การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะวิทยาศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ชื่อคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
2. เหตุผลความจาเป็นในการปรับโครงสร้าง
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559 ซึ่งถูกยกเลิกโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วน
งานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ข้อ 20 กาหนดให้ส่วนงาน
ประเภท “คณะ” แบ่งหน่วยงานภายในคณะออกเป็น “กองบริหารงานคณะ” และ “หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
ภารกิจ เฉพาะหรื อตามยุ ทธศาสตร์ ห รื อการพึ่งตนเองของคณะ” ส่ ว นการบริหารวิช าการ ให้ บริหารในแบบ
“สาขาวิชา” นั้น
คณะวิทยาศาสตร์ดาเนินการปรับโครงสร้างของคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
คานึงถึงศักยภาพการขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
กอปรกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้ประสบสถานการณ์การลดลงของกาลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
สายสนับสนุนที่ลดลงจากการเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ รับกาลังคนทดแทน ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติจัดสรรอัตรากาลังที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ
บริหารกาลังคนแบบองค์รวมโดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงได้
3. วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้าง
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงการทางานร่วมกัน
และเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
3.3 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
4. การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในคณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน
4.1 การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานคณบดี
และ 9 ภาควิชา โดยมีภารกิจตามที่ปรากฏตารางที่ 1

ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561_นาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 1 หน่วยงานย่อยภายในคณะวิทยาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน
หน่วยงาน

1. สานักงานคณบดี

ภารกิจ/หน้าที่ของหน่วยงาน

จานวนบุคลากร (คน)
สาย
สาย
รวม
วิชาการ สนับสนุน
4
62
66

เอกสารหลักฐานที่ประกาศ
จัดตั้ง*

สนับสนุนภารกิจผลิตบัณฑิต วิจัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการ และทานุบารุง
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในหา
ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 และ
2. ภาควิชา
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
38
5
43
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คณิตศาสตร์
ทางด้านคณิตศาสตร์และ
เล่มที่ 123 ตอนที่ 101 ง วันที่
คณิตศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งทานุ
28 กันยายน 2549
บารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ภาควิชาเคมี
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
45
21
66
ทางด้านเคมี เคมีอินทรีย์และ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ รวมทั้งทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
14
5
19
ทางด้านจุลชีววิทยา รวมทั้งทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ภาควิชาชีวเคมี
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
12
5
17
ทางด้านชีวเคมี รวมทั้งทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6. ภาควิชาชีววิทยา
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
30
17
47
ทางด้านชีววิทยา รวมทั้งทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. ภาควิชาฟิสิกส์
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
36
12
48
ทางด้านฟิสิกส์ รวมทั้งทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
8. ภาควิชาวิทยาการ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
28
12
40
คอมพิวเตอร์
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
9. ภาควิชา
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
10
3
13
วิทยาศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
10. ภาควิชาสถิติ
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
14
1
15
ทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์และ
สารสนเทศสถิติ รวมทั้งทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
หมายเหตุ : * พร้อมแนบประกาศจัดตั้งหน่วยงาน
บุคลากรสายวิชาการของสานักงานคณบดี เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของคณะ
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4.2 การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงาน
4.2.1 สานักงานคณบดี แบ่งหน่วยงานย่อย ออกเป็น 5 หน่วยงานย่อย โดยมีภาระงานตามที่ปรากฎใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การแบ่งหน่วยงานย่อยและภาระงานที่ปฏิบัติ ภายในสานักงานคณบดี
หน่วยงานย่อย

1) งานบริหารและธุรการ

ภาระงานที่ปฏิบัติ

จานวนบุคลากร
(คน)

1.1 บริหารจัดการงานทั่วไป
จัดการงานสารบรรณและเอกสารสานักงาน จัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ งานเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร
ประสานงานทั่วไประหว่างคณะกับหน่วยงานภายนอก จัด
กิจกรรมทั่วไปของคณะ ควบคุมการใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 บริหารจัดการงานบุคคล
รับบุคคลเข้าทางาน จัดการทะเบียนประวัติ ปฐมนิเทศ
จั ด ท าภาระงาน สั ญ ญาจ้ า ง ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
จั ด การเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ด าเนิ น การตามหลั ก จรรยาบรรณ
ดาเนินการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
1.3 บริหารจัดการยานพาหนะ
บริการยานพาหนะ ดูแลบารุงรักษายานพาหนะ
1.4 บริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และโครงสร้าง
พื้นฐาน
จัดการทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับอาคารและสถานที่ของคณะ
ได้แก่ การซ่อมบารุง การทาความสะอาด ฯลฯ รวมไปถึง
การประสานงานและควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารและสถานที่
จั ด ก าร แ ล ะใ ห้บ ริ ก า ร ทุ ก ด้ าน ที่ เกี่ ย ว กั บร ะ บ บ
สาธารณู ป โภคของคณะ ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ประปา ลิ ฟ ต์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
จัดการและให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
คณะ ได้ แ ก่ การจั ด การขยะ/สิ่ ง ปฏิ กู ล /น้ าเสี ย อนุ รั ก ษ์
พลังงาน การดูแลสวนและภูมิทัศน์ ฯลฯ
1.5 สนับสนุนการจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภายในและภายนอก
องค์ ก ร ผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ต้อนรับแขก การจัด Open House จัด Faculty tour
ออกแบบผลิตของที่ระลึกการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร

