระดับองค์กรสู่ระดับ
บคุคล

อบรม/สัมมนา อาจารย์ บคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์

8 โครงการติดตามภาวะการได้งานท าของบณัฑิต/ความพงึพอใจของนายจ้าง อื่น ๆ บณัฑิต
9 โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน ระดับภาควชิา ประจ าปกีารศึกษา 2553 อื่น ๆ บคุลากรภาควชิา
10 โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปกีารศึกษา 2553 อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์
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7) งำนวิชำกำร
1 โครงการส่งเสริมการผลิตหนังสือส่ือการสอน อื่น ๆ อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์
2 โครงการพฒันาการเรียนการสอนด้านวศิวกรรมศาสตร์ อบรม/สัมมนา อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์
3 โครงการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ อื่น ๆ อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาคณะวศิวฯ
4 โครงการสอนเสริมวชิาพื้นฐาน อบรม/สัมมนา นักศึกษาที่เข้าร่วม
5 โครงการวจิัยสถาบนัพฒันา E-learning ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย
6 โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปทีี่ 1 อื่น ๆ นักศึกษาชั้นปทีี่ 1
7 โครงการวจิัยชั้นเรียน (งานวชิาการ) ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย

8) งำนบณัฑิตศึกษำ
1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาต้น  ปกีารศึกษา  2554 อื่น ๆ นักศึกษาที่เข้าร่วม
2 โครงการประชุมวชิาการนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ปกีารศึกษา 2554 อื่น ๆ นักศึกษาผู้เข้าร่วม
3 โครงการอบรมส่งเสริมทกัษะการเสนอผลงานวชิาการของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ปกีศ .54 อบรม/สัมมนา นักศึกษาผู้เข้าร่วม
4 โครงการอบรมส่งเสริมทกัษะพฒันาภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปกีศ.54 อบรม/สัมมนา นักศึกษาผู้เข้าร่วม
5 โครงการประชุมบริหารจัดการบณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ (ตุลาคม 53-กันยายน  54) อื่น ๆ คกก.บณัฑิตศึกษา
6 โครงการประชาสัมพนัธก์ารรับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 

2554 (พฤศจิกายน 2553-มกราคม 2554)
อื่น ๆ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

7 โครงการประชาสัมพนัธห์ลักสูตรบณัฑิตศึกษาเชิงรุก ประจ าป ี2554 อื่น ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียน/กลุ่มเปา้หมาย
8 โครงการสร้างเสริมความภมูิใจสู่ความส าเร็จของมหาบณัฑิตและดุษฎบีณัฑิต ประจ าป ี2552 อื่น ๆ บณัฑิตที่เข้ารับปริญญา

9) ภำควิชำวิศวกรรม
1 โครงการประชุมวชิาการเพื่อเสนอผลงานทางวชิาการ อื่น ๆ อาจารย์ที่เข้าร่วม
2 ทศันศึกษาและดูงานส าหรับนักศึกษาภาควชิาวศิวกรรม โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
3 บรรยายพเิศษโดยวทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุ โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
4 โครงการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา/สังสรรค์/นันทนาการ โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
5 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพฒันานักศึกษา โครงการ/กิจกรรมน.ศ. นักศึกษาที่เข้าร่วม
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6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ตัวชี้วดั ใช้ผลการปรับปรุง (ผ่าน) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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