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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
……………………............................…………
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา
นานาชาติ
๗. ผู้ช่วผยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย
๙. ผู้ช่วผยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิ
ทัศน์
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๓. คณบดี
Z คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๑๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๗. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๙. (แทน)ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๒๐. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๒๑. (แทน)ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

ผศ.ชุตินันท์
นายธีระศักดิ์
นางสาวจรวยพร

ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ
เชียงแสน
กรรมการ
แสนทวีสุข
กรรมการ

นายอรรถพงศ์
นายนภดล
ผศ.เฉลิมชัย

กาวาฬ
พัฒนะศิษอุบล
วงศ์รักษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายปิยณัฐ

สร้อยคา

กรรมการ

ผศ.ปรีชา

บุญจูง

กรรมการ

ผศ.ถนัดกิจ

ชารีรัตน์

กรรมการ

นายศักดิ์สิทธิ์
รศ.รุ่งรัศมี
ศ.ศิริพร
ผศ.มงคล
รศ.สุรศักดิ์
นพ.ประวิ

ศรีภา
บุญดาว
จึงสุทธิวงษ์
ปุษยตานนท์
คาคง
อ่าพันธุ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายขรรค์เพชร
นายฐิติพล
ผศ.สงวน
นายอนุสรณ์
ผศ.อธิพงศ์
นายวศิน

ชายทวีป
ภักดีวานิช
ธานี
บรรเทิง
สุริยา
โกมุท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-2

-

๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.อดุลย์

จรรยาเลิศอดุลย์

๒๓. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง

นางสาวมัณฑนา

เจือบุญ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
4. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
6. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายจักริน สงวนศักดิ์

รศ.อริยาภรณ์
รศ.ชวลิต
ผศ.กฤษณ์
ผศ.ณัฏฐ์
นายนรินทร
นายฐิติเดช

พงษรัตน์
ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ศรีวรมาศ
ดิษเจริญ
บุญพราหมณ์
ลือตระกูล

กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การตอบแบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุม ด้วย ตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดรายละเอียด
ของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องดาเนินการ
ผ่ า นระบบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment System: ITAS) โดยในเดื อ นเมษายน 2564 หน่ ว ยงานจะต้ อ งเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือ ผู้บริหารทุกท่าน และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบออนไลน์
โดยเข้ า ไปที่ URL: https://itas.nacc.go.th/go/iit/e3s7tj หรื อ QR CODE ที่ แ นบมาพร้ อ มนี้ ทั้ ง นี้ ขอให้
ดาเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายใน
ของหน่วยงาน
2.เผยแพร่ข้อมูลผู้บริหาร โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย และ
ช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
3.เผยแพร่ข้อมูลอานาจหน้าที่ โดยแสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กาหนด
4.เผยแพร่ข้อมูลแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน เป็นแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีที่ประเมิน
5.เผยแพร่กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี กา
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
6.ข่าวประชาสั มพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามภารกิจ ของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
7.Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติด ต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด เป็นต้น
8.Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ ระหว่างภาครัฐ และสาธารณชน
9.ทาหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
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9.1 ข้อมูลพืน้ ฐาน

ตัวชี้วัดย่อย
O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อานาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการของหน่วยงาน
o แสดงตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่นสานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อนามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
o แสดงข้อมูลหน้าทีแ่ ละอานาจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกาหนด

o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น

ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี
พ.ศ. 2564
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน

มี/ไม่มี
✔

URL
https://www.ubu.ac.th/new/about04.php

หมายเหตุ

✔

https://www.ubu.ac.th/new/board_61.php

เข้า https://www.ubu.ac.th/new/index.php >> เกยวกับ
มอบ. >> โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงาน
ภายใน

✔

https://www.ubu.ac.th/new/about03.php

อานาจหน้าที่ ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
มาตรา 6
“ใหมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง ทาการสอน ทา
การวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม”

✔

https://www.ubu.ac.th/new/about03.php

✔

https://www.ubu.ac.th/new/index.php

เข้า https://www.ubu.ac.th/new/index.php >> เกยวกับ
มอบ. >> โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงาน
ภายใน

1.แสดงข้อมูลไว้ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ โดยประกอบด้วย

ข้อมูล
✔o ทีอ่ ยูห่ น่วยงาน
✔o หมายเลขโทรศัพท์
✔o หมายเลขโทรสาร
✔o ทีอ่ ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
✔o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดย่อย

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน

หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจของ
หน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

o แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่

บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสือ่ สารให้คาตอบกับ
ผู้สอบถามได้ โดยมีลกั ษณ ะเป็นการสื่อสารได้
สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,
Twitter, Instagram เป็นต้น

-

มี/ไม่มี

URL

✔

https://www.ubu.ac.th/new/ubu_rules.php

✔

https://www.ubu.ac.th/new/index.php

✔

https://www.ubu.ac.th/web/academic/qa/

✔

https://www.ubu.ac.th/new/index.php

หมายเหตุ
2.ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแผนที่ตั้ง/ผังอาคารมหาวิทยาลัย

ให้เป็นปัจจุบัน
อยู่ระหว่างประสานสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปรับ
แก้ไขลิงค์หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
โดยประกอบด้วย
● ข่าวประชาสัมพันธ์
● ข่าวการศึกษา
● วิจัยและนวัตกรรม Link :
https://www.ubu.ac.th/web/research
● ข่าวฝึกอบรม/บริการวิชาการ
● ข่าวสมัครงาน
● ข่าวจัดซือ้ จัดจ้าง
● มอบ.ในสือ่
● วารสาร มอบ.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Link :
https://bit.ly/2O7MEVC
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Link : https://bit.ly/3cAbMO9
● ปฏิทินกิจกรรม

1.แสดง ICON เพื่อเชื่อมโยงไปยัง social network อื่น ๆ

ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้งมุมขวาบนและล่างของ
หน้าเว็บไซต์หลัก
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย เพื่อ พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบข้ อมู ล การ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตัวชี้วัด O3 อานาจหน้าที่ เห็นควรมอบอนุกรรมการตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 พิจารณา
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตรา 5 และ 6 มาเพิ่มเป็นข้อมูลประกอบตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัด O8 Q&A เห็นควรจัดหมวดหมู่แยกประเภทคาถามให้ชัดเจน เช่น ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย เป็นต้น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
4.2 รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 255/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิด เผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2
การบริหารงานโดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เผยแพร่ แผนดาเนิ น งานประจาปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ที่หน่วยงานจะดาเนินการตามภารกิจ ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
2. รายงานการกากับติดตามการดาเนิน งาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และ จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
3. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี จะต้องมีสรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12
เดือน และจะต้อง เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
4. เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้ องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน (สาหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นจานวนมากอาจ
เผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)
5. เผยแพร่มาตรฐานการให้ บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด การให้บริการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการ จะต้องรับทราบ (สาหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ เป็น
จานวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ ที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)
6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจานวนผู้มารับ บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน
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-

7. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็น สรุปผลที่ได้จากการสารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการตาม ภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
8. E–Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9. ทาหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
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ตัวบ่งชี้หลัก
9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อย
O10 แผนดาเนินงานประจาปี

O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

มี/ไม่มี

URL

หมายเหตุ

✔

กองแผนงาน
Link : www.ubu.ac.th/web/planning
เลือก งานงบประมาณ ⇨
การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและแผนการใช้จ่ายประจาปีระดับม
หาวิทยาลัย⇨ปี
2564⇨แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณ
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 .แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.จัดทาข้อมูลงบประมาณ เป็น infographic
และเผยเพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน

✔

ดาเนินงานประจาปี
o มีเนื้อหาหรือ รายละเอียด ความก้าวหน้า ยก
ตัว อย่างเช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้
ดาเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2564
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน

ประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

✔

✔

อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานจากคณะ/
หน่วยงาน โดยจะเสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาส 2 ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ประจาเดือนเมษายน 2564

กองแผนงาน
Link : www.ubu.ac.th/web/planning
เลือก งานติดตามและประเมินผลผล ⇨
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผ
นการใช้จ่ายประจาปี⇨ ปี
2563⇨รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1.คู่มือการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
1.1.คู่มือการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา
Link : www.ubu.ac.th/web/academic
เลือก คู่มอื การปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

คู่มือการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา
1.คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ
2.คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับเข้าศึกษา
3.คู่มือการปฏิบัติงานงานอาคารเรียนรวม
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ตัวบ่งชี้หลัก

ตัวชี้วัดย่อย

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

-

มี/ไม่มี

URL

หมายเหตุ
4.คู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป

1.2.คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนานักศึกษา
Link : www.ubu.ac.th/web/student
เลือก คลังเอกสาร ⇨ คู่มือการปฏิบัติงาน

1.3 คู่มือการปฏิบัติงานคณะบริหารศาสตร์
1.Link : www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=2
เลือก คู่มอื การปฏิบัติงาน "การจัดตารางเรียน
คณะบริหารศาสตร์⇨ ไฟล์แนบทีเ่ กี่ยวข้อง

2.Link : www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=11

คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนานักศึกษา
1.คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษา
2.คู่มือประกันคุณภาพนักศึกษา :
เอกสารประกอบการอบรมการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา
3.คู่มือปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึก
ษา
4.คู่มือปฏิบัติงานรับสมัครงานนักศึกษาทางานระหว่างเรียน
5.คู่มือปฏิบัติงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6.คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ.2558
7.คู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี
8.คู่มือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมโครงการสานักงานพัฒนานักศึก
ษา
9.คู่มือการปฏิบัติงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (
10.คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุข
ภาพ
11.คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
12.คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13.คู่มือการปฏิบัติงานการดาเนินโครงการขององค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการปฏิบัติงาน "การจัดตารางเรียน คณะบริหารศาสตร์"
ประกอบไปด้วยรายละเอียดขัน้ ตอนการรวบรวมและตรวจสอบข้
อมูลแผนการศึกษา
การจัดทาข้อมูลตารางเรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละชั้นปี
การจัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
การส่งข้อมูลแผนการศึกษาและตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้
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เลือก คู่มอื ประชาชน เรือ่ ง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19⇨ ไฟล์แนบทีเ่ กี่ยวข้อง

1.4 คู่มือการปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์
Link : www.pol.ubu.ac.th
เลือก คลังเอกสาร
1.5
คู่มือการปฏิบัติงานสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr
เลือก สาหรับบุคลากร⇨คู่มอื ปฏิบัติงานของบุคลากร
1.6 คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื

หมายเหตุ
กับสาขาวิชารวบรวมข้อมูลตารางเรียนรายวิชาบังคับ
รายวิชาชีพเลือก การเปิดรายวิชาและการจัดห้องเรียน
2.คู่มือการปฏิบัติงาน เรือ่ ง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19
ครอบคลุมเนือ้ หาการปฏิบัติงานการส่งนักศึกษาฝึกงานของคณะบ
ริหารศาสตร์เริม่ ต้นตั้งแต่การจัดประชุมชี้แจงนักศึกษาฝึกงาน
การออกหนังสือราชการ การติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา
หลักสูตร
และสถานประกอบการการสรุปข้อมูลการตอบกลับของสถานประ
กอบการการออกหนังสือส่งตัวและจัดเอกสารประกอบการฝึกงาน
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
การส่งนักศึกษาฝึกงาน
คู่มือการปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์
1. คู่มือการปฏิบัติงาน : การรับเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือปฏิบัติงานของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านหอพักนักศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
1.
คู่มือปฏิบัติงานการทาสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศา
สตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.
คู่มือปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเภ
สัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพโรงพยาบาล (ภาคบังคับ)
5. คูม่ ือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน (ภาคบังคับ)
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6. คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
การบริหารจัดการด้านยาเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ยา
ในระบบสาธารณสุข
7. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
8. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาหรับผู้ใช้วาร์ฟาริน
9. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านกุมารเวชศาสตร์
10.
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง
11. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคไต
12.
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชจนลศ
าสตร์คลินกิ สาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
13. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมโรคติดเชื้อ
14. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
โรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค สาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
15.
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรครอ
บครัว
16.
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศ
ทางยา
17. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
โรคหัวใจและหลอดเลือก
18. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
19. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
การวิจัยทางคลินิก
20. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
โภชนศาสตร์ทางคลินกิ
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2. ูคูมือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทัว่ ไป
2.1. คู่มือการปฏิบัติงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
Link: www.cmp.ubu.ac.th
เลือก ITA ⇨คูม่ ือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
1.คู่มือเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2.คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3.คู่มือปฏิบัติงานเทคนิคการเขียนหนังสือราชการงานบริการการศึ
กษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.2
คู่มือการปฏิบัติงานสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr
เลือก สาหรับบุคลากร⇨คู่มอื ปฏิบัติงานของบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงานสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
1. คู่มือการจัดการความรู้
2. คู่มือการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการ
3. คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2.3 คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์
1.Link : www.ubu.ac.th/web/nuplanning
เลือก คู่มอื /แนวทาง-ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (ด้านล่าง)

คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์
1. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สาธารณสุข

2.4.คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื

2.5 คู่มือการปฏิบัติงานคณะบริหารศาสตร์
1.Link : www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=15
เลือก คู่มอื การปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืมคืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ⇨ไฟล์แนบที่เกีย่ วข้อง

2.Link : www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=7

คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
1.
สรุปขั้นตอนการทาลายเอกสารที่พ้นระยะการใช้งานของส่วนราช
การตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526
2. คู่มือดูแลระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting version
2
คู่มือการปฏิบัติงานคณะบริหารศาสตร์
1. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-คืน
โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”ครอบคลุมเนือ้ หาการปฏิบัติงานการใ
ห้บริการการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริม่ ต้นตั้งแต่ตรวจสอบ
การให้บริการยืม การแนะน าวิธกี ารใช้งาน การจัดเก็บ
การตรวจสอบหลังใช้งานก่อนรับคืน การแก้ไขปัญหาเบี้องต้น
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน
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เลือก
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าภายในคณ
ะบริหารศาสตร์ ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง

2.
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริห
ารศาสตร์
ครอบคลุมขัน้ ตอนตั้งแต่การรับแจ้งการชารุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าทา
งโทรศัพท์ หรือใบแจ้งซ่อมในระบบ (เว็บไซต์ของคณะฯ)
การเข้าไปเข้าทาการตรวจสอบ การตรวจเช็คสถานที่ที่ได้รับแจ้ง
และดาเนินการซ่อมบารุง

2.6 .คู่มือการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร์
Link : www.la.ubu.ac.th
เลือก งานวิชาการ (ด้านล่าง)⇨
ขั้นตอนการผลิตข้อสอบประจาภาคการศึกษา

3. ูคูมือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
3.1 คู่มือบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี
Link :www.ubu.ac.th/web/person
เลือก ูคูมือการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ⇨
คู่มือบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี
shorturl.asia/vnqE7

3.2.คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื

คู่มือการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร์
1.ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระบบการผลิตข้อสอบประจาภาคการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ได้แก่
1.คู่มือการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทย
าลัยตาแหน่งประเภททั่วไปและตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื
อเชี่ยวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.คู่มือการปฏิบัติงานการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี
3.คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศ
าสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับปรับปรุง)
4.คู่มือลาศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยและดูงานสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. คู่มือการเลือกตั้งสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6.คู่มือการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิท
ยาลัยอุบลราชธานี
7.คู่มือ ระบบบุคลากรสานักงานอธิการบดี
คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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URL
3.3 .คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์
Link : www.ubu.ac.th/web/nugeneral
เลือก คลังเอกสาร ⇨
แนวปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานสาหรับพนักงาน
ประเภทสายวิชาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559
4. ูคูมือการปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
15.คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานกฎหมายและนิตกิ าร
1. Link : www.ubu.ac.th/web/law
เลือก
ข่าวประชาสัมพันธ์⇨คู่มอื การปฏิบัติงานการพิจารณาข้อร้อ
งเรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. Link : www.ubu.ac.th/web/law
เลือก คู่มอื ปฏิบัติงานของสานักงานกฎหมายและนิตกิ าร
⇨คู่มือการปฏิบัติงาน⇨คู่มือปฏิบัติงานขัน้ ตอนการปฏิบัติง
านด้านการทะเบียนข้อมูลข่าวสาร “ลับ”
5. ูคูมือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
5.1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
Link : www.ubu.ac.th/web/planning
เลือก งานสารสนเทศ⇨
คู่มือการปฏิบัติงาน⇨คูม่ ือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
5.2 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
1. Link: www.ubu.ac.th/web/finance
เลือก แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ⇨
แบบฟอร์มเอกสารงานพัสดุ⇨ คู่มือ ⇨การใช้งานของ
“ผู้ขอใช้วัสดุ” โปรแกรมระบบบริหารจัดการวัสดุ)
2. Link: www.ubu.ac.th/new/faculty.php
เลือก ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร(ด้านล่าง) ⇨ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ⇨เมนูเกี่ยวกับเรา
คู่มือการใช้งาน
3. Link: www.ubu.ac.th/web/finance

หมายเหตุ
แนวปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานสาหรับพนักงาน
1.คู่มือและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
2.แนวปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานสาหรับพนักงาน
ประเภทสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 (ใช้มาจนถึงปัจจุบัน)

1.คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
แนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2559
2. คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการทะเบียน

ข้อมูลข่าวสาร “ลับ” ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาข้อมูล
ข่าวสารลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
1.คู่มือปฏบัติงานด้านการบริหารงบประมาณเงินงรายได้
2.คู่มือปฏบัติงานด้านการบริหารงบประมาณเงินงบประมาณแผ่น
ดิน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองคลัง เช่น
1.คู่มือ การใช้งานของ “ผู้ขอใช้วัสดุ” โปรแกรมระบบบริหาร

จัดการวัสดุ

2.คู่มือ ระบบข่าวจัดซือ้ -จัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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URL
เลือก เมนูลกู หนี้เงินยืมทดรอง ⇨
คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
4.Link: www.ubu.ac.th/web/finance
เลือก แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ⇨ แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบ
UBUFMIS⇨
คู่มือการเข้าใช้งานครั้งแรกของระบบบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์
(UBUFMIS)

หมายเหตุ
3.คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
4.คู่มือ เปิดการใช้งาน UBUFMIS (การเข้าใช้งานครั้งแรก)

5.3 คู่มือการปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
Link : www.eng.ubu.ac.th
เลือก คลังเอกสาร⇨คู่มอื
ด้านนโยบายและแผน

1.คู่มือการปฏิบัติงานด้านด้านนโยบายและแผน
2.แนวทางการดาเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2564

5.4
คู่มือการปฏิบัติงานสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr
เลือก สาหรับบุคลากร⇨คู่มอื ปฏิบัติงานของบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงานสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
1. คู่มือปฏิบัติงานบริหารงบประมาณเงินรายได้

5.5 คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์
1.Link : www.ubu.ac.th/web/nuplanning
เลือก คู่มอื /แนวทาง-ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (ด้านล่าง)
5.6 คู่มือการปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์
Link : www.sci.ubu.ac.th
เลือก เกี่ยวกับเรา⇨ งานพัสดุ ⇨ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.7 คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื

คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์
1. แนวทาง/ขั้นตอนการขออนุมัติจัดทา-เบิกจ่ายโครงการ
กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปี คณะพยาบาลศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์
1.คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
1. คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS
กรณีจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา56(2)(ข)
2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. คู่มือการปฎิบัติงานด้านการตรวจเอกสารเบิกจ่ายและการ

จัดทารายงานทางการ
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URL
5.8 คู่มือการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์
Link : www.ubu.ac.th/web/lawfaculty
เลือก เลือกหน่วยงานภายใน⇨ งานนโยบายและแผน

6.คููมือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(สานักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ)
Link : www.ubu.ac.th/web/research
เลือก คลังเอกสาร ⇨ คู่มือการปฏิบัติงาน
⇨คู่มือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ
คู่มือการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์
งานนโยบายและแผนเผยแพร่คมู่ ือการปฏิบตั ิงานนักวิเคราะห์นโย
บายและแผนปฏิบัติ ได้แก่
คู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน
Work Flow 22 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์
Work Flow 23 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการจาปี
Work Flow 24 ขั้นตอนการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
Work Flow 25 ขั้นตอนการจัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์
Work Flow 26 ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม
Work Flow 27 ขั้นตอนการขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ
Work Flow 28 ขั้นตอนการขออนุมัติโอนรายการครุภัณฑ์
Work Flow 29 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผนปี
Work Flow 30 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Work Flow 31 ขั้นตอนการจัดทารายงานประจาปี
Work Flow 32 ขั้นตอนการจัดทารายงานต้นทุนต่อหลักสูตร
Work Flow 33 ขั้นตอนการรายงานผลประเมินคุม้ ค่า
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. คู่มือการบริหารโครงการวิจัย
2.คู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :
การเสนอขอทุนวิจัย
3.คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
4.คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาก
ารแก่ชุมชน
5.คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
1. คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ด้านเคมี
6.2 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
2.คู่มือปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพและการกาจัด
Link:
https://www.ubu.ac.th/web/sec/document_list/247 ของเสีย
3. คู่มือปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
8/
4. คู่มือปฏิบัติงานด้านชีวภาพและโครมาโตกราฟี
เลือก คลังเอกสาร ⇨ คู่มือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่
5. คู่มือปฏิบัติงานด้านชีวภาพ
6. คู่มือปฏิบัติงานด้านเคมีวิเคราะห์และโลหะหนัก
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URL

6.3 คู่มือการปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
Link : www.eng.ubu.ac.th
เลือก คลังเอกสาร⇨คู่มอื
6.4 คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผรู้ ับบริการ

หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
2.มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็น
คู่มือสาหรับบริการหรือภารกิจใด กาหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็น
ต้น

✔

1. คู่มือบริการประชาชน (กองบริการการศึกษา)
Link : www.ubu.ac.th/web/academic
เลือก การให้บริการ

หมายเหตุ
คู่มือการปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.คู่มือด้านงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงสิลปวัฒนธรรม
คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์
1. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นกั วิทยาศาสตร์ประจา

ห้องปฏิบัติการวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2. คู่มือการบริหารและดาเนินการโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและศิลปวัฒนธรรม คณะเภัสชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
1.ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียน
● การขอใบแสดงผลการเรียน(Transcript)
,หนังสือรับรอง (Certificate)
● การยื่นคาร้องลาออก
● การลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ นักศึกษา
● การขอกลับเข้ามาศึกษา
ของนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
● การขอคืนสภาพเป็นนักนักศึกษา
● การถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
● การแก้ไขเกรด N
● ขั้นตอนการขอรับใบรับรองหลักฐานทางการศึกษา
●
ขั้นตอนการให้คาแนะนา/ปรึกษาแก่ผู้ทมี่ าใช้บริการแ
ละประสานงานผูเ้ กี่ยวข้อง
● ขั้นตอนการแก้ไขทะเบียนประวัตขิ องนักศึกษา
● ขั้นตอนการให้บริการตามคาร้องขอทราบรหัสผ่านแ
ก่นกั ศึกษา
●
ขั้นตอนการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ห
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ลังกาหนด
1.2 ขั้นตอนการให้บริการงานรับเข้าศึกษา
● ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการทดสอบและแนะแนวการศึกษา
● ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราช
ธานี
● ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การประมวลผลและสารสนเทศ
1.3 ขั้นตอนการให้บริการด้านอาคารเรียน อคร.
2.คู่มือการให้บริการประชาชน
2.1 คู่มอื การให้บริการประชาชนด้านทะเบียนนักศึกษา
● การขอลาพักการศึกษา
● การขอรักษาสถานภาพ
● การขอคืนสถานภาพนักศึกษา
(กรณีพ้นสภาพนักศึกษา)
● การขอกลับเข้าศึกษา (กรณีการลาพักการศึกษา)
● การขอถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
● การขอถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W
● การขอแก้ไขทะเบียนประวัตขิ องนักศึกษา
● การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
● การขอใบรับรองหลักฐานการศึกษา
● การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
● การเทียบโอนรายวิชา
● การขอตรวจสอบผลการเรียน
● การย้ายคณะเรียน
● การขอรับปริญญา
●
การต่อทะเบียนนักศึกษากรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่าป
ฏิทินการศึกษากาหนด
● การลงทะเบียนขอเพิ่มรายวิชา
● การลงทะเบียนต่าหรือเกินกว่าเกณฑ์กาหนด
●
การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาภายหลังปฏิทินการศึกษา
กาหนด
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2. คู่มือบริการประชาชนสานักงานส่งเสริมการวิจัยฯ
Link : www.ubu.ac.th/web/research
เลือก คลังเอกสาร⇨คู่มอื การปฏิบัติงาน⇨
คู่มือการดาเนินงานสาหรับผู้ใช้บริการ

1. คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & momitoring
ในการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
(สาหรับนักวิจัย)
2.คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & momitoring
ในการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
(สาหรับผู้ประสานหน่วยงาน)
3.คู่มือการดาเนินงานวิจัยและการบริหารโครงการบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชน
4.คู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อข
อรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
5.คู่มือการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุง
2561
6.คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Link :
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f201905160
9595820.pdf

วิธีดาเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Standard Operating Procedures)
(SOP) นี้แสดงขัน้ ตอนการดาเนินงาน และวิธีปฏิบัติ
ของคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่สอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัยตามมาตรฐานสากล
และแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย พ.ศ. 2555
เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย
คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินการวิจัยในมนุษย์
ให้มีระบบและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้รับการ ยอมรับ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงานวิจัยในมนุษย์และที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่
มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
และสามารถตีพมิ พ์ในวารสารชัน้ นาในระดับสากล
ด้านบัณฑิตศึกษา
1.คู่มือบัณฑิตศึกษา
2.คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ด้านพัฒนานักศึกษา
3.คู่มือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)

3.คู่มือบริการประชาชนคณะวิศวกรรมศาสตร์
Link : www.eng.ubu.ac.th
เลือก คลังเอกสาร⇨คู่มอื
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4.คู่มือบริการประชาชนคณะเภสัชศาสตร์
1.Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨การเรียนการสอน ⇨
งานการศึกษาปริญญาตรี
2 .Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร⇨ การเรียนการสอน⇨
งานบัณฑิต
3 .Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก
ดาวน์โหลดเอกสาร⇨แสดงทุกหน่วยงาน⇨หน่วยวิเคราะห์
คุณภาพน้าและน้าแข็ง
4 .Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร⇨ บริการวิชาการฯ
⇨PHAMOOC@ubu
5.คู่มือบริการประชาชนสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโ
ยชน์
1.Link : www.ubu.ac.th/web/pnr
เลือก สาหรับนักศึกษา
⇨คู่มือการเขียนคาร้องสาหรับผูร้ ับบริการ

ประกอบด้วย
1. การให้บริการด้านศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์

2.Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr
เลือก สาหรับนักศึกษา
⇨คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
6.คู่มือบริการประชาชนสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1.Link : http://www.ocn.ubu.ac.th
เลือก บริการ ⇨ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องประชุม
สัมมนา⇨ ขัน้ ตอนการขอใช้บริการ
2.Link : http://www.ocn.ubu.ac.th
เลือก บริการ⇨ ขั้นตอนการขอใช้บริการ ⇨ การให้บริการ
IT Clinic
3.Link : www.ubu.ac.th/web/onlinetools

2. คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

2.การให้บริการเรือ่ งการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก
คณะเภสัชศาสตร์
3.
แนวทางการให้บริการของหน่วยวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าดื่มและน้าแ
ข็ง
4.การให้บริการประชุมวิชาการผ่านระบบ PHAMOOC

1.คู่มือการเขียนคาร้องสาหรับผูร้ ับบริการ
1) ขอยกเว้นค่าหอพักวงดที่ 2
2)ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
3) ขอดูกล้อง CCTV
4)ขอเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
5) ขออนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าพักในห้องพัก
6)คาร้องขอลาออกจากหอพัก
7) คาร้องขอย้ายห้อง

1.ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสถานที่
ภายในอาคารส านักคอมพิวเตอร์ฯ
2.ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3.คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
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เลือก ระบบสื่อสาร/การเรียนการสอนออนไลน์
⇨คู่มือ⇨การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
4.Link : http://www.ocn.ubu.ac.th
เลือก บุคลากร⇨ คูม่ ือการใช้โทรศัพท์ OPENSTAGE 15
7..คู่มือบริการประชาชนกองคลัง
1. Link : www.ubu.ac.th/web/finance
เลือก แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ⇨
แบบฟอร์มเอกสารงานพัสดุ⇨ คู่มือ ⇨การใช้งานของ
“ผู้ขอใช้วัสดุ” โปรแกรมระบบบริหารจัดการวัสดุ)
2. Link : www.ubu.ac.th/new/faculty.php
เลือก ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร(ด้านล่าง) ⇨ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ⇨เมนูเกี่ยวกับเรา
คู่มือการใช้งาน
3. Link : www.ubu.ac.th/web/finance
เลือก เมนูลกู หนี้เงินยืมทดรอง ⇨
คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
4.Link : www.ubu.ac.th/web/finance
เลือก แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ⇨ แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบ
UBUFMIS⇨
คู่มือการเข้าใช้งานครั้งแรกของระบบบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์
(UBUFMIS)
8.คู่มือบริการประชาชนคณะเกษตรศาสตร์
1.Link : www.agri.ubu.ac.th
เลือก เกี่ยวกับ ⇨
สานักงานไร่ฝกึ ทดลองและห้องปฏิบัตกิ ารกลาง⇨
งานบริการ ⇨ ระเบียบการใช้ปฏิบัติการกลาง