25

หมายเหตุ

4
หน่วยงานย่อย

2) งานคลังและพัสดุ

3) งานบริการการศึกษา

ภาระงานที่ปฏิบัติ

1.6 สนับสนุนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สนั บ สนุ น และจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น IT
และระบบเครือข่าย
 พัฒนาและให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
 บริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบ
โทรศัพท์ (IP Phone) ระบบกล้องวงจรปิด และ
ระบบสแกนลายนิ้วมือ/คีย์การ์ด
 พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ จัดอบรมด้าน IT
 บริการซ่อมบารุงและให้คาปรึกษาด้าน IT
 จัดการฐานข้อมูลสิทธิการเข้า-ออกลานจอดรถยนต์
 สนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการ
เรียนการสอน
 บริ ห ารจั ด การความมั่ น คงและความปลอดภั ย
ระบบสารสนเทศ
 บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2.1 บริหารจัดการการคลัง
จัดการการเงินและบัญชี จัดการงบประมาณ จัดการเงิน
ยื ม และลู ก หนี้ จั ด การกระแสเงิ น สดรั บ -จ่ า ย เบิ ก จ่ า ย
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน และดาเนินกิจกรรมต่างๆของ
คณะ ควบคุมระบบการเงินและตรวจสอบบัญชี
2.2 บริหารจัดการการพัสดุ
จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ บริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์
ให้บริการและควบคุมการเบิก /ใช้วัสดุ จัดทาทะเบียนและ
การจ าหน่ า ย/บริจ าคพั ส ดุ / ครุภัณ ฑ์ บ ารุง ซ่ อมแซมรักษา
พัสดุ/ครุภัณฑ์
3.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รับเข้าศึกษา จัดการระบบทะเบียนนักศึกษา จัดการ
หลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน ประเมินผลการสอน
บริ ก ารการศึ ก ษา จั ด การเกี่ ย วกั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ พั ฒ นา
ศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา พัฒนาอาจารย์ คุณภาพ
หลักสูตร
3.2 สนับสนุนการดาเนินงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ (พสวท.) โครงการพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า น

จานวนบุคลากร
(คน)

11

14

หมายเหตุ

5
หน่วยงานย่อย

ภาระงานที่ปฏิบัติ

วิ ท ยาศาสตร์ (ทุ น เรี ย นดี วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย)
โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ความสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โครงการ TGIST ฯลฯ
3.3 สนับสนุนการจัดการห้องเรียน และอาคารสถานที่
ระบบการขอใช้ห้องประชุม ให้บริการใช้ห้องเรียนเพื่อ
จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนภารกิจของคณะ รวมทั้ง
ให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ห้องเรียนพร้อมใช้ (ดาเนินการ
สารวจในช่ ว งปิ ด ภาคการศึกษาเพื่ อบ ารุง รักษา ปรับ ปรุง
แก้ไขให้อุปกรณ์ต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ให้มีสภาพพร้อมใช้ ) ดูแล
การให้บริการห้องเรียนพร้อมใช้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
และคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ (เว้นคอมพิวเตอร์มีปัญหาฉุกเฉิน
เร่ ง ด่ ว น เช่ น ถู ก ไวรั ส และแฮกเกอร์ ร บกวน เป็ น ต้ น )
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
3.4 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ทุนการศึกษา แนะแนว
ให้คาปรึกษา เตรีย มความพร้อมในการทางาน กากับดูแล
สโมสรนักศึกษา และกิจกรรมของนักศึกษาทุกสาขาในคณะฯ
3.5 สนับสนุนศิษย์เก่าสัมพันธ์
ส่งเสริมและสานสัมพันธ์ศษิ ย์เก่า
3.6 สนับสนุนสหกิจศึกษา
จัดการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) งานบริการวิชาการและวิจัย 4.1 สนับสนุนการวิจัย
บริการด้านการวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากร จัดการ
งบประมาณ/ทุนวิ จัย และประสานแหล่ง ทุน จัด การระบบ
สารสนเทศวิ จั ย จั ด การการส่ ง เสริ ม และผลิ ต ผลงานวิ จั ย
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้อาจารย์และบุคลากร ด้านอนุ
สิ ท ธิ บั ต ร สิ ท ธิ บั ต ร นวั ต กรรม อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
(Science Park) ติดตามและประเมินผลงานวิจัย
4.2 สนับสนุนการบริการวิชาการ
ส่ง เสริม การบริการวิ ช าการของอาจารย์ และบุ คลากร
จัดการงบประมาณด้านบริการวิชาการ จัดประชุม/อบรมทาง
วิชาการ จัดทาวารสารของคณะ ประสานงานเครือข่ายทาง
วิชาการ
บริการวิชาการโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก
ได้แก่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

จานวนบุคลากร
(คน)

8

หมายเหตุ

6
หน่วยงานย่อย

5) งานนโยบายและแผน

ภาระงานที่ปฏิบัติ

โครงการจรวดขวดน้าและเครื่องบินกระดาษพับ โครงการ
ฟิ สิ ก ส์ สั ป ระยุ ท ธ์ โครงการเสริ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
4.3 สนับสนุนวิเทศสัมพันธ์
บริการอาจารย์ และนักศึกษาชาวต่างประเทศ ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดการทุนต่างประเทศ จัดการการ
สร้า งความร่วมมื อกับต่ างประเทศ บริการการสื่ อสารและ
ประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ ประสานกับองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่างประเทศ
4.4 บริหารจัดการเครื่องมือกลาง
ให้บริการเครื่องมือกลาง ดูแลรักษาเครื่องมือกลาง สร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเครื่องมือกลาง
4.5 ดาเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐาน
การวิจัยตามที่กฎหมายกาหนด
ดาเนิ นงานด้า นความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ การ เช่ น
ESPReL สัตว์ทดลอง นิวเคลียร์ พ.ร.บ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ
ฯลฯ
5.1 สนับสนุนการจัดการแผนและยุทธศาสตร์
จัด ทาแผนยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติการของคณะ
วางแผนและจัดการงบประมาณ กากับติดตามและประเมิน
โครงการและแผน วิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะ และอื่นๆ ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
แผนปฏิบัติ การคณะ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ ตั ว ชี้ วั ด ของ สกอ. สมศ. EdPEx World
University Ranking
จัดทาแผนและติดตาม ประเมินผลแผนต่า งๆ ได้แก่
แผนบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนบริหารความเสี่ยง รายงาน
การควบคุมภายใน แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค แผนจัดการ
ความรู้ แผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาใหม่ การ
ติดตามและประเมินผลบัณฑิต ฯลฯ
5.2 สนับสนุนการประเมินและประกันคุณภาพ

จานวนบุคลากร
(คน)
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หมายเหตุ

7
หน่วยงานย่อย

ภาระงานที่ปฏิบัติ

จานวนบุคลากร
(คน)

หมายเหตุ

การจัดการและดาเนินการตามระบบการประเมินและประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ IQA EdPEx สานักงาน
ก.พ.ร. University Rankings และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร และสนับสนุน
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

4.2.2 หน่วยงานอื่น (เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น) แบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้
หน่วยงานย่อย
1) ชื่องาน.............................
2) ชื่องาน.............................

ภาระงานที่ปฏิบตั ิ

จานวนบุคลากร (คน)

หมายเหตุ

5. การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปรับโครงสร้างใหม่
5.1 การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
หน่วยงาน
1. กองบริหารงานคณะ

ภารกิจ/หน้าที่ของหน่วยงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
ประสานงานภายในคณะ รวมทัง้
สนับสนุนการบริหารจัดการสาขาวิชา

จานวนบุคลากร เอกสารหลักฐานที่ประกาศจัดตั้ง*
(คน)
143

2. หมายเหตุ : * พร้อมแนบประกาศจัดตั้งหน่วยงาน

5.2 การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงาน
5.2.1 กองบริหารงานคณะ แบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้
หน่วยงานย่อย
1) งานบริหารและธุรการ

ภาระงานที่ปฏิบัติ
1.1 บริหารจัดการงานทั่วไป
จัดการงานสารบรรณและเอกสารสานักงาน จัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ งานเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร
ประสานงานทั่วไประหว่างคณะกับหน่วยงานภายนอก จัด
กิจกรรมทั่วไปของคณะ ควบคุมการใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 สนับสนุนการบริหารสาขาวิชา
สนับสนุนการบริหารสาขาวิชา ทั้งด้านงานเอกสาร งาน
ธุรการ งานโครงการ งานการเงิน งานพัสดุ งานจัดประชุม
และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาและหลักสูตรทั้งหมด
1.3 บริหารจัดการงานบุคคล
รับบุคคลเข้าทางาน จัดการทะเบียนประวัติ ปฐมนิเทศ
จัดทาภาระงาน สัญญาจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดการ
เรื่องร้องทุกข์ ดาเนินการตามหลักจรรยาบรรณ ดาเนินการ
เข้า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของบุ ค ลากร พั ฒ นาทรัพ ยากร