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564

✔

1.คณะเภสัชศาสตร์
1.Link : www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ วิจัย ⇨ ฐานข้อมูลวิจัย
2. Link : www.phar.ubu.ac.th

หมายเหตุ
4.คู่มือการใช้โทรศัพท์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองคลัง เช่น
1.คู่มือ การใช้งานของ “ผู้ขอใช้วัสดุ”
โปรแกรมระบบบริหารจัดการวัสดุ
2.คู่มือ ระบบข่าวจัดซือ้ -จัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
4.คู่มือ เปิดการใช้งาน UBUFMIS (การเข้าใช้งานครั้งแรก)

1.ห้องปฏิบัติการกลาง ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1.1ระเบียบทั่วไป
1.2งานการเรียนการสอน
1.3งานวิจัย
1.4งานบริการ
1.5ระเบียบว่าด้วยการทาครุภัณฑ์เครื่องแก้วหรืออุปกรณ์วทิ ยาศา
สตร์ชารุดเสียหาย สาหรับนักศึกษา
1.6การซ่อมบารุง/เบิก-ยืมเครื่องมือ วัสดุวทิ ยาศาสตร์
สารเคมีและอื่น ๆ
1.7แบบฟอร์มการเบิก-ยืม/ซ่อมบารุง
1. ข้อมูลผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
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o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
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✔

URL
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เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ประกันคุณภาพ
⇨รายงานประจาปี

2. ข้อมูลและสถิติต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์
ในรายงานประจาปี 2563

2 ข้อมูลสถิติสารสนเทศ กองบริการการศึกษา
Link : www.ubu.ac.th/web/academic
เลือก ข้อมูลสถติสารสนเทศ
3.ข้อมูลสถิติสารสนเทศการให้บริการด้านทานุบารุงศิลปวัฒ
นธรร
Link : www.ubu.ac.th/web/research
เลือก งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ⇨ ผลการดาเนิน ⇨
สถิติการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ⇨
ประจาปีงบประมาณ 2564
4.ข้อมูลสถิติสารสนเทศการให้บริการด้านการบริการวิชาการ
Link : www.ubu.ac.th/web/research
เลือก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ⇨ ผลการดาเนิน ⇨
สถิติการใช้บริการวิชาการ ⇨ ประจาปีงบประมาณ 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)
5.ข้อมูลสถิติสารสนเทศการให้บริการด้า
Link : www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f202103
2317255254.pdf
(รอสอบถามงานวิจัย)
1.ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของสานักคอมพิวเต
อร์และเครือข่าย
Link : http://www.ocn.ubu.ac.th
เลือก เกี่ยวกับเรา⇨รายงานผลการดาเนินงาน-->
ผลประเมินความพึงพอใจการ
2.ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของกองแผนงาน
(รอประมวลผล)

1.ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
2.ข้อมูลสถิคิจานวนผู้สมัคร (ไม่พบข้อมูล)

3.ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
กองบริการการศึกษา
Link : www.ubu.ac.th/web/academic
เลือก แบบประเมินความพึงพอใจ

มีแต่แบบสารวจ/ยังไม่มรี ายงานผล

1.สถิติการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
2564
1.ข้อมูลสถิติการดาเนินงานที่สาคัญเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการ
แก่ชมุ ชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ข้อมูลสถิตกิ ารให้บริการ การอบรม พัฒนานักวิจัย
ปีงบประมาณ 2564 (รอสอบถามงานวิจัย)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใหบริการสานักคอม
พิวเตอร์ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

URL

หมายเหตุ

4.ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของสานักงานพัฒนา
นักศึกษา
Link : www.ubu.ac.th/web/student
เลือก ข้อมูลทั่วไป (ด้านล่าง) ⇨ การประเมินความพึงพอใจ
⇨ ผลประเมิน

การประเมินความพึงพอใจ
1.รายงานผลการสารวจความต้องการ
ความคาดหวังและความผูกพันทีม่ ีต่อการให้บริการ
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สานักงานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2563
2.รายงานผลการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันทีม่ ีต่อการใ
ห้บริการอาคารและสนามกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการสารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจาปีง
บประมาณ 2563
1.ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5.ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของด้านการวิจัย
Link : www.ubu.ac.th/web/research
เลือก งานส่งเสริมและประสานงานวิจัย⇨ ผลการดาเนิน
⇨ ผลการสารวจความพึงพอใจด้านการวิจัย ⇨
ผลการสารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประ
จาปีงบประมาณ 2563

O17 E–Service

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ

บริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ
ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

✔

6.ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของด้านการบริการวิ
ชาการ
Link : www.ubu.ac.th/web/research
เลือก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ⇨ ผลการดาเนิน ⇨
ผลการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู้รบั บริการ⇨
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีง
บประมาณ 2563
7.
ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของด้านทานุบารุงศิลป
วัฒนธรร
Link : www.ubu.ac.th/web/research
เลือก งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ⇨ ผลการดาเนิน ⇨
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ⇨
ผลการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
1.Link : www.ubu.ac.th/new/studentServiceAll.php

ผลการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู้รบั บริการวิชาการ
ประจาปี 2563

ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตาม
พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบราชธานี
ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 มีนาคม 2564)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดทาสารบัญระบบสารสนเทศสาหรับนักศึกษาเพื่ออานวยความส
ะดวกในการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย
1. บริการระบบสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
1.1 ระบบทะเบียนนักศึกษา (REG)
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ตัวชี้วัดย่อย

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

-

มี/ไม่มี

URL

หมายเหตุ
ระบบทะเบียนกิจกรรม
1.2 ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (UBU-LMS)
1.3 ระบบสารสนเทศด้านนักศึกษา - กองทุนกู้ยิมเพือ่ การศึกษา
(UBU-SIS)

2.www.ubu.ac.th/new/MobileService01.php

ระบบสื่อสาร/การเรียนการสอนออนไลน์
Link : https://www.ubu.ac.th/web/onlinetools

ระบบบริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด และ E-service
ต่างๆ ในการใช้บริการห้องสมุด (สานักวิทยบริการ)
https://www.oar.ubu.ac.th/new/#tabs5tab4

2. Student IT Services
2.1 ระบบตรวจสอบรหัสการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
2.2ระบบการตรวจสอบรหัสเพื่อการเข้าใช้งาน Google
Application
2.3ระบบการตรวจสอบรหัสเพื่อการเข้าใช้งาน MS Office 365
3.UBU Mobile Application
3.1MyUBU คือ Application
ที่รวบรวมข่าวสารของมหาวิทยาลัยและเชือ่ มต่อกับระบบทะเบีย
นนักศึกษา REG
เพื่ออานวยความสะดวกให้นกั ศึกษาเข้าถึงระบบบริการการศึกษา
ตลอดจนอานวยความสะดวกให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในก
ารเชือ่ มต่อข้อมูล การลงเวลาปฏิบัติงาน
ทาให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา
3.2 ยาอะไร Ya-A-Rai
คือ เป็นแอปพลิเคชั่นที่ถกู พัฒนาขึ้นโดย
คณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อเป็นเครือ่ งมือในการพิสจู น์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มี
จาหน่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็น 2
รูปแบบยาที่มีอัตราการใช้และการขึน้ ทะเบียนตารับยาสูงสุด
เป็นเพียงแอปพลิเคชัน่ แหล่งเดียวที่เปิดให้ผใู้ ช้สามารถเข้าใช้งานไ
ด้ฟรี ไม่มีค่าใช้จา่ ย ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวบรวมเครื่องมือทีจ่ าเป็นสาหรั
บการเรียนการสอน/การทางานในรูปแบบออนไลน์
เพื่อตอบรับมาตรการ Work from Home
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
พร้อมทั้งจัดทาคู่มอื และ VDO
แนะนาการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่
วนเสียทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ระบบบริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด และ E-service ต่างๆ
ในการใช้บริการห้องสมุด สาหรับนักศึกษา อาจารย์
และบุคคลทั่วไปทีม่ าใช้บริการ
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รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

URL
ระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์
Link http://www.eng.ubu.ac.th
เลือก โปรแกรมออนไลน์ (Web Application)

ระบบฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์
1.Link :
https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/course.php
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
2. https://drugiden.ubu.ac.th/ เข้าไม่ได้
3..Link : https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi

หมายเหตุ
ระบบเพื่อการเรียนการสอน
1.Renew BOOK
2.โปรแกรมบันทึกการประชุมกรรมการบริหารฯ
3.ระบบจองห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.ระบบจองห้องเรียน
5.E-Thesis * เฉพาะ Abstract เท่านัน้
(ใช้เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย)
6.E-Thesis * เอกสาร Full Text (ใช้เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
UBU WiFi,LAN)
7.โปรแกรมจัดการโครงงานนักศึกษาStudent Project
Manager
8.แบบสอบถามออนไลน์ (QMS อ.ปรีชา)
ระบบสานักงาน
1.โปรแกรมประเมินฯบุคลากรสายสนับสนุน
2.จัดการรายชื่อบุคลากร
3.บันทึกปฏิบัติงานบุคลากร
4.ระบบข้อมูลบุคลากร DMS
5.ระบบจัดทาแบบสอบถาม
6.ระบบติดตามงานวิจัย
7.ระบบติดตามโครงการวิจัย/ทานุฯ/บริการวิชาการ
8.วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
9.แจ้งซ่อมออนไลน์
10.โปรแกรม Personal Portfolio
11.โปรแกรมเตรียมการประชุม
12.โปรแกรมเอกสารการสอน(Intranet Only)
13.โปรแกรมเอกสารราชการ (รบบเก่า)
ประกอบด้วย
1. ระบบฐานข้อมูลการประชุมวิชาการคณะ
เภสัชศาสตร์

2. ฐานข้อมูล DrugIden
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเ
ทศไทย โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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-
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URL
4.Link: www.phar.ubu.ac.th
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร บริการวิชาการฯ
พิพิธภัณฑ์สมุนไพร
4.1 ฐานข้อมูลเครือ่ งยาไทย
www.thaicrudedrug.com
4.2 ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้
www.phargarden.com
4.3 ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง
www.thaiherbarium.com
ระบบสารสนเทศสานักบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์
1.Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr
เลือก สาหรับนักศึกษา ⇨ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
2.Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr
เลือก Banner⇨ ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.Link : www.ubu.ac.th/new
เลือก ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร(ด้านล่าง)⇨ ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.Link : www.ubu.ac.th/web/finance
เลือก ..พัสดุ งบประมาณ บัญชี... ⇨ระบบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง⇨ ระบบพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออนไลน์)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1. Link : www.ubuhospital.com

2. Link : www.facebook.com/pg/OPDCMP/posts
3.Line official ID : @935qxcsi
(งานเวชกรรมสังคม)

หมายเหตุ
3. หน่วยข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ซึ่งเป็นหน่วยที่ให้บริการตอบคาถามด้านยาแก่บุคลากรทางการแ
พทย์และประชาชน เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขนึ้
4. พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย
4.1 ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย
4.2 ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้
4.3 ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง

1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
2. ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
1.ช่องทางติดตาม ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.ช่องทางการพิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ออนไลน์
(มีการเข้ารหัส)

.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ขอบเขตการให้บริการ
- ข้อมูลตารางออกตรวจของแพทย์ นัดหมายบริการ
- สื่อประชาสัมพันธ์
- ช่องทางบริจาค
2. ข่าวสารกิจกรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล
-ติดต่อสอบถามบริการทาง Inbox
3.รายงานตัวเพื่อสอบสวนโรคติดเชื้อ Covid-19
- ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์
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ตัวบ่งชี้หลัก

ตัวชี้วัดย่อย

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

URL
คณะพยาบาลศาสตร์
1.Link : www.nurse.ubu.ac.th
เลือก สานักงานเลขานุการ ⇨ งานบริการการศึกษา
2.Link : www.nurse.ubu.ac.th
เลือก สานักงานเลขานุการ ⇨ งานบุคคล
คณะพยาบาลศาสตร์

สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1.Link : www.ocn.ubu.ac.th
เลือก เครื่องมือเพือ่ การเรียนการสอน/การทางานออนไลน์
⇨เครือ่ งมือเพื่อการเรียนการสอน/การทางานออนไลน์
2.Link : www.ocn.ubu.ac.th
เลือก บริการ ⇨ ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
3.Link : www.ocn.ubu.ac.th
เลือก บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ ห้องประชุม
ห้องสัมมนา ระบบจองทรัพยากร
4.Link : www.ocn.ubu.ac.th
เลือก เกี่ยวกับเราหน่วยงานภายใน ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
5. Link : www.ubu.ac.th/new
เลือก นักศึกษา(ด้านล่าง) บริการสนับสนุนด้าน IT
สาหรับนักศึกษา
6. Link : www.ubu.ac.th/new
เลือก บุคลากร(ด้านล่าง)
บริการระบบสารสนเทศสาหรับบุคลากร
7. Link : www.ubu.ac.th/new
เลือก บริการต่างๆ (ด้านล่าง) -> บริการ UBU Mobile
Application

หมายเหตุ
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการ สืบค้นข้อมูล
ประกาศ ข่าวการรับสมัครต่างๆ
ภายใต้เว็บไซด์คณะพยาบาลศาสตร์ (ซึ่งเป็นเว็บไซด์หลัก)
มีช่องทาง ดังนี้
1) งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
บริการข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ ด้านการสมัครเรียนในระดับ ป.ตรี ,
หลักสูตรที่เปิดสอน , ภาพกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
2) งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
บริการข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ ด้านการรับสมัครอาจารย์
และบุคลากรในตาแหน่งต่างๆ
1.เครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน/การทางานออนไลน์

2.ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา
3.ระบบจองทรัพยากร
4.การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.บริการสนับสนุนด้าน IT สาหรับนักศึกษา
6.บริการสนับสนุนด้าน IT สาหรับบุคลากร
7.บริการ UBU Mobile Application ต่างๆ
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบข้อมูลการ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูล O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรเป็นคู่มือที่เป็นภาพรวมในการ
บริหารงานตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบข้อมูล O14 คู่ มือหรื อมาตรฐานการให้บริ การ ต้องเป็นคู่มือหรื อแนวทางการ
ปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดย
แสดงรายละเอียดของการปฏิบัติหรือการให้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม หรือยังไม่ครบถ้วน ให้ติดตามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่
30 เมษายน 2564
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
4.3 รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุก รรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมีรายละเอียด เกี่ยวกับเงินงบประมาณที่
หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และ จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
2. รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมีสรุป การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ในรอบ 12 เดือน และ จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็น แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ ตามที่ หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน
5. เผยแพร่ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่
หน่วยงานจะต้องดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
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6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง เป็นสรุปผลการจัดซื้อ หรือจัด
จ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุของ หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ ปีที่ผ่านมา
8. ทาหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
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ตัวบ่งชี้หลัก
9.3
การบริหารเงินงบ
ประมาณ