จานวนบุคลากร
(คน)
56

หมายเหตุ

8
หน่วยงานย่อย

2) งานคลังและพัสดุ

ภาระงานที่ปฏิบัติ
บุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุน ฯลฯ
1.4 บริหารจัดการยานพาหนะ
บริการยานพาหนะ ดูแลบารุงรักษายานพาหนะ
1.5 สนับสนุนการจัดการห้องเรียน และอาคารสถานที่
ระบบการขอใช้ห้องประชุม ให้บริการใช้ห้องเรียนเพื่อ
จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนภารกิจของคณะ รวมทั้ง
ให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ห้องเรียนพร้อมใช้ (ดาเนินการ
สารวจในช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อบารุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข
ให้อุป กรณ์ ต่ า งๆ โต๊ ะ เก้า อี้ ให้มี ส ภาพพร้อมใช้ ) ดู แลการ
ให้บริการห้องเรียนพร้อมใช้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อมใช้ (เว้ น คอมพิ ว เตอร์ มี ปั ญ หาฉุก เฉิ น
เร่ ง ด่ ว น เช่ น ถู ก ไวรั ส และแฮกเกอร์ ร บกวน เป็ น ต้ น )
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
1.6 บริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และโครงสร้าง
พื้นฐาน
จัดการทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับอาคารและสถานที่ของคณะ
ได้แก่ การซ่อมบารุง การทาความสะอาด ฯลฯ รวมไปถึงการ
ประสานงานและควบคุ ม เกี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ า ง/ปรั บ ปรุ ง
อาคารและสถานที่
จั ด ก า ร แ ล ะ ใ ห้บ ริ ก า ร ทุ ก ด้ า น ที่ เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
สาธารณู ป โภคของคณะ ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ประปา ลิ ฟ ต์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
จัดการและให้บริการด้า นสิ่ง แวดล้ อมและภูมิทั ศน์ ของ
คณะ ได้ แ ก่ การจั ด การขยะ/สิ่ ง ปฏิ กู ล /น้ าเสี ย อนุ รั ก ษ์
พลังงาน การดูแลสวนและภูมิทัศน์ ฯลฯ
1.7 สนับสนุนการจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต้อนรับแขก
การจัด Open House จัด Faculty tour ออกแบบผลิตของ
ที่ระลึกการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
2.1 บริหารจัดการการคลัง
จัดการการเงินและบัญชี จัดการงบประมาณ จัดการเงิน
ยื ม และลู ก หนี้ จั ด การกระแสเงิ น สดรั บ -จ่ า ย เบิ ก จ่ า ย
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน และดาเนินกิจกรรมต่างๆของ
คณะและสาขาวิชา ควบคุมระบบการเงินและตรวจสอบบัญชี
2.2 บริหารจัดการการพัสดุ
จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ บริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์
ให้บริการและควบคุมการเบิก/ใช้วัสดุ จัดทาทะเบียนและการ
จาหน่าย/บริจาคพัสดุ / ครุภัณฑ์ บารุงซ่อมแซมรักษาพัสดุ /
ครุภัณฑ์ ทั้งคณะ และสาขาวิชา

จานวนบุคลากร
(คน)

11

หมายเหตุ

9
หน่วยงานย่อย
3) งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา

4) งานวิจยั และบริการ
วิชาการ

ภาระงานที่ปฏิบัติ

จานวนบุคลากร
(คน)

3.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รับเข้าศึกษา จัด การระบบทะเบีย นนักศึกษา จัดการ
หลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน ประเมินผลการสอน
บริ ก ารการศึ ก ษา จั ด การเกี่ ย วกั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ พั ฒ นา
ศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการสอน คุณภาพหลักสูตร
3.2 สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานที่ เกี่ย วกับ ทุ น การศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถทาง
วิ ท ยาศาสตร์ (พสวท.) โครงการพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ (ทุ น เรี ย นดี วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย)
โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โครงการ TGIST ฯลฯ
3.3 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ทุนการศึกษา แนะแนว
ให้คาปรึกษา เตรีย มความพร้อมในการท างาน กากับ ดู แล
สโมสรนักศึกษา และกิจกรรมของนักศึกษาทุกสาขาในคณะฯ
3.4 สนับสนุนศิษย์เก่าสัมพันธ์
ส่งเสริมและสานสัมพันธ์ศษิ ย์เก่า
3.5 สนับสนุนสหกิจศึกษา
จัดการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.1 สนับสนุนการวิจัย
บริการด้านการวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากร จัดการ
งบประมาณ/ทุ น วิ จั ย และประสานแหล่ ง ทุ น จั ด การระบบ
สารสนเทศวิ จั ย จั ด การการส่ ง เสริ ม และผลิ ต ผลงานวิ จั ย
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้อาจารย์และบุคลากร ด้านอนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science
Park) ติดตามและประเมินผลงานวิจัย
4.2 สนับสนุนการบริการวิชาการ
ส่ ง เสริ ม การบริ การวิ ช าการของอาจารย์ และบุ คลากร
จัดการงบประมาณด้านบริการวิชาการ จัดประชุม /อบรมทาง
วิชาการ จัดทาวารสารของคณะ ประสานงานเครือข่ายทาง
วิชาการ
บริการวิชาการโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก
ได้แก่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
โครงการจรวดขวดน้าและเครื่องบิน กระดาษพั บ โครงการ
ฟิ สิ ก ส์ สั ป ระยุ ท ธ์ โครงการเสริ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
4.3 สนับสนุนวิเทศสัมพันธ์
บริการอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดการทุนต่างประเทศ จัดการการ

14

48

หมายเหตุ

10
หน่วยงานย่อย

5) งานแผนยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ภาระงานที่ปฏิบัติ
สร้า งความร่ว มมื อกั บ ต่ า งประเทศ บริ การการสื่ อสารและ
ประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ ประสานกับองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่างประเทศ
4.4 บริหารจัดการเครื่องมือกลาง
ให้บริการเครื่องมือกลาง ดูแลรักษาเครื่องมือกลาง สร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเครื่องมือกลาง
4.5 บริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาทุกระดับปริญญา
บริการรายวิช าพื้น ฐานแก่นักศึกษาต่ างคณะ สนับ สนุ น
ห้องปฏิบัติการเพื่อการบริการวิชาการ
4.6 ดาเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐาน
การวิจัยตามที่กฎหมายกาหนด
ด าเนิ น งานด้ า นความปลอดภัย ในห้องปฏิบั ติ การ เช่ น
ESPReL สัตว์ทดลอง นิวเคลียร์ พ.ร.บ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ
ฯลฯ
5.1 สนับสนุนการจัดการแผนและยุทธศาสตร์
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ การของคณะ
วางแผนและจัดการงบประมาณ กากับติดตามและประเมิน
โครงการและแผน วิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง สายวิชาการ
และสายสนั บ สนุ น โดยประสานงานและวางแผนร่ ว มกั บ
สาขาวิชาต่างๆ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของ
คณะ และอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติ
การคณะ ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการประจาปีง บประมาณ
ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. EdPEx World University Ranking
จั ด ท าแผนและติ ด ตาม ประเมิ น ผลแผนต่ า งๆ ได้ แ ก่
แผนบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนบริหารความเสี่ยง รายงาน
การควบคุมภายใน แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค แผนจัดการ
ความรู้ แผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาใหม่ การ
ติดตามและประเมินผลบัณฑิต ฯลฯ
5.2 สนับสนุนการประเมินและประกันคุณภาพ
การจัดการและดาเนิน การตามระบบการประเมินและ
ประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ IQA EdPEx
สานักงาน ก.พ.ร. University Rankings และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร และ
สนับสนุนการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
5.3 สนับสนุนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนบุคลากร
(คน)
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หน่วยงานย่อย

ภาระงานที่ปฏิบัติ

จานวนบุคลากร
(คน)

หมายเหตุ

(1) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบเครือข่าย รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ต่างๆ ให้มีความมั่นคงและระบบสารสนเทศปลอดภัย พร้อม
ใช้งาน
(2) บริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้
พร้อมใช้งานสาหรับการเรียนการสอน
(3) พัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
รวมทั้งดูแลรักษาซ่อมบารุง ตลอดจนให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการทั้งระดับคณะและสาขาวิชา
(4) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ระบบ
ข้อมูลของโทรศัพท์ (IP Phone) ระบบข้อมูลของกล้องวงจร
ปิด และระบบข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ รวมทั้งระบบข้อมูลคีย์
การ์ดต่างๆ ของสิทธิการเข้า-ออกลานจอดรถยนต์

5.2.2 หน่วยงานอื่น (เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น) แบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้
หน่วยงานย่อย

ภาระงานที่ปฏิบัติ

จานวนบุคลากร (คน)

หมายเหตุ

1) ชื่องาน...............................
2) ชือ่ งาน...............................
3) ชือ่ งาน...............................

5.3 ประเภทตาแหน่งงานในแต่ละหน่วยงานย่อย
5.3.1 กองบริหารงานคณะ
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อย

ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจา

รวม

-

5
2
2
2
-

6
5
-

-

1
2
1
1
2
1

5
2
6
2
2
1
2
5
1
1
2
1

1. งานบริหารและธุรการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานธุรการ ส 4
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 3
พนักงานพิมพ์ ส 2
พนักงานผลิตทดลอง ส 1
พนักงานผลิตทดลอง ส 2
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ประเภทผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อย
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบตั ิการ
พนักงานประชาสัมพันธ์
บุคลากรชานาญการพิเศษ
บุคลากรปฏิบัติการ
ช่างเทคนิคชานาญงาน
ช่างเทคนิค
ผู้ช่วยช่างทั่วไปปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4
ช่างเชื่อม ช 3
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
คนงาน
รวม

พนักงาน
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัย
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
24

ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย
3
3
17

พนักงาน
ราชการ
2
2
4

ลูกจ้าง
ประจา
1
1
1
11

รวม
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
3
2
1
1
1
1
3
56

2. งานคลังและพัสดุ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ
พนักงานพัสดุ ส 3
พนักงานธุรการ
รวม

3. งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
1) นักวิชาการศึกษาชานาญการ
2) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3) นักวิชาการศึกษา
4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
5) ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
รวม
4. งานวิจัยและบริการวิชาการ
1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
3) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ
4) นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ

-

1
1
3
1
1
1
8

1
1
2

-

1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
11

-

2
8
1
1
12

2
2

-

-

2
8
2
1
1
14

-

1
1
1
3

-

-

-

1
1
1
3
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หน่วยงานย่อย
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
พนักงานวิทยาศาสตร์
พนักงานผลิตทดลอง ส 2
พนักงานผลิตทดลอง
พนักงานห้องปฏิบัติการชานาญงาน
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3
รวม

5. งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พิเศษ
2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5) นักสารสนเทศปฏิบตั ิการ
6) พนักงานวิทยาศาสตร์
7) พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
รวม
รวมทั้งหมด

พนักงาน
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัย
2
14
7
2
1
32

ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย
1
1

พนักงาน
ราชการ
6
6

ลูกจ้าง
ประจา
2
3
4
9

รวม
2
14
7
2
6
2
1
1
3
4
48

-

1

-

-

-

1

1
1
1

3
5
1
10
86

2
2
24

1
1
11

21

3
1
5
1
1
2
14
143

5.3.2 หน่วยงานอื่น (เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น)
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานย่อย
1. ชื่องาน..........................
1) ชื่อตาแหน่ง.............
2) ชื่อตาแหน่ง.............
3) ชื่อตาแหน่ง.............
รวม
2. ชื่องาน..........................
1) ชื่อตาแหน่ง.............
2) ชื่อตาแหน่ง.............
3) ชื่อตาแหน่ง.............
รวม
รวมทั้งหมด

ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

รวม

14
5.4 การบริหารวิชาการให้แบ่งเป็นสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
จานวนหลักสูตร
จานวนบุคลากรสายวิชาการ
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6
38
2. สาขาวิชาเคมี
7
45
3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
3
14
4. สาขาวิชาชีวเคมี
3
12
5. สาขาวิชาชีววิทยา
4
30
6. สาขาวิชาฟิสิกส์
6
36
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
9
28
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3
10
9. สาขาวิชาสถิติ
3
14
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
3
4*
หมายเหตุ
* จานวนบุคลากรสายวิชาการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ จานวน 4 คน นั้น นับเฉพาะที่เป็นอาจารย์
ประจาของสาขาวิชาฯ ไม่นับรวมบุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์ประจาจากสาขาวิชาอื่นที่มาสอนในหลักสูตรของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
การบริหารวิชาการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมี
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสาหรับครู
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
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สาขาวิชาชีวเคมี
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสถิติ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
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สาชาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6. สรุปการแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในคณะวิทยาศาสตร์
6.1 การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
การแบ่งหน่วยงานภายในคณะ/วิทยาลัย
การแบ่งหน่วยงานภายในคณะ/วิทยาลัย
ปัจจุบัน
ที่ปรับโครงสร้างใหม่
1. สานักงานคณบดี
1. กองบริหารงานคณะ
2. ภาควิชาคณิตศาสตร์
3. ภาควิชาเคมี
การบริหารวิชาการ แบ่งเป็นสาขาวิชา ดังนี้
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ภาควิชาชีวเคมี
2. สาขาวิชาเคมี
6. ภาควิชาชีววิทยา
3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
7. ภาควิชาฟิสิกส์
4. สาขาวิชาชีวเคมี
8. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาชีววิทยา
9. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. สาขาวิชาฟิสิกส์
10. ภาควิชาสถิติ
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9. สาขาวิชาสถิติ
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
6.2 การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงาน
การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในสานักงานคณบดี ปัจจุบัน การแบ่งงานภายในกองบริหารงานคณะ
ทีป่ รับโครงสร้างใหม่
สานักงานคณบดี แบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้
กองบริหารงานคณะ แบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้
1. งานบริหารและธุรการ
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานคลังและพัสดุ
2. งานคลังและพัสดุ
3. งานบริการการศึกษา
3. งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
4. งานบริการวิชาการและวิจัย
4. งานวิจัยและบริการวิชาการ
5. งานนโยบายและแผน
5. งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานอื่น (เช่น
หน่วยงานอื่น (เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น)
โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น) ปัจจุบัน
ปรับโครงสร้างใหม่
ชื่อหน่วยงาน.................แบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน.................แบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้
1. งาน........................………………………………
1. งาน........................………………………………………………
2. งาน........................……………………………………
2. งาน........................………………………………………………
3. งาน........................………………………………………
3. งาน........................………………………………………………
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7. ผังโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปรับโครงสร้างใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
กองบริหารงานคณะ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ

หน่วยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ
หรือตามยุทธศาสตร์หรือการพึ่งตนเอง
ของคณะ/วิทยาลัย

- ไม่มี -

การบริหารวิชาการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
งานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานแผนยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการภายใต้โครงสร้างใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์
กองบริหารงานคณะรับผิดชอบในการสนับสนุนการบริหารจัดการภาพรวมของคณะ ให้มีความคล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีระบบงานที่สามารถเชื่อมโยงทางานร่วมกันได้
ระหว่างแต่ละงานภายในกองบริหารงานคณะ และระหว่างกองบริหารงานคณะกับสาขาวิชา และระหว่างกองบริหารงาน
คณะกับการบริหารวิชาการของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะดาเนินการโดยใช้แนวปฏิบัติและกฎเกณฑ์เดียวกัน
ทั้งคณะ ทั้งนี้หากสาขาวิชาใดที่เคยมีบุคลากรสายสนับสนุนเพีย งพอก็ให้บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวดาเนินการ
ด้านบริหารและธุรการภายใต้แนวปฏิบัติและกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยประสานงานกับงานต่างๆ ภายในกองบริหารงานคณะ
แต่ในอนาคตจานวนบุคลากรสายสนับสนุนจะถูกลดทอนลงไปนั้น ซึ่งจะผลต่อระบบบริหารและธุรการในระดับสาขาวิชา
มากขึ้น ดังนั้น ในโครงสร้างใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์จึงกาหนดแนวปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการภายในไว้ ดังนี้ ภาระ
งานต่างๆ ด้านบริหารและธุรการนั้น ให้กองบริหารงานคณะเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการให้กับระดับสาขาวิชา ตามงานแต่
ละงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการของ One Stop Service โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะที่จะพัฒนาขึ้น เช่น
(1) การจัดซื้อจั ดจ้างพัสดุ ให้ กองบริหารงานคณะดาเนินการตามขั้นตอน ภายใต้ตามความต้องการของ
สาขาวิชาที่แจ้งมา โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ได้แก่ ระบบ KKUFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(Thai Government Procurement) ทั้งนี้หากสาขาวิชาใดมีบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสาร
ธุรการ เพื่อจัดซื้อจัดหาพัสดุได้ก็ให้ดาเนินการด้านเอกสารธุรการได้ทันที แต่ถ้าสาขาวิชาใดไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
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หรือไม่สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสารธุรการเพื่อจัดซื้อจัดหาได้ กองบริหารงานคณะในส่วนของงานคลังและพัสดุ จักเป็น
ผู้ดาเนินการด้านเอกสารธุรการทุกอย่างให้
(2) บริ ห ารจั ดการห้ องปฏิบั ติการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิช าพื้นฐานของนักศึกษา
บริการรายวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาต่างคณะนั้น ยังคงให้บุคลากรสายสนับสนุน ด้านนักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ พนักงานผลิตทดลอง ที่เคยประจาอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ ทาหน้าที่ต่อไป หากสาขาวิชาใดขาด
กาลังคนในกลุ่มดังกล่าว ทางกองบริหารงานคณะจะมีระบบบริหารจัดการให้บุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มดังกล่าวจาก
สาขาวิชาอื่นเข้าช่วยภาระงานทางด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อไป
(3) การบริหารงบประมาณ ยังคงให้หัวหน้าสาขาวิชา ทาหน้าที่บริหารงบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรแต่ละปีงบประมาณ โดยให้เป็นไปตามความต้ องการของสาขาวิชาและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย
(4) การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองบริหารงานคณะ ให้สามารถทางานประสานงานและเชื่อมโยงทางาน
ร่วมกันตามภารกิจของแต่ละงาน สามารถทางานทดแทนกันได้เมื่อประสบสถานการณ์ขาดกาลังคน โดยให้ขับเคลื่อน
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ยังคงให้บุคลากรสายสนับสนุนที่เคยปฏิบัติงานประจาที่อยู่สาขาวิชา ปฏิบัติงานอยู่ที่ตั้งเดิม
เนื่องจากมีข้อจากัดทางกายภาพของคณะที่มีหลายอาคาร และให้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ภารกิจของแต่ละงานในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ (ปรับโครงสร้างใหม่)
1. งานบริหารและธุรการ
1.1 สนับสนุนการบริหารทั่วไป
จัดการงานสารบรรณและเอกสารสานักงาน จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ งานเลขานุการผู้บริหาร
ประสานงานทั่วไประหว่างคณะกับ หน่ว ยงานภายนอก จัดกิจกรรมทั่วไปของคณะ ควบคุมการใช้จ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิง งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 สนับสนุนการบริหารสาขาวิชา
สนับสนุนการบริหารสาขาวิชา ทั้งด้านงานเอกสาร งานธุรการ งานโครงการ งานการเงิน งานพัสดุ งานจัด
ประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาและหลักสูตรทั้งหมด
1.3 บริหารจัดการงานบุคคล
รั บ บุ คคลเข้าทางาน จั ดการทะเบียนประวัติ ปฐมนิเทศ จัดทาภาระงาน สั ญญาจ้าง ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จัดการเรื่องร้องทุกข์ ดาเนินการตามหลักจรรยาบรรณ ดาเนินการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากร พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุน ฯลฯ
1.4 บริหารจัดการยานพาหนะ
บริการยานพาหนะ ดูแลบารุงรักษายานพาหนะ
1.5 สนับสนุนการจัดการห้องเรียน และอาคารสถานที่
ระบบการขอใช้ห้องประชุม ให้บริการใช้ห้องเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนภารกิจของคณะ
รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ห้องเรียนพร้อมใช้ (ดาเนินการสารวจในช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อบารุงรักษา
ปรับปรุงแก้ไขให้อุปกรณ์ต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ให้มีสภาพพร้อมใช้ ) ดูแลการให้บริการห้องเรียนพร้อมใช้ อุปกรณ์
โสตทั ศนู ป กรณ์ และคอมพิ ว เตอร์ พ ร้อ มใช้ (เว้ นคอมพิว เตอร์มี ปั ญ หาฉุ ก เฉิ นเร่ ง ด่ ว น เช่ น ถู ก ไวรั ส และ
แฮกเกอร์รบกวน เป็นต้น) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
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1.6 บริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และโครงสร้างพื้นฐาน
จัดการทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับอาคารและสถานที่ของคณะ ได้แก่ การซ่อมบารุง การทาความสะอาด ฯลฯ
รวมไปถึงการประสานงานและควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารและสถานที่
จัดการและให้บริการทุกด้านที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคของคณะ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟต์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
จัดการและให้ บ ริ การด้านสิ่ งแวดล้ อมและภูมิทัศน์ของคณะ ได้แก่ การจัดการขยะ/สิ่ งปฏิกูล /น้าเสี ย
อนุรักษ์พลังงาน การดูแลสวนและภูมิทัศน์ ฯลฯ
1.7 สนับสนุนการจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต้อนรับแขก การจัด Open House จัด Faculty tour ออกแบบผลิตของที่ระลึกการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร
2. งานคลังและพัสดุ
2.1 บริหารจัดการการคลัง
จัดการการเงิน และบั ญชี จั ดการงบประมาณ จัดการเงินยืมและลู กหนี้ จัดการกระแสเงินสดรับ -จ่าย
เบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน และดาเนินกิจกรรมต่างๆของคณะ และสาขาวิชา ควบคุมระบบการเงิน
และตรวจสอบบัญชี
2.2 บริหารจัดการการพัสดุ
จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ บริหารจัดการด้านพัสดุและครุภัณฑ์ ให้บริการและควบคุมการเบิก /ใช้วัสดุ จัดทา
ทะเบียนและการจาหน่าย/บริจาคพัสดุ/ครุภัณฑ์ บารุงซ่อมแซมรักษาพัสดุ/ครุภัณฑ์ ทั้งคณะ และสาขาวิชา
3. งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
3.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รับเข้าศึกษา จัดการระบบทะเบียนนักศึกษา จัดการหลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน ประเมินผลการ
สอน บริการการศึกษา จัดการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการสอน คุณภาพหลักสูตร
3.2 สนับสนุนการดาเนินงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (พสวท.) โครงการพัฒนากาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โครงการ TGIST ฯลฯ
3.3 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ทุนการศึกษา แนะแนวให้คาปรึกษา เตรียมความพร้อมในการทางาน กากับ
ดูแลสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมของนักศึกษาทุกสาขาในคณะฯ
3.4 สนับสนุนศิษย์เก่าสัมพันธ์
ส่งเสริมและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
3.5 สนับสนุนสหกิจศึกษา
จัดการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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4. งานวิจัยและบริการวิชาการ
4.1 สนับสนุนการวิจัย
บริการด้านการวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากร จัดการงบประมาณ/ทุนวิจัยและประสานแหล่งทุน จัดการ
ระบบสารสนเทศวิจัย จัดการการส่งเสริมและผลิตผลงานวิจัย พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้อาจารย์และ
บุคลากร ด้านอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ติดตามและประเมินผล
งานวิจัย
4.2 สนับสนุนการบริการวิชาการ
ส่ ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการของอาจารย์ แ ละบุ ค ลากร จั ด การงบประมาณด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ
จัดประชุม/อบรมทางวิชาการ จัดทาวารสารของคณะ ประสานงานเครือข่ายทางวิชาการ
บริ การวิ ช าการโครงการต่ าง ๆ จากหน่ว ยงานภายนอก ได้ แก่ โครงการโอลิ ม ปิก วิ ช าการ โครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก โครงการจรวดขวดน้าและเครื่องบินกระดาษพับ โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการเสริม
ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
4.3 สนับสนุนวิเทศสัมพันธ์
บริการอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดการทุนต่างประเทศ
จั ด การการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ บริ ก ารการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ กั บ ต่ า งประเทศ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ประสานกับองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ
4.4 บริหารจัดการเครื่องมือกลาง
ให้บริการเครื่องมือกลาง ดูแลรักษาเครื่องมือกลาง สร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเครื่องมือกลาง
4.5 บริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาทุกระดับ
ปริญญา บริการรายวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาต่างคณะ สนับสนุนห้องปฏิบัติการเพื่อการบริการวิชาการ
4.6 ดาเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการวิจัยตามที่กฎหมายกาหนด
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เช่น ESPReL สัตว์ทดลอง นิวเคลียร์ พ.ร.บ.นิวเคลียร์
เพื่อสันติ ฯลฯ
5. งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สนับสนุนการจัดการแผนและยุทธศาสตร์
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ วางแผนและจัดการงบประมาณ กากับติดตามและ
ประเมินโครงการและแผน วิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยประสานงานและ
วางแผนร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของคณะ และอื่นๆ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนปฏิบัติการคณะ ข้อตกลงการปฏิบัติร าชการประจาปีงบประมาณ ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. EdPEx World
University Ranking
จัดทาแผนและติดตาม ประเมินผลแผนต่างๆ ได้แก่ แผนบริหารจัดการองค์กรที่ดี แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานการควบคุ ม ภายใน แผนบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล แผนพั ฒ นาระบบกายภาพและ
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สาธารณูปโภค แผนจัดการความรู้ แผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาใหม่ การติดตามและประเมินผล
บัณฑิต ฯลฯ
5.2 สนับสนุนการประเมินและประกันคุณภาพ
การจัดการและดาเนินการตามระบบการประเมินและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ IQA EdPEx
สานักงาน ก.พ.ร. University Rankings และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
องค์กร และสนับสนุนการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
5.3 สนับสนุนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายต่างๆ ให้มีความมั่นคงและระบบสารสนเทศปลอดภัย พร้อมใช้งาน
(2) บริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานสาหรับการเรียนการสอน
(3) พัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งดูแลรักษาซ่อมบารุง ตลอดจนให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้สนับสนุนการบริหารจัดการทั้งระดับคณะและสาขาวิชา
(4) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ระบบข้อมูลของโทรศัพท์ (IP Phone) ระบบข้อมูลของ
กล้องวงจรปิด และระบบข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ รวมทั้งระบบข้อมูลคีย์การ์ดต่างๆ ของสิทธิการเข้า-ออกลาน
จอดรถยนต์
8. วัน/เดือน/ปี ที่ผ่านคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
9. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.1 กรณีเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ มาพร้อมการปรับโครงสร้างใหม่ให้แนบเอกสารโครงการจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่มาพร้อมนี้ด้วย
9.2 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