ตัวชี้วดั ย่อย
O18 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
มี/ไม่มี
o แสดงแผนการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงาน ✔
ที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จา่ ย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จา่ ยงบประมาณ เป็น
ต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2564
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
✔
งบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

O20
รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

✔

O22 ประกาศต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o แสดงประกาศตามทีห่ น่วยงานจะต้อง
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

✔

URL
กองแผนงาน
Link : www.ubu.ac.th/web/planning
เลือก งานงบประมาณ
⇨การจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจา
ปีระดับมหาวิทยาลัย⇨ปี
2564⇨แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณ
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองแผนงาน
Link : www.ubu.ac.th/web/planning
เลือก งานติดตามและประเมินผลผล
⇨การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติกา
รและแผนการใช้จา่ ยประจาปี⇨ ปี
2563⇨รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกร
รมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองคลัง
Link
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=pag
e-1
เลือกเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ⇨
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการข้อมูล
กองคลัง
Link
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=pag
e-1

หมายเหตุ
1.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานจากคณะ/หน่วยง
าน
โดยจะเสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตา
มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาส 2
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจาเดือนเมษายน
2564
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิ
บัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีระบบแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

1.มีระบบแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
2.ใช้เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
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ตัวชี้วดั ย่อย

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

-

มี/ไม่มี

O23
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
✔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เป็นต้น
o จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่วา่ ไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564
O24
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
✔
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น
ประจาปี
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

URL
เว็บไซน์การจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลือกเมนูที่ต้องการข้อมูล
กองคลัง
Link
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=pag
e-1
เลือกเมนูแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ⇨
เลือกปีงบประมาณ 2564 ⇨
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

กองคลัง
Link
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=pag
e-1
เลือกเมนูวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ⇨
เลือกปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ⇨
เลือกรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หมายเหตุ
3.ควรมีการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็น หรือสาระสาคัญ
โดยสรุปให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ Infographic
เพื่อใช้สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้รับบริการสามารถเข้าใจได้ง่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อเสนอแนะ Admin :
1. ควรเพิ่มคาอธิบายต่อจากเมนู “แผน/ผล” เป็น →
“สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน”
ที่แสดงถึงที่ตั้งของข้อมูล
2. เกณฑ์ระบุว่า “จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
มีระบบแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนะ Admin :
1. ควรเพิ่มคาอธิบาย ระบุที่ตั้งของข้อมูล
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ยเพื่อ พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบข้ อมู ล การ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ
4.4 รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุม ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิ ดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือ ทิศทางของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ หน่วยงานและทิศ
ทางการปฏิรูปประเทศ
2. เผยแพร่การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริห ารทรั พยากร บุคคลของหน่ว ยงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกาลั งคน การเตรียม
อัตรากาลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุ ราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่ อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้าง ทางก้าวหน้าในสายอาชีพการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และ รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
3. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่หน่วยงานจัดทาขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลื อกบุ คลากร หลั กเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุ คลากร หลั กเกณฑ์ การพัฒ นาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
4. รายงานผลการบริห ารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี จะต้องมีสรุปการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ ปีที่ผ่านมา
5. ทาหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
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9.4
การบริหารและพั
ฒนาทรัพยากรบุ
คคล

ตัวชี้วดั ย่อย
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี
พ.ศ. 2564
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กาหนดใน
นามของหน่วยงาน

มี/ไม่มี
✔

URL
หมายเหตุ
1. นโยบายสภามหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าทีย่ ังคง
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
ดาเนินการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ปี 2562 21033111342940.pdf
2563
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างทบทวนและกาหนดนโ
ยบายปี 2564-2565
⇨ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ⇨
ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้กาหนดวัฒนธรรมและ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ค่านิยมองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เ
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
พื่อผลักดันให้มีผลการดาเนินงานที่นาไปสู่วิสัยทัศน์
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
โดยมุ่งเน้นความสุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม
21033116355576.pdf
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนิ
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยนายุท
⇨ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ⇨
ธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7
2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและ
ปี (พ.ศ 2563 - 2567)
มีประสิทธิภาพ มาเป็นกรอบในการดาเนินงาน
https://bit.ly/3rDBxkM
3.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัด
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทาแผนการดาเนินงานตามกลยุทธ์และกิจกรรม/โครงก
⇨ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ⇨
าร
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ยุทธศาส
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567)
ตร์ที่ 7
3. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและ
ปี (พ.ศ 2563 - 2567) ยุทธศาสตร์ที่ 7
มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21033114480833.pdf
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเ
ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัดและเป้าประสงค์
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ตัวชี้วดั ย่อย

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

URL

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016
f2021033111342924.pdf
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ ปี 2564
O26
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยา
กรบุคคล

o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
✔
o แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่าง
เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดี คน
เก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค
คล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย
ประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

✔

1. รายงานผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์และกิจกรรม
/โครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ยุทธ
ศาสตร์ที่ 7
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ
วันที่ 1 มีนาคม 2564
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21033118124232.pdf
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ⇨ ปี 2564
2. รายงานการดาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยาก
รบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 1
มีนาคม 2564
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21032313543832.pdf
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ รายงานการดาเนินการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ⇨ ปี 2564
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://bit.ly/3sGzFZR
เลือก เมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และกลยุทธ์และกิจกรร
ม/โครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่
7
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีปร
ะสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 มีนาคม
2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมห
ลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงการดาเนินงาน
ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้
1.การกาหนดกรอบอัตรากาลัง
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ตัวชี้วดั ย่อย

O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค
คลประจาปี

-

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ

มี/ไม่มี

o เป็นรายงานผลของปีที่ผา่ นมา พ.ศ. 2563
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

✔

URL

1.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2563
https://bit.ly/31uC0Lu
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ ปี 2563
2.รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารแล
ะพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
https://bit.ly/31q9R8j
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ⇨ ปี 2563
3.รายงานการดาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ
คคล ประจาปีงบประมาณ 2563
https://bit.ly/3swZUln
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⇨ รายงานการดาเนินการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ⇨ ปี 2563

หมายเหตุ
2.การสรรหา
3.การคัดเลือกและสอบแข่งชัน
4.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
5.การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร
6.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7.การเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มเงินเดือน
8.การปรับวุฒิและเปลี่ยนตาแหน่ง
9.การลาออกจากราชการ
10.เชิดชูเูยรติ
กี บุคลากร
1.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่จัดทา
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประจาปีงบประมาณ 2563
2.ดาเนินการทารายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2563 และรายงานการ
ดาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ 2563
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ยเพื่อ พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบข้ อมู ล การ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.5 รายงานผลการดาเนินงานการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมี เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ข้อมูล เชิงสถิติเรื่ องร้ องเรีย นการทุจริต ประจาปี จะต้องมีส รุป จานวนและประเภทเรื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ ปีที่ผ่านมา
4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น
5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดาเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน
6. ทาหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
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9.5
การส่งเสริมความ
โปร่งใส

ตัวชี้วดั ย่อย
O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
มี/ไม่มี
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่อง ✔
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธกี ารที่
บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็น
ต้น

O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพ
ฤติมิชอบ

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
✔
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัตกิ ารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประ
พฤติมิชอบ

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน
ยกตัวอย่างเช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564

✔

URL
1. คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาข้อร้องเรียน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Link : www.ubu.ac.th/web/law
เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ ⇨
คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาข้อร้องเรียน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
Link : www.ubu.ac.th/web/law
เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ ⇨ ช่องทางการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนและการรับสินบนและขั้นตอนการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนและการรับสินบน
Link : www.ubu.ac.th/web/law
เลือก
ร้องเรียน⇨ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนและการรับสินบน
หรือ Link : www.ubu.ac.th/new เลือก
การบริการต่างๆ (ด้านล่าง) ⇨ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน
2. ช่องทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
Link : www.ubu.ac.th/web/law
เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ ⇨ ช่องทางการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนและการรับสินบนและขั้นตอนการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทย
าลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
Link : www.ubu.ac.th/web/law
เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ ⇨
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของมหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

หมายเหตุ
1.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสานักงานกฎหมายและนิติ
การได้จัดทาแนวปฏิบัตหิ รือเนื้อหาเกีย่ วกับรายละเอียดการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องแนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงาน
กฎหมายและนิติการแล้ว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสานักงานกฎหมายและนิติกา
รได้จัดทาช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซ
ต์ของสานักงานกฎหมายและนิตกิ าร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสานักงานกฎหมายและนิติ
การได้จัดทาสรุปจานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานกฎหมายและนิตกิ าร
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ตัวชี้วดั ย่อย
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
มี/ไม่มี
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
✔
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
✔
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี ่วนร่วม
ในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

URL
ระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกา
รพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.voc.ubu.ac.th/

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ
กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี
ยมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราช
ธานี
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/01f20180
60711040890.pdf

2. อยู่ระหว่างการนาข้อมูลลงระบบของกองแผนงาน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แส
ดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
1. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
มาตรการ
กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่
วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และได้แจ้งเวียนให้คณะ สานัก หน่วยงาน
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบแล้ว
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองกลาง
2.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้
ามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) มีดังนี้
(1)
มหาวิทยาลัยได้สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุ
ณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในปีกา
รศึกษา 2561
และได้จัดทารายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณ
ภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
เรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน
(2) มหาวิทยาลัยได้สารวจความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
ต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และได้จัดทารายงานผลสารวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุ
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ตัวชี้วดั ย่อย

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

URL

2.2 (1)
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานวิ
จัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2564
http://gg.gg/ovnx2

2.2 (2)
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บ
ริการตามพันธกิจด้านการวิจัย http://gg.gg/ovnsx

หมายเหตุ
ณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
เรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน
(3)
มหาวิทยาลัยได้สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับป
ริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
และได้จัดทารายงานผลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
(ระดับปริญญาตรี) ประจาปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน
2.2 ด้านการวิจยั มีดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการใน การจัดทาคาของบประมาณ
การดาเนินโครงการวิจยั การติดตามการดาเนินโครงการวิจัย
และการประเมินผลการดาเนินโครงการวิจัย
และได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานและกิจกรรมดังกล่าวเรีย
บร้อยแล้ว
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิ
จัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) มหาวิทยาลัยได้สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัย
ของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
และได้จัดทาสรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริกา
รต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัยของสานักงานส่งเ
สริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบราชธานี เรียบร้อยแล้ว
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.3 ด้านการบริการวิชาการ มีดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้ผู้
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ตัวชี้วดั ย่อย

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

URL
2.3 (1)
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในพันธกิ
จด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปี 2564
http://gg.gg/ovnow

2.3 (2)
สรุปผลการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริกา
รวิชาการ http://gg.gg/ovndd

2.4 (1)
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในพันธกิ
จด้านบริการวิชาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมปี 2564
รอบ 6 เดือน http://gg.gg/ovnpg

2.4 (2)
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

หมายเหตุ
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการได้
แก่ การจัดทาคาของบประมาณ การดาเนินโครงการ
การติดตามการดาเนินโครงการ
และการประเมินผลการดาเนินโครงการ
และได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานและกิจกรรมดังกล่าวเรีย
บร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) มหาวิทยาลัยได้สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ
และได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู้
รับบริการวิชาการ เรียบร้อยแล้ว
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒน
ธรรม ได้แก่ การจัดทาคาของบประมาณ
การดาเนินโครงการ การติดตามการดาเนินโครงการ
และการประเมินผลการดาเนินโครงการ
และได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานและกิจกรรมดังกล่าวเรีย
บร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) มหาวิทยาลัยได้สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการทานุบารุงศิ
ลปวัฒนธรรม ของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้หลัก

ตัวชี้วดั ย่อย

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

URL
ให้บริการตามพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม
2563 - มีนาคม 2564) http://gg.gg/ovnfj

2.5 (1) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
21/2562 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลร
าชธานี http://gg.gg/ovnlp

2.5 (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิ
ทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561 http://gg.gg/ovnv0
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิ
ทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2563 http://gg.gg/ovnve
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิ
ทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2563 http://gg.gg/ovnw2

หมายเหตุ
และได้จัดทาสรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริกา
รต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธ
รรม ของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิ
จัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.5 ด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(1)
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าทาหน้า
ที่ให้คาปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย
สนับสนุนการดาเนินการกิจการมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนา
และจัดหาประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งบุคคลเข้ามาเพื่อดารงตาแหน่งคณะกรรมการส่งเส
ริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 21/2562
(2) มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวทางการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ยเพื่อ พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบข้ อมู ล การ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการ
ดาเนินงาน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
4.6 รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 255/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่
10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์ หรือคามั่นของผู้บริ หาร
สูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสาคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี จะต้องเป็นผลการ ประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของ การดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
4. ดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจั ดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ต หรือการขัดกั น
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้อง เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
5. การเสริ มสร้ างวัฒ นธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดาเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน ปีที่ประเมิน
6. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ด้านการป้องกัน การทุจริตที่หน่วยงานจะดาเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูล ของปีที่ประเมิน
7. รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการ
ดาเนินการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็น ข้อมูลของปีที่ประเมิน
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8. รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี จะต้องมีสรุปการดาเนินการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
9. ทาหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
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ตัวบ่งชี้หลัก
10.1
การดาเนินการเพื่
อป้องกันการทุจริ
ต

ตัวชี้วดั ย่อย
O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน

มี/ไม่มี
✔

URL
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การแสดง
เจตจานงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ
(ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n20190
52716124423.pdf
(เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >>
ลิงค์ข่าสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
การแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติร
าชการของอธิการบดี
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ไฟล์ 1)
2. โปสเตอร์เผยแพร่เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
และปฏิบัติราชการ
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n20190
60410570010.pdf
(เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ลิงค์
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> การแสดงเจตจานง
สุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการของ
อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >>
ไฟล์ 2)
3. สรุปสาระสาคัญของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานและปฏิบัติราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 22
พฤษภาคม 2562) ในรูปแบบ Infographic
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n20210
40113464850.pdf
(เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >>
ลิงค์ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
การแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติร
าชการของอธิการบดี
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ไฟล์ 3)

หมายเหตุ
1.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
การแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชกา
รให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกาศ ณ วันที่ 22
พฤษภาคม 2562 และจัดทาโปสเตอร์เผยแพร่ฯ
ติดประกาศทั่วมหาวิทยาลัย
2.ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3.ควรมีการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็น หรือสาระสาคัญ
โดยสรุปให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ Infographic
เพื่อใช้สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้รับบริการสามารถเข้าใจได้ง่าย
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ตัวบ่งชี้หลัก

ตัวชี้วดั ย่อย

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการให้ความสาคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

-

มี/ไม่มี

✔

URL
หมายเหตุ ตามคาสั่งมหาวิทยลัยอุบลราชธานี ที่
9/2562 มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ให้ดารงตาแหน่งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่
วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่างจะมีพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น ประกาศเจตจานง
ดังกล่าวซึ่งประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จึง
เป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. โครงการให้บริการคาแนะนาในการปฏิบัติงานเฉพาะ
เรื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ ในวัน
จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 (สานักงานตรวจสอบ
ภายใน)
ช่องทางที่ 1
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id
=18719
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >>
ข่าวเด่น >> อ่านข่าวทั้งหมด >> สานักงานตรวจสอบ
ภายใน ม.อุบลฯ จัดโครงการให้บริการคาแนะนาการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่
หน่วยงานรับตรวจ 28 ธันวาคม 2563)
ช่องทางที่ 2
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/18727
/
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานตรวจสอบภายใน >>
ภาพกิจกรรม >> More Info >> โครงการให้บริการคา
แนะในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง เพื่อป้องกันความ
เสียหายแก่หน่วยรับตรวจ)
2. โครงการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระ
งานด้านกฎหมาย ของสานักงานกฎหมายและนิตกิ าร
และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค เพื่อนามาปรับปรุง
การให้บริการด้านกฎหมายของหน่วยงานที่ใช้บริการ ณ

หมายเหตุ
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รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

URL
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จานวน 6 หน่วยงาน คือ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และ
คณะศิลปศาสตร์ (สานักงานกฎหมายและนิติการ)
https://www.ubu.ac.th/web/law/news_categor
y/7/
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานกฎหมายและนิตกิ าร
>> ภาพกิจกรรม)
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธ์การ
สื่อสารองค์กรการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อ
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 1
เมษายน 2564 (กองกลาง และกองการเจ้าหน้าที่)
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id
=19448
เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ข่าว
เด่น >> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อ
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดรหัสกฎหมาย
การเงิน กฎหมายงบประมาณ กฎหมายพัสดุโดย
กรรมวิธีผู้รับบริการพอใจสูงสุด ผู้ให้บริการปลอดภัย ใน
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 (กองคลัง)
https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/194
55/
https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/194
54/
เผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง >> ภาพกิจกรรม >>
โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ถอดรหัส กฎหมาย
ด้านวิธีงบประมาณ ด้านวินัยนัยการเงินการคลัง ของรัฐ

หมายเหตุ
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รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
✔
ดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ทอี่ าจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน
ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการใน
การบริหารจัดการความเสีย่ ง เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

URL
และกฎหมายด้านการพัสดุ ตามแผน ปราบปรามและ
ป้องการทุจริต ม.อุบลราชธานี ปี 2564 กลุ่ม 1 และ
กลุ่ม 2
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สานักงานตรวจสอบภายใน)
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00006f20
20072015022891.PDF
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานตรวจสอบภายใน >>
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี >> คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ฯ)
6. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สานักงานตรวจสอบภายใน)
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00006f20
20060814483878.PDF
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานตรวจสอบภายใน >>
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี >> กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 https://bit.ly/39kf7yD
https://bit.ly/3sCV72c (.pdf)

หมายเหตุ

1. มหาวิทยาลัย โดยคณะอนุกรรมการฯ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การป้องกันการทุจริต กาหนดให้คณะ/หน่วยงานพิจารณา
ทบทวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
และมาตรการหรือแนวทางการป้องกันการทุจริต โดยผลการ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดทาแนวทาง/มาตรการเพื่อ
(เผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน ที่
ป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 ประเด็นความเสี่ยง คือ
www.ubu.ac.th/web/planning → เลือก
ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
“คุณธรรมและความโปร่งใส → ITA 64 → เลือก
กาหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิก
“ตัวชี้วัด 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต”
จ่ายเงิน และความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
→ O36
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ขั้นการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง)
2. คณะ/หน่วยงาน ดาเนินการดาเนินการประเมินความ
ปี)
เสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และทบทวนแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
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O37
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

-

มี/ไม่มี

URL

o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
✔
การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดeเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

แนวทางการป้องกันการทุจริตและการดาเนินการตามแ
นวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://bit.ly/39kf7yD
https://bit.ly/3tZUvDW (.pdf)

o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานทีแ่ สดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ

1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21032311465080.pdf
เลือก

✔

(เผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน
www.ubu.ac.th/web/planning → เลือก
“คุณธรรมและความโปร่งใส → ITA 64 → เลือก
“ตัวชี้วัด 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต”
→ O37
การดาเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตประ
จาปี)

หมายเหตุ
3. กองแผนงาน จัดทารายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และแนวทางการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้ง
เวียนให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่
บนเว็บไซต์กองแผนงาน
1. แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองแผนงาน ได้
ดาเนินการจัดทาแนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ดาเนินการแจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติรว่ มกัน
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน
2. ประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2
ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กาหนด/ความถูกต้องของ
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน และความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ขั้น
การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง) ผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง
ได้กาหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต กาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ โดยมีการดาเนินการตามแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต (ปรากฎในบทที่ 3 การดาเนินการตามแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564) และการดาเนินการตามแนวทางการป้องกัน
การทุจริต มีกาหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564
3. การติดตามผลการดาเนินงานตามแนวทางการป้องกัน
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดให้
ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 และ
4 และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาส 4
1.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบาย "การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต และบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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O39 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน

O41
รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตปร
ะจาปี

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต อย่าง
ชัดเจน
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

-

มี/ไม่มี

o แสดงแผนปฏิบัตกิ ารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
✔
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น
โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลา
ดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี
พ.ศ. 2564
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม
🗴
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง
เช่น ความก้าวหน้า การดาเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดาเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2564
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
✔
ป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563

URL
2.กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://bit.ly/3ceMt3P
3.การกากับดูแลจรรยาบรรณ
https://bit.ly/2PhutwR
4.ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21032311465096.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f20
21032914202132.pdf

หมายเหตุ
2.มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลจรรยาบรรณ
บุคลากร เพื่อทาหน้าที่ กากับดูแลและดาเนินการทาง
จรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2563
4.มหาวิทยาลัยจัดให้มีชอ่ งทางรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน เลือก งาน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เลือก แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เลือก แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2560-2564
อยู่ระหว่างการรวบรวม สรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
สิ้นไตรมาส 2
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในเดือน
เมษายน 2564

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชกา
รว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน เลือก งาน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เลือก แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เลือก แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2560-2564

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2564
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย เพื่อ พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบข้ อมู ล การ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4.7 รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 255/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทามาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ เสนอต่ออธิการบดี โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ หรือการรายงานผล เป็นต้น
2. นามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
3. เผยแพร่ ผ ลการดาเนิ น การตามมาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสภายใน
หน่วยงาน
4. ทาหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
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ตัวบ่งชี้หลัก
ตัวชี้วดั ย่อย
10.2
O42
มาตรการภายในเ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา
พื่อป้องกันการทุจ ยในหน่วยงาน
ริต

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
มี/ไม่มี
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
✔
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เป็นต้น
o มีมาตรการเพือ่ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดขี ึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การ
กาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัตกิ ารกาหนดแนวทางการ
กากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น
O43
o แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อ
🗴
การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็น
รูปธรรม
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

URL
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f20
21032914202132.pdf
สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน เลือก งาน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เลือก แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เลือก แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2560-2564 เลือกแผนปฏิบัติราชการ
ป้องการและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 หน้าที่ 10
ตารางสรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามมาตรการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ
ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการที่
มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ 7 มาตรการ ทบทวนประเด็น
ปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดการดาเนินงาน และแนวทางการ
แก้ไขทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ โดยเชิญประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ
เพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2564

อยู่ระหว่างการติดตามผลการทบทวนตามแนวทางที่ได้กาห
นดไว้
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการเผยแพร่
และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริ ต ทั้งนี้ มอบกองแผนงาน
ดาเนินการติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดย่อยที่ O43 ภายในกาหนด
4.8 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามกรอบระยะเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26
กั น ยายน 2563 มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน
1,730,545,900 บาท จาแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ
45.63 ของงบประมาณทั้งหมด และเงินรายได้ จานวน 940,913,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของ
งบประมาณทั้งหมด เมื่อพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามประเภท
รายจ่าย พบว่า งบบุคลากรมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของงบประมาณทั้งห มด
รองลงมาคือ งบดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของงบประมาณทั้งหมด และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 18.02
ของงบประมาณทั้งหมด และงบเงินอุดหนุ นมีกรอบงบประมาณรายจ่ายต่าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของ
งบประมาณทั้งหมด
ในส่วนของกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) พบว่า แผนงบประมาณรายจ่ายกระจายลงทุกยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก คิดเป็นร้อยละ 60.44 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 3.96 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของ
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งบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น คิด
เป็นร้อยละ 0.22 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของงบประมาณทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่า อยู่และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของงบประมาณทั้งหมด และยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.01 ของงบประมาณทั้ ง หมด ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของงบประมาณทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงบประมาณกาหนดค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมรายจ่ายประจา และรายจ่าย
ลงทุน ไว้ที่ร้อยละ 54 ดังนี้
ประเภทรายจ่าย

ไตรมาส 1

รายจ่ายประจา

36.00

ผลการเบิกจ่ายสะสม
ณ ไตรมาส 2
57.00

ผลการเบิกจ่ายสะสม
ณ สิ้นไตรมาส 3
80.00

ผลการเบิกจ่ายสะสม
ณ สิ้นไตรมาส 4
100.00

รายจ่ายลงทุน

20.00

45.00

65.00

100.00

ภาพรวม

32.00

54.00

77.00

100.00

1. ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/สานัก รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า คณะ/หน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิ กจ่าย ยกเว้นคณะนิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และหน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดี ประกอบด้วย กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานบริหารบัณฑิต (งาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร) งานรับเข้าศึกษา สานักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ สานักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม และสานักงานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น
541 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 จานวนตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย (บรรลุตามแผนที่กาหนด และสูง
กว่าค่าเป้าหมาย) จานวน 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.09 ของตัวชี้วัดทั้งหมด จานวนตัวชี้วัดที่มี
ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย จานวน 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด จานวนตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 455 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
และตัวชี้วัดที่ยกเลิกการดาเนินงาน จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของตัวชี้วัดทั้งหมด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานในภาพรวม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ปีงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
สถานะ
จานวนตัวชี้วัด
ร้อยละการดาเนินงาน
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
21
3.88
บรรลุเป้าหมาย
60
11.09
อยู่ระหว่างดาเนินการ
455
84.10
ยกเลิกการดาเนินงาน
5
0.92
รวม
541
100.00
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ยกเลิกการดาเนินงาน,
5 , 0.92%

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย,
21 , 3.88%

บรรลุเป้าหมาย, 60 ,
11.09%

อยู่ระหว่างดาเนินการ,
455 , 84.10%
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
อยู่ระหว่างดาเนินการ

บรรลุเป้าหมาย
ยกเลิกการดาเนินงาน

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

คณะ/หน่วยงาน ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และพบว่าผลการดาเนินงานในภาพรวมตัวชี้วัดที่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย จานวน 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.09 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
1) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนด ประกอบด้วย สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.59 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และ
สานักวิทยบริการ จานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.79 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
2) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด ในภาพรวม จานวน
21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของตัวชี้วัดทั้งหมด คณะหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนด ประกอบด้วย สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จานวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.27 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด รองลงมาคือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด คณะบริหารศาสตร์ จานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และสานักงานอธิการบดี
จานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
ประเภทการไม่บรรลุ

คณะ/สานัก

1. การใช้บริการไม่
สานักคอมพิวเตอร์และ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เครือข่าย

จานวน
ตัวชี้วัด
12

หมายเหตุ
เนื่องจากการดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริม
มหาวิทยาลัยดิจิทลั มีตัวชี้วัดต่ากว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้
-ดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคลากร, ฐานข้อมูล
งานวิจัย และระบบ Portal
-ระดับความสาเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) ดาเนินการได้จานวน
4 ข้อ จากค่าเป้าหมาย 5 ข้อ (มหาวิทยาลัยมี
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ประเภทการไม่บรรลุ

2. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปค่า
ตามเป้าหมาย

คณะ/สานัก

จานวน
ตัวชี้วัด

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

1

คณะบริหารศาสตร์

1

สานักงานอธิการบดี

5

หมายเหตุ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานด้านการวัดความสาเร็จไว้
5 ข้อ)
- การเพิ่มและทดแทนจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นทีน่ ้อยกว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนด เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนจะ
ติดตั้งเพิ่มเติมจานวน 200 จุด ดาเนินการคิดเป็นร้อยละ
23.78 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 80
-ร้อยละบุคลากรและนักศึกษาใช้บัญชีเมล์มหาวิทยาลัย
(@UBU) ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 89.68 ซึ่ง
จานวนผู้ใช้เมล์ @UBU กลุ่มบุคลากร เท่ากับ 1,760
และ จานวนผู้ใช้เมล์ @UBU กลุ่มนักศึกษา เท่ากับ
19,514 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 95
เนื่องจากการดาเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี, โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และโครงการการบริการสนามสอบวัด
ความรู้ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam สานักงาน
กพ. ประจาปี 2564 มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่า
เป้าหมาย
เนื่องจากบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี เพียง
จานวน 6 คน จากบุคลากรทั้งหมดจานวน 7 คน และไม่
รั บ การตรวจครบทุ ก รายการตามโปรแกรมการตรวจ
ดั งนั้ น จึ งท าให้ ก ารใช้ จ่ ายงบในโครงการไม่เป็นไปตาม
วงเงินรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ผลการดาเนินงานจึงไม่บรรลุ
ตามค่าเป้าหมาย
เนื่องจากจัดอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร
สายสนับสนุน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 23 คน ไม่
สามารถเข้ า ร่ ว มโครงการได้ จ านวน 1 คน จากค่ า
เป้าหมายจานวน 24 คน
เนื่องจากจานวนผู้ได้รับการจ้างงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1
มหาวิทยาลัย) น้อยกว่าค่าเป้าหมาย

3) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ในภาพรวมจานวน
455 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของตัวชี้วัดทั้งหมด คณะ/สานักที่มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100
ของตัวชี้วัดทั้งหมด ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จานวน 20 ตัวชี้วัด คณะรัฐศาสตร์ จานวน 23 ตัวชี้วัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 24 ตัวชี้วัด สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
จานวน 11 ตัวชี้วัด สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 5 ตัวชี้วัด
4) คณะ/สานักที่ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.92
ของตัวชี้วัดทั้งหมด ประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11
คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56 คณะบริหารศาสตร์ จานนวน 1 โครงการ คิดเป็น
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ร้อยละ 2.38 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.00 และสานักงานอธิการบดี จานวน
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 โดยมีสาเหตุการยกเลิกการดาเนินงาน ดังนี้
สาเหตุการยกเลิก

คณะ/สานัก

1. อยู่ระหว่างการปรับ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
โครงสร้างหน่วยงาน
อุบลราชธานี
วิสาหกิจ
2. คณะปรับปรุง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรตาม
ข้อกาหนดของสภาการ
พยาบาล
3. มีการดาเนินการ
คณะบริหารศาสตร์
ปรับปรุงเรียบร้อย โดย
ไม่ใช้งบประมาณของ
คณะฯ
4. ไม่ได้รับงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก
5. จากสถานการณ์
สานักงานอธิการบดี
แพร่- ระบาดของโรค
Covid 19

จานวน
หมายเหตุ
โครงการ
1
ยกเลิ ก โครงการประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงพิ ม พ์ ฯ
เนื่องจากสานักงานประกันคุณภาพฯ แจ้งว่ายังไม่มีการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโรงพิ ม พ์ ฯ ไปจนกว่ า
มหาวิทยาลัยจะปรับโครงสร้างหน่วยงานวิสาหกิจเสร็จ
เรียบร้อย ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
1
ยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี กลุ่มโรคเรื้อรัง
(NCM)
1

1
1

รายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2

ยกเลิกโครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์
เนื่องจากสานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
ดาเนินการปรับปรุงหลังคาโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์
ให้กับคณะฯ ตามสัญญาเลขที่ อ.อบ.(ทส) 10/2563 ลง
วันที่ 7 ต.ค.63 เรียบร้อยแล้ว
ยกเลิกโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
เนื่องจากผู้ให้ทุนสนับสนุนการจัดทาโครงการฯ ยกเลิก
ดาเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ยกเลิกโครงการค่าย ม.อุบลฯวิชาการ เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid 19
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ลำดับ

คณะ/สำนัก

ผลกำรดำเนินงำน
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

(1)

(2)

ตำมเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน

ยกเลิกกำรดำเนินงำน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

(3)

(4)=(3)*100/
(13)

(5)

(6)=(5)*100/
(13)

(7)

(8)=(7)*100/
(13)

(9)

(10)=(9)*100/
(13)

(11)

1 คณะเกษตรศาสตร์

-

2 คณะบริหารศาสตร์

1

3 คณะพยาบาลศาสตร์

1

4 คณะเภสัชศาสตร์

-

5 คณะรัฐศาสตร์

-

3

6.00

-

2.38

-

-

2.56

2

-

-

6 คณะวิทยาศาสตร์

ผลรวมตัวชี้วัด ผลรวมตัวชี้วัดที่มี
ทั้งหมด
ผลกำรดำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ

(12)=(11)*100/ (13)=(3)+(5)+
(13)
(7)+(9)+(11)

(14)=(5)+(7)

ร้อยละจำนวนตัวชี้วัด
ที่มีผลกำรดำเนินบรรลุ
เป้ำหมำยต่อจำนวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด
(15)=(14)*100/13

-

47

94.00

-

-

50

3

6.00

1

2.38

39

92.86

1

2.38

42

1

2.38

5.13

2

5.13

33

84.62

1

2.56

39

4

10.26

-

-

-

-

20

100.00

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

23

100.00

-

-

23

-

-

-

-

-

-

1

4.17

23

95.83

-

-

24

1

4.17

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

-

8

16.00

1

2.00

40

80.00

1

2.00

50

9

18.00

8 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

2

12.50

-

-

14

87.50

-

-

16

2

12.50

-

24

100.00

-

-

24

-

3.45

24

82.76

-

-

29

4

-

11

100.00

-

-

11

-

14

34.15

-

-

41

15

-

-

5

-

-

-

-

9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

-

-

10 สานักวิทยบริการ

1

11 สานักงานบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์

-

12 สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

12

13 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

14 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1

15 สานักงานอธิการบดี
ผลรวมทั้งหมด

3.45
29.27
-

-

3
6

10.34
14.63

1
9

21.95

13.79
36.59

-

-

-

-

5

100.00

11.11

-

-

-

-

7

77.78

1

11.11

9

5

3.16

19

12.03

2

1.27

131

82.91

1

0.63

158

21

13.29

21

3.88

43

7.95

17

3.14

455

84.10

5

0.92

541

60

11.09
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สานักงานอธิการบดี 0.85
โรงพิมพ์ฯ

81.7
100.00

ร้อยละการดาเนินงานของตัวชี้วัดทั้งหมด

1

7

85.00

12

17.14
11.11

14.81

59.26

3.13
4.35
2.78
13.04
5.56
12.12
9.09
2.04

24

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ25.00
28.13 43.75
คณะศิลปประยุกต์ฯ21.74 56.52

14
6.94

17.39

26.39

54.17

คณะวิทย์ฯ13.79
27.5951.72

6.90
23
20

60.87
คณะรัฐศาสตร์21.74
4.35
30.56
คณะเภสัชฯ19.44
44.44

33

คณะพยาบาลฯ 12.12 36.36 36.39

6.49
47

คณะบริหารฯ 20.78
15.5848.05

คณะเกษตรฯ18.3740.8238.78

0%

10%

คณะเกษตรฯ คณะบริหารฯ
3
47
-

14

15.00

สานักทรัพย์สินฯ11.43
20.00
45.71

ต่ากว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ยกเลิกโครงการ

5.71

5

สานักคอมพิวเตอร์ฯ

คณะวิศวฯ 9.72

5.96

7.23

4.26

โรงแรมฯ100.00
-

สานักวิทยบริการ 14.81

-

1
1
39
1

20%

คณะพยาบาล
คณะเภสัชฯ
ฯ
1
2
2
33
1

20
-

30%

40%

คณะ
รัฐศาสตร์

คณะวิทย์ฯ

คณะวิศวฯ

23
-

1
23
-

8
1
40
1

50%

60%

วิทยาลัย
คณะศิลป
สานักวิทย
แพทยศาสตร์
ประยุกต์ฯ
บริการ
ฯ
1
2
3
1
14
24
24
-

70%

80%

90%

สานัก
สานัก
โรงแรมฯ
ทรัพย์สินฯ คอมพิวเตอร์ฯ
11
-

12
6
9
14
-

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

5
-

100%

โรงพิมพ์ฯ

สานักงาน
อธิการบดี

1
7
1

5
19
2
131
1
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2. ผลการเบิ ก จ่ า ยโครงการ/กิจ กรรมตามแผนปฏิบั ติ ง านและแผนการใช้ จ่า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
ส านั กงบประมาณกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้ นไตรมาส 2 ร้อยละ
54.00เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตร
มาส 2 แล้วพบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 37.32 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 44.12 และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 31.92 ซึ่งผลการดาเนินงานและผล
การเบิกจ่ายของคณะ/สานัก ที่ไม่เป็นไปตามแผนการดาเนินงานและเป้าหมายที่กาหนด รายละเอียดตามตารางที่
3 และแผนภูมิที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่า ยงบประมาณในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
สถานะ
เป้าหมายการ
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
เบิกจ่าย
ภาพรวม
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
(สานักงบประมาณ
แผ่นดิน
กาหนด)
ร้อยละ
54
37.32
44.12
31.92
หมายเหตุ :
1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา, เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี (ไม่รวมคณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS (ไม่รวมคณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)

เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 54
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

44.12
31.92

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
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คณะ/สานัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้ นไตรมาส 2 พบว่าในภาพรวมมีผ ลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จานวน 643,873,663.7 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของงบประมาณ
ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
รายละเอียด
จานวนเงิน (บาท)
ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
1,587,640,100
92.02
(ไม่รวมคณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)
งบประมาณรายจ่ายตั้งเพิ่มกลางปี ณ สิ้นไตรมาส 2
137,728,104.77
7.98
รวมงบประมาณ
1,725,368,204.77
100.00
รวมผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
643,873,663.71
37.32
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
1,081494,541.06
62.68
หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย
1) เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันรายการงบลงทุน/โครงการบริหารจัดการอื่น) จานวน
43,664,557.07 บาท
2) เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันโครงการบริหารจัดการอื่นๆ โครงการผลิตบัณฑิต โครงการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต) จานวน 278,879,157.56 บาท
3) เงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) จานวน 1,385,000.00 บาท
4) เงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการ-โครงการจ้างงานฯ) 47,729,191.67 บาท
5) เงินรายได้ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน) จานวน 76,287,725.32 บาท
6) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการบริหารจัดการอื่นๆ โครงการผลิตบัณฑิต โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต และโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา) จานวน 367,340,227.44 บาท
7) เงินรายได้ (โครงการบริการวิชาการ) จานวน 85,874,725.76 บาท
8) เงินรายได้ (โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) จานวน 3,616,342.50 บาท
9) เงินรายได้ (โครงการวิจัย) จานวน 134,837,513.74 บาท
10) เงินรายได้ (เงินทุนสารองมหาวิทยาลัย) จานวน 41,880,100 บาท
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4. งปม. (โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม) ,
1,385,000.00

5. รด. (เงินผูกพันรายการงบ
ลงทุน), 76,287,725.32
3. งปม. (โครงการบริการ
วิชาการ-โครงการจ้างงานฯ) ,
47,729,191.67

[], []

6.รด. (คก.บริหารจัดการอื่นๆ/คก.
ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา),
367,340,227.44

2. งปม. (คก.บริหารจัดการ/คก.
ผลิตบัณฑิต/คก.สนับสนุนการผลิต
บัณฑิต) , 278,879,157.56
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติ
งานฯ[]
[], []
1. งปม. (เงินผูกพันรายการงบ
ลงทุน), 43,664,557.07
[], []

9. รด. (โครงการวิจัย),
134,837,513.74

8. รด. (โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม) ,
3,616,342.50

แผนภูมิที่ 4 แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
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เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 ของคณะ/สานัก พบว่าคณะ/สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย คณะ
เภสัชศาสตร์ ร้อยละ 67.53 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 77.09
ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 52.80 ของงบประมาณเงินรายได้ รองลงมาคือ
สานักวิทยบริการ ร้อยละ 47.54 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ
59.05 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 32.40 ของงบประมาณเงินรายได้ และ
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร้อยละ 44.92 ของงบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้)
และเมื่อพิจารณาคณะ/สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่าสุด ประกอบด้วย สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ร้อยละ 18.75 ของงบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้) รองลงมาคือสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ร้อยละ 21.22 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 43.26
ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 15.16 ของงบประมาณเงินรายได้ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 25.11 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 40.31
ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 15.70 ของงบประมาณเงินรายได้ รายละเอียด
ตามตารางที่ 5 แผนภูมิที่ 5 และแผนภูมิที่ 6
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน
ลำดับ

คณะ/สำนัก

แผน
เงินงบประมำณแผ่นดิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สานักวิทยบริการ
สานักงานบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานอธิการบดี
ผลรวมทั้งหมด

เงินรำยได้

ผล
รวม

เงินงบประมำณแผ่นดิน

เบิกจ่ำยเงินรำยได้

65,409,800.00 48,578,800.00 113,988,600.00 35,015,454.56
8,262,191.81
29,415,100.00 65,142,800.00
94,557,900.00 13,903,426.18 15,436,432.01
19,413,600.00 31,349,400.00
50,763,000.00
7,825,765.45
4,921,723.03
108,814,700.00 70,621,900.00 179,436,600.00 83,888,726.64 37,288,664.02
8,806,700.00 23,771,800.00
32,578,500.00
3,926,026.54
7,607,408.05
110,990,400.00 77,241,300.00 188,231,700.00 53,050,664.66 28,616,403.99
75,224,600.00 72,715,295.00 147,939,895.00 36,822,409.29 13,426,173.41
6,743,200.00 10,609,600.00
17,352,800.00
2,874,510.23
3,321,161.00
141,138,500.00 156,819,706.64
297,958,206.64 31,039,589.29 65,156,685.85
18,449,100.00 14,019,200.00
32,468,300.00 10,893,890.99
4,542,733.70
388,900.00 39,041,500.00
39,430,400.00
7,391,834.08
6,909,700.00 25,095,500.00
32,005,200.00
2,988,806.65
3,803,290.51
9,613,447.00
9,613,447.00
4,318,771.46
6,696,000
6,696,000.00
2,300,904.97
171,624,300.00
310,723,356 482,347,656.13 54,522,404.46 100,727,610.89
763,328,600.00 962,039,604.77 1,725,368,204.77 336,751,674.93 307,121,988.78

รวม
43,277,646.37
29,339,858.19
12,747,488.48
121,177,390.66
11,533,434.59
81,667,068.65
50,248,582.70
6,195,671.23
96,196,275.14
15,436,624.69
7,391,834.08
6,792,097.16
4,318,771.46
2,300,904.97
155,250,015.35
643,873,663.71

หมายเหตุ :
ข้อมูลแผน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
1.

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เงินงบประมำณ เงินงบประมำณแผ่
เงินรำยได้ นดิน ภำพรวม
แผ่นดิน
53.53
17.01
37.97
47.27
23.70
31.03
40.31
15.70
25.11
77.09
52.80
67.53
44.58
32.00
35.40
47.80
37.05
43.39
48.95
18.46
33.97
42.63
31.30
35.70
21.99
41.55
32.29
59.05
32.40
47.54
18.93
18.75
43.26
15.16
21.22
44.92
44.92
34.36
34.36
31.77
32.42
32.19
44.12
31.92
37.32
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-

800.00
700.00
482.35

500.00

.00

รวมงบประมาณ

รวมเบิกจ่าย

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร และผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

6.70

9.61

32.01

39.43

32.47

147.94
17.35

32.58

50.76

100.00

94.56

200.00

179.44

300.00

188.23

297.96

400.00

113.99

หน่วย : ล้านบาท

600.00
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-

80.00

70.00
60.00
36.59

50.00

40.00
13.79

44.92
34.36

32.29

-

35.70

47.54
21.22

ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร้อยละการดาเนินงานเฉลี่ยของการดาเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย

แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละของผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

-

-

-

18.75

32.19

13.29

12.50

18.00
33.97

25.11

4.17

-

35.40

43.39

-

10.00

31.03

-

37.97

10.26

20.00

2.38

6.00

67.53

30.00
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดตัว ชี้วัด
สั ด ส่ ว นของร้ อ ยละประสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง าน เที ย บกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้ ซึ่งมีคาอธิบายตัวชี้วัดดังนี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่สามารถดาเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประสิทธิ ภ าพ หมายถึง ความสามารถในการทางานให้ เกิดผล หรือบรรลุ เป้าหมายได้อย่า ง
ประหยัดต้นทุน เสร็จทันเวลาที่กาหนด ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
การดาเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติงานประจ าปีภ ายในระยะเวลาที่กาหนด (ในปีงบประมาณที่ระบุ คือ ตั้งแต่ 1
ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาเร็จ หรือการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมายที่กาหนด ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือทาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี ตั้งแต่
1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน
ซึ่งมีสูตรในการคานวณดังนี้
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ดังนั้น
=
11.09
= 0.30
37.32
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้
เท่ากับ 0.30
จึงเสนอประชุมพิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของคณะ/
หน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการดาเนินงานที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. มอบคณะ/หน่ ว ยงาน ที่ยังไม่รายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายในโครงการ/
กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 2
ประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองคลัง กอง
การเจ้าหน้าที่ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานบริหารบัณฑิต (งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร)
งานรั บ เข้าศึกษา ส านั กงานประกัน คุณภาพและสารสนเทศ ส านักงานบริห ารกายภาพและสิ่ งแวดล้ อม และ
สานักงานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ จัดทาข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานมายังกองแผนงาน
ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
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2. ให้ ข้ อ เสนอแนะรายงานผลการด าเนิ น งานและผลการเบิ ก จ่ า ยโครงการ/กิ จ กรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เพื่อใช้ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน และนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานติดตามคณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่รายงานผลการ
ด าเนิ น งานและผลการเบิ ก จ่ า ยในโครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จัดทาข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานมายังกองแผนงาน
ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อรวบรวมและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.9 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สิ้นไตรมาส 2
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก รและพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ เสนอที่ ป ระชุ ม ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่ง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์ชาติ โดยได้มอบหมายสานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บ ทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคาสั่งที่ 255/2564 สั่ง
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ประชุมทบทวน ปรับปรุงแก้ไขและจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็น ไปตามที่ คณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดไว้ กอปรกับเป็นไปตามกรอบการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ง บประมาณ
2564 กองแผนงาน ได้ดาเนินการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้ โดยสมารถสรุปผลการ
ดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้
ประเภท
จานวน
ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กาหนดและยังไม่สิ้นสุดการดาเนินงาน
5
45.45
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กาหนดและยังไม่สิ้นสุดการดาเนินงาน
6
54.55
- ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานแต่ยังไม่บรรลุผล
2
33.33
- ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการดาเนินงานและยังไม่บรรลุผล
4
66.67
รวม
11
100.00
จากตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 11 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่
บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กาหนดและยังไม่สิ้นสุดการดาเนินงาน จานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.45
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กาหนดและยังไม่สิ้นสุดการดาเนินงาน จานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
54.55 โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้
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-

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละการบรรลุผลตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละการบรรลุผลจาแนกตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสานึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
หน่วย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1) จานวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติ
คน
0
0
มิชอบในการปฏิบัติงาน
ไม่มผี ู้กระทาผิดทุจริต
2) จ านวนบุ ค ลากรที่ ท าผิ ด จริ ย ธรรม
คน
0
0
และจรรยาบรรณ
ไม่มผี ู้กระทาผิดทุจริต
3) จ า น ว น ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ช่องทาง
5
5
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและนักศึกษา
1) เว็บไซต์ 2) หนังสือแจ้งเวียน 3) ป้ายประชาสัมพันธ์
ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4) สื่อสังคมออนไลน์ 5) สื่อมวลชน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4) จานวนสื่อออนไลน์เพื่อการรับรู้ก าร จานวน
3
รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อต้านการทุจริต
ณ สิ้นไตรมาส 3
5) จ านวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ อุ ท ธรณ์ จานวน
0
0
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
6) จานวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทาง
4
4
1) แจ้งเรื่องด้วยตนเอง 2) ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนและ
รับสินบน 3) แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 4) แจ้ง
เรื่องร้องเรียนและรับสินบนทางไปรษณีย์
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ตัวชี้วัด
หน่วย
7) จานวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ ช่องทาง
และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
8) จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร ที่ โครงการ/
เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านั ก และค่ า นิ ย มการ กิจกรรม
ต่ อต้ า นทุ จ ริ ต ให้ แ ก่ บุ ค ล า กร แ ละ
นักศึกษา

-

เป้าหมาย
4
20

ผลการดาเนินงาน
2
1) เว็บไซต์ของหน่วยงาน 2) โทรศัพท์สายตรง
16
1) โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียน
การเรี ย นการสอนที่ น าเสนอรูป แบบการป้ อ งกั นการ
ทุจริต
2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งไม่ทุจริต)
3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ ปีการศึกษา 2564
(สอดแทรกเนื้อหาการต่อต้านการทุจริต)
4) โครงการสื่อสารกับนักศึกษาในการสร้างค่านิยมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) โครงการเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ด้ า นการ
ป้องกันการทุจริต
6) โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปลูกจิตสานึก
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น”
8) โครงการ เรื่อง “ม.อุบลฯ ร่วมต้านทุจริต ปลูกจิต
จรรโลง โตไปไม่โกง”
9) โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน (สอดแทรกเนื้อหาความ
ซื่อสัตย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในสถานประกอบ
การณ์)
1 0 ) โ ค ร ง ก า ร พ ล เ มื อ ง ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษา
1 1 ) โ ค ร ง ก า ร “ เ ว ที ค ว า ม คิ ด ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
12) โครงการสั ม มนาวิ ช าการเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
“ถอดรหั ส กฎหมายการเงิ น กฎหมายงบประมาณ
กฎหมายพัสดุ”
13) โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การ
เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจทางกฎหมาย เพื่ อ
พัฒนาการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา”
14) โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคาสัตย์เพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์
15) โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียน
การเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างจิตสานึ ก การ
ต่อต้านทุจริต มีคุณธรรม จริธรรม และสร้างวินัย คณะ
เภสัชศาสตร์
16) โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรี ย นการสอน (การเชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค ลากรที่ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติ
เหมาะสม)

- 70

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด
หน่วย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1. จ านวนเครื อ ข่ า ย กิ จ กรรมความ เครือข่าย
4
รายงานผลการดาเนินงาน
ร่ วม มื อกั บ ห น่ ว ย งา นภ า ย ใน แ ล ะ
ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4
ภายนอก
ข้อสังเกต: พบว่าจากผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ยังไม่มีหน่วยงานภายในใดที่มีการดาเนินกิจกรรม
หรือมีโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการบรรลุผลของตัวชี้วัดนี้

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด
หน่วย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1) จ า น ว น แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ห รื อ ระบบ/
4
รายงานผลการดาเนินงาน
มาตรการและหรือคู่มือที่มี การทบทวน กลไก/
ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (ด้าน มาตรฐาน/
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ด้ า นการคั ด เลื อ กให้ เครื่องมือ
นั ก ศึ ก ษารั บ ทุ น ด้ า นการคั ด เลื อ กเข้ า
ทางาน ด้านการรับจ่ายเงินสด)
2) จานวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ ร้อยละ
50
รายงานผลการดาเนินงาน
พั ฒ นาต้ น แบบด้ า นการป้ อ งกั น และ
ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4
ปราบปรามการทุจริต
(ร้อยละ 50 ของหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี
จากจ านวนทั้ ง หมด 15 หน่ ว ยงาน อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดในหมวดใดหมวดหนึ่ง จานวน 8
หน่วยงาน)

ข้อสังเกต: ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พบว่าจากผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ยังไม่มีหน่วยงานภายในใดที่มีโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินองค์กรโปร่งใส (NACC Award 2020) ในหมวดใดหมวดหนึ่งต่อไปนี้
หมวด 1 องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจหรือให้บริการ
หมวด 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law)
หมวด 3 องค์กรให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ของผู้ปฏิบัติงานผู้ร่วมงาน
และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล (International Norms of Ethical Practices)
หมวด 4 องค์กรดาเนินภารกิจ และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต
และ ป้องกัน “การให้หรือรับสินบน”
ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ดาเนินงานภายใต้หมวด 4 โดยมีมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสมีการ
ป้องกันการทุจริต และ ป้องกัน “การให้หรือรับสินบน”
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการดาเนินงานที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต)
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 2 และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปประกอบการวางแผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 จานวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มี
ส่วนได้เสีย เพิ่มช่องทางทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบทั้ง 4 ช่องทาง
2. กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนเครือข่าย กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก กรณีหน่วยงานภายนอกมอบกองแผนงานตรวจสอบเพิ่มเติมกับคณะ/วิทยาลัย/สานัก ว่ามีกิจกรรม
ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และมอบกองแผนงานพิจารณา
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
4.10 รายงานผลการดาเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
ผู้ อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ ป ระชุ ม ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การ
ปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มอบหมายสานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง แต่ งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคาสั่งที่ 255/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
และได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อจากัดของแต่ละมาตรการ และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ครั้ง
ที่ 2 เพื่อนาผลการวิเคราะห์ มาปรับปรับปรุงและบรรจุเป็นมาตรการเพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางการปรับ ปรุงตามมาตรการเพื่อให้มีความเหมาะสมตามบริบทของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็น ไปตามที่ คณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดไว้ กอปรกับเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ง บประมาณ
2564 กองแผนงาน ได้ดาเนินการกากับ ติดตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการตามแนวทางที่เสนอต่ อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้
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มาตรการ
แนวทางปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
ผลการดาเนินงาน
1. มาตรการ 1) กองกลางประสานงานกั บ
กองกลาง/
เม.ย. 64 ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห น้ า
เผยแพร่ข้อมูล สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักคอมพิวเตอร์และ
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ร่ ว ม กั บ ส า นั ก
ต่อสาธารณะ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หน้ า เว็ บ ไซต์
เครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย
เพื่อให้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและ
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อในประกาศฯ
ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ใ ห้ มี ค ว า ม
2) พิจารณาทบทวนการกาหนด
สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูล
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและสิ ท ธิ ใ นการ
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสใน
มหาวิทยาลัย
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
3 ) ส า ห รั บ ร ะ ดั บ ส า นั กงา น
ภาครัฐ
อธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ควรปรั บ ให้ มี เ ว็ บ ไซต์ ก ลางของ
สานักงานอธิการบดี
2. มาตรการ 1) หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก กองบริการการศึกษา/ ก.ย. 64 รายงานผลการด าเนิ น งาน ณ
ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ตามประกาศฯ ดาเนินการกากับ
สานักงานบริหาร
สิ้นไตรมาส 4
ส่วนเสียมีส่วน ติ ด ต า ม แ ล ะ ร า ย งา นผ ล กา ร
งานวิจัยฯ/
ร่วม
ด าเนิ น งานต่ อ อธิ ก ารบดี / รอง
กองกลาง
อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2) ประชาสั ม พั น ธ์ ช่ อ งทางการ
แสดงความคิดเห็นผ่านระบบรั บ
ฟั งเสี ย งนั ก ศึ ก ษาและผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว น เ สี ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Voice
of Students and Stakeholders: VOC)

3. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

สร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิ บั ติ งาน หรื อ แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้ อจั ด จ้ า ง
ของคณะ/หน่วยงาน

กองคลัง

4. มาตรการ
จั ด การเรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นการ
ทุจริต

1) สานักงานกฎหมายและนิติการ สานักงานกฎหมายและ
สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ผู้ รั บ บริการ
นิติการ/
โดยการเพิ่ ม ส่ ว นของค าจ ากั ด สานักคอมพิวเตอร์และ
ความของการร้ อ งเรี ย นและ
เครือข่าย
ประเภทของการร้ อ งเรี ย น บน
หน้าเว็บไซต์

เม.ย. 64 ด าเนิ นการจั ดโครงการสัมมนา
วิ ช าการเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
ถอดรหั สกฎหมายกา รเ งิ น
กฎหมายงบประมาณ กฎหมาย
พั สดุ โดยกรรมวิ ธี ผู้ รั บบริ การ
พอใจสูงสุด ผู้ให้บริการปลอดภัย
ภายใต้แผนปราบปราม ป้องกัน
ทุ จ ริ ต ภายในมหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ปี ง บประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2564 เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และ
พั สดุ และสนั บสนุ นการปฏิ บัติ
ราชการให้ เป็ นไปตามพั น ธกิ จ
หลัก ด้วยความโปร่งใส
เม.ย. 64 1) คาจากัดความ "ผู้รับบริการ"
"ผู้ ร้ อ งเรี ย น" "ข้ อ ร้ อ งเรี ย น"
ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
แนวทางการพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย น พ.ศ. 2559 ข้ อ 1
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มาตรการ

-

แนวทางปรับปรุง
2) สานักงานกฎหมายและนิติการ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ส า นั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการ
ปรับปรุงข้อความบนช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หน้ า ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต โดย
ปรับเปลี่ยนข้อความจาก “ระบบ
การแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น” เป็ น
“ระบบการแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
การทุจริตและรับสินบน”

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา

5. มาตรการ ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร
ป้ องกั น ก า ร พิ จ า ร ณ า ทบ ทวนป ร ะ กา ศ ฯ
รับสินบน
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการดาเนินงาน และสอดคล้อง
กับการดาเนินงานในปัจจุบัน
6. มาตรการ 1 ) ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ม า ต ร ก า ร /
ป้ องกั น ก า ร โครงการ/กิจกรรมในการต่อต้าน
ขัดกันระหว่าง การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ หรื อ เพิ่ ม
ผลประโยชน์ ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ผ ย แ พร่ ข้ อ มู ล
ส่ ว น ต น กั บ ข่าวสารด้านการต่อต้านการทุจริต
ผลประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ส่วนรวม
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จิ ต ใ ห้ แ ก่
บุคลากรและนักศึกษา

สานักงานกฎหมายและ
นิติการ

ก.ย. 64

7. มาตรการ 1) ทบทวนประกาศฯ ในการ
ตรวจสอบ
พิจารณาห้วงเวลาของการรายงาน
การใช้ดุลพินิจ ผลการด าเนิ น งานตามคู่ มื อ ฯ
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ห รื อ ร อ บ ก า ร
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ

กองการเจ้าหน้าที่
เม.ย. 64
( ห น่ ว ย ง า น ที่ ร่ ว ม
ดาเนินการ 1) กองคลัง
2) ส านั ก งานพั ฒ นา
นักศึกษา 3) สานักงาน
ตรวจสอบภายใน)

กองการเจ้าหน้าที่

ก.ย. 64

ผลการดาเนินงาน
วรรคเจ็ด วรรคแปด และวรรค
เก้า และข้อ 2
2) อยู่ระหว่างการประสานงาน
กั บ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เครือข่ายเพื่อแก้ไขข้อความบน
ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
บนหน้ า เว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ให้สอดคล้องกับหน้าร้องเรีย น
การทุ จ ริ ต โดยปรั บ เปลี่ ย น
ข้อความจาก “ระบบการแจ้ง
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น” เป็ น “ระบบ
การแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
ทุจริตและรับสินบน”
รายงานผลการด าเนิ น งาน ณ
สิ้นไตรมาส 4

ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งจั ด กิ จ กรรมในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย เช่น 1) โครงการ
สัมมนาวิชาการเชิงปฏิ บัติ ก าร
เ รื่ อง “ ถอด ร หั ส กฎ หมาย
การเงิน กฎหมายงบประมาณ
กฎหมายพั ส ดุ ” 2) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ทางกฎหมาย เพื่ อ พั ฒ นาการ
สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร ใ น ส ถ า บั น
อุดมศึกษา” 3) โครงการอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “ปลู ก
จิ ต ส านึ ก ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอรัปชั่น” 4) โครงการสื่อสาร
กับนักศึกษาในการสร้างค่านิยม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติ มิ ชอบ
เป็นต้น
รายงานผลการด าเนิ น งาน ณ
สิ้นไตรมาส 4
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มาตรการ

แนวทางปรับปรุง
และทบทวนคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน
อยู่เสมอ
2 ) ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา / ผู้ บ ริ หาร
หน่ ว ยงาน ก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ

-

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงาน

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการดาเนินงานที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต)
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปประกอบการวางแผนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ
ส่ง เสริม ความโปร่ง ใสและป้อ งกัน การทุจ ริต ภายในหน่ว ยงาน ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 2
4.11 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) คณะศิลปศาสตร์
ผู้ อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ ป ระชุ ม อ้ า งถึ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563) และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทา
ร่างหลักสูตรใหม่ จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการร่ าง
หลักสูตรเพื่อขอเปิดหลักสูตร โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้แจ้งขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2567) มายังกองแผนงาน ความละเอียดทราบแล้วนั้น
กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพื่อขออนุมัติบรรจุแผน
การ
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)
สรุป
รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์
ตามที่ หลักสูตรสาขาวิช าประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติกิจกรรมการพัฒ นา
หลั กสู ตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ และได้จัดทาร่างหลั กสู ตรใหม่เพื่อสามารถ
ตอบสนองตลาดแรงงาน และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการท่องเที่ยวและนวัตกรรม คณะทางานจึงมีมติ
เปลี่ ย นชื่ อ หลั ก สู ต รตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากเดิ ม ชื่ อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม พ.ศ.2565 เปลี่ยนเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ พ.ศ.2565 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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1.1) แผนการดาเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ และจักนาผลการพิจารณาการขออนุมัติบรรจุ
แผนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม_1)
1.2) การสารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง
1.2.1) ผลการสารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ได้ ท าการส ารวจความสนในการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าการจั ด การมรดกทางวั ฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ โดยทาการสารวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อเดือน พฤศจิกายน
พ.ศ.2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ความคิดเห็นของผู้กลุ่มเป้าหมายจานวนทั้งสิ้น 258 คน โดยมีผลการ
สารวจที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในโรงเรียน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน 27 โรงเรียน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้มี เป็นเพศชาย 58 คน เพศ
หญิง 200 คน ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 17 ปี ขึ้นไป
(1) ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร ร้อยละ 39.9 และมีร้อยละ 42.2 ที่ยังไม่
แน่ใจ และผู้ที่ไม่สนใจร้อยละ 17.8 จากข้อมูลดังกล่าวเป็นโอกาสดีของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในการทาประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักสูตรมากขึ้น โดยมีความ
สนใจต่อประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในประเด็น ดังนี้
• ศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
• โบราณคดีการจัดการมรดกทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศึกษา การอนุรักษ์และ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
• เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ แ ละการจั ด การมรดกทางวั ฒ นธรรม การจั ด การ
วิสาหกิจวัฒนธรรม การบริหารโครงการ
• ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย มรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ การจัดการอุทยาน
ประวัติศาสตร์
• การจัดการฐานข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรม สื่อดิจิทัลสาหรับประวัติศาสตร์
และมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม เป็นต้น
• ประวั ติ ศ าสตร์ อี ส าน ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ประวั ติ ศ าสตร์ ลุ่ ม น้ าโขง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(2) ความสนใจในอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
สาเร็จการศึกษา ได้แก่
• อาชีพอิสระเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด
• หน่วยงานราชการ
• ผู้จัดงานประชุมและนิทรรศการ (ออร์แกไนซ์)
• นักจัดการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
1.2.2) การส ารวจความต้ อ งการหลั ก สู ต รจากผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต ตลาดแรงงาน ผู้ เกี่ย วข้ อ ง
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การมรดกทางวั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร์ ท าการส ารวจ
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ความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง โดยทาการสารวจกลุ่มเป้าหมายในประเทศ
เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจานวนทั้งสิ้น
51 คน โดยมีผลการสารวจ จาก หน่วยงานราชการ/เอกชน จานวน 36 แห่ง
(1) คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ จากการส ารวจข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน ด้านที่ 3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ที่ 4 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลพิจารณาว่า
หลักสูตรมีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพียงพอ ร้อยละ 80.4
(2) ความสามารถทางานในหน่วยงานของบัณฑิตที่จบในสาขาวิชาการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จากการสารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตเรื่อง ความสามารถทางานในหน่วยงาน ของตน
พบว่า ร้อยละ 96.1 เห็นว่าสามารถทางานในหน่วยงานได้
(3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง
1. การเรียน กับการทางานอาจจะไม่ใช่หนทางเดียวกัน แต่อย่างน้อยบทเรียน
แต่ละบทแต่ละปี ฝึกฝนความอดทน ความขยันหมั่นเพียร สร้างระเบียบ แบบแผน การคิดวิเคราะห์ การวางแผน
ชีวิต
2. นอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแล้ว ในปัจจุบันควรมีการถ่ายทอด
หรือเสนอแนะความเชื่อมโยงหลักสูตรที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน หรือชี้แนะสิ่งที่สามารถบูรณาการร่วมกับ
ศาสตร์อื่น ๆ หากนักศึกษามีความประสงค์จะทางานในสายงานราชการควรศึกษาระเบียบข้าราชการเพิ่มเติม และ
ควรมีการทดสอบ EQ เพื่อพิจารณาว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้หรือไม่ เนื่องจาก ในการ
ทางานต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวให้เข้ากับสังคมในที่ทางาน
3. ขอให้ผลิตบัณฑิตผู้มีความเข้าใจในพลวัตทางวัฒนธรรมอย่างรู้เท่าทันโลก
เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านมรดก
ทางวัฒนธรรม ทาให้ขาดการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ดังนั้นถ้าหากว่าบุ คลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีความรู้ในในด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว จะช่วยให้เห็นถึงความสาคัญของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ น่าจะทาให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์สามารถแทรก
เข้าไปอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ หรือแม้แต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรงขึ้น ถ้าดูตามรายวิชาหรือทักษะที่
ระบุไว้ในแบบสอบถามนี้
6. ควรเพิ่ม 1)ทักษะการทางานกับชุมชน 2)แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน
เรียนรู้ เรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมควบคู่ไปด้วย
(4) คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ตลาดแรงงานต้องการ อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ได้แก่
1) พนักงานของรัฐในหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ สานักงานด้านศิลปวัฒนธรรม อุทยาน
ประวัติศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
2) ผู้ผลิตสื่อและสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3) นักจัดการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
4) นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
5) ผู้จัดงานนิทรรศการและพื้นที่ทางวัฒนธรรม (ออร์แกไนซ์)
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6) ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ใช้
ระยะเวลาในการสาเร็จ การศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา รายละเอียด
แผนการศึกษา ดังนี้
1.3.1 จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
1.3.2 โครงสร้ า งหลั ก สู ต รจั ด การศึ ก ษาตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
ข หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 68 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
2. แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ คณะกรรมการคณะได้ปรับจานวนการรับจากเดิม 30 คน เป็น 50 คน รายละเอียดดังนี้
2.1 แผนการรับนักศึกษาที่คณะเสนอ (50 คน/ปี)
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (คณะเสนอ)
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
50
50
รวมจานวนนักศึกษา
50 100 150 200 200
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
50
50
2.2 แผนการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (สถิติย้อนหลัง 3 ปี)
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1
48
48
48
48
48
ชั้นปีที่ 2
45
45
45
45
ชั้นปีที่ 3
42
42
42
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-

ระดับชั้นปี

จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 4
41
41
รวมจานวนนักศึกษา
48
93 135 176 176
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
41
41
หมายเหตุ คานวณการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 95.60 คานวณ
อัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี โดยอัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 7.17
อัตราตกออกปีที่ 2 ร้อยละ 7.14 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 2.07
3. ประมาณการรายรั บ รายจ่ า ย ความคุ้ ม ทุ น และ/หรื อ ความคุ้ ม ค่ า ของหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
3.1 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้
งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ

2565

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1,152,000.00 2,232,000.00 3,240,000.00 4,224,000.00
(เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000บาท)
เงินเดือนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
318,180.00 337,270.00 357,510.00 378,960.00
(ข้าราชการ)
เงินเดือนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
1,394,100.00 1,449,860.00 1,507,850.00 1,568,160.00
(พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน)
รวมรายรับ 2,864,280.00 4,019,130.00 5,105,360.00 6,171,120.00

2569
4,224,000.00
401,700.00
1,630,890.00
6,256,590.00

หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 24,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 4 ปี เป็นเงิน 96,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน

2565

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

ก. งบดาเนินการ
1.ค่าจ้าง
1.1 เงินเดือนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 1,712,280.00 1,787,130.00 1,865,360.00 1,947,120.00 2,032,590.00
จานวน 5 คน
1.2 เงินเดือนอาจารย์ผสู้ อน
2. ค่าบารุงมหาวิทยาลัยคนละ 4,000 บาท
384,000.00 744,000.00 1,080,000.00 1,408,000.00 1,408,000.00
3. เงินสารองมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10
76,800.00 148,800.00 216,000.00 281,600.00 281,600.00
4. จัดสรรให้ส่วนกลาง ร้อยละ 20
138,240.00 267,840.00 388,800.00 506,880.00 506,880.00
5. ค่าบริหารจัดการหลักสูตรร้อยละ 20
230,400.00 446,400.00 648,000.00 844,800.00 844,800.00
6. ค่ารายวิชาให้คณะเจ้าของวิชา
129,600.00 210,600.00 210,600.00 210,600.00 210,600.00
7. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา
24,000.00
48,000.00
72,000.00
96,000.00
96,000.00
8. ค่าหนังสือ ตารา และโครงการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาในหลักสูตร
รวม (ก)

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

40,000.00

2,705,320.00 3,672,770.00 4,510,760.00 5,335,000.00 5,420,470.00
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หมวดเงิน

2565

-

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2,705,320.00 3,672,770.00 4,510,760.00 5,335,000.00 5,420,470.00
48
93
135
176
176
56,360.83
39,492.15
33,413.04
30,312.50
30,798.13

หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 30,798.13 บาทต่อปี
3.2 ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
และคณะศิลปศาสตร์มีรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 24,416,480.00 บาท และประมาณการ
ค่าใช้จ่ ายรวมในการผลิ ตบั ณ ฑิตหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการจัดการมรดกทางวัฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 21,644,320.00 บาท
ข้อสังเกต
หากคานวณเงิน ตามยอดค่ าธรรมเนียมการศึ กษาเรีย กเก็ บ 12,000 บาท /ภาคเรียน
จานวนนักศึกษาทั้งหลักสูตรที่คุ้มทุน คือ 226 คน ซึ่งคิดเป็นจานวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อชั้นปี หรือเท่ากับ 56 คน
เมื่อพิจารณาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า จานวนนักศึกษาทั้งหลักสูตรประมาณ 176
คน ซึ่งมีส่วนต่างของจานวนนักศึกษา 50 คน ทาให้รายได้จากค่าธรรมเนียมลดลงไป 1,196,470.00 บาท และ
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด กั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หลั ก สู ต รตามสถิ ติ ก ารรั บ จ านวน 176 คน เป็ น เงิ น 6 ,798.13 บาท/
ภาคเรียน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาวได้
ข้อเสนอแนะ
เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้ศึกษา
วิเคราะห์ต้นทุน ต่อหลักสูตร มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.หลักสูตรควรพิจารณาดาเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพื่อให้ได้จานวน
การรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 226 คน หรือปีละไม่ต่ากว่า 56 คน/ปีการศึกษา
2.หลักสูตรควรพิจารณาพิจารณาการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับ บริ บ ทปั จ จุ บั น (จากเดิมกาหนดให้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะศิล ปศาสตร์ ภาค
การศึกษาละ 12,000 บาท)
3.3) อัตรากาลังของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 จานวน 50 คน เมื่อนาข้อมูลจานวน
นักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตรากาลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) จานวนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ผลรวมของจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในช่วง
ปีการศึกษา 2565 – 2569 ตามแผนการรับที่คณะเสนอ เท่ากับ 200 คน
(2) จานวนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ผลรวมของจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในช่วง
ปีการศึกษา 2565 – 2569 เปรียบเทียบจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 176 คน
จานวนอาจารย์ที่สังกัดหลักสูตร จานวน 5 คน
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ข้อสังเกต
สัด ส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามข้อมูล ที่ห ลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตามที่คณะเสนอ หากจานวนการรับเข้าศึกษาเป็นไป
ตามแผนการรับ 50 คน/ปี จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจานวนนักศึกษา ปีละ 106.94 คน
- จานวนอาจารย์ประจา วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา / 25
=
106.94/25
=
4.28
เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร์ หากจ านวนการรั บ เข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามสถิ ติ ก ารรั บ เข้ า คณะศิ ล ปศาสตร์
ย้อนหลัง 3 ปี จานวนการรับนักศึกษา 48 คน/ปี จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจานวนนักศึกษา ปีละ 107.03 คน
- จานวนอาจารย์ประจา วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา / 25
=
107.3/25
=
4.3
หากพิจารณาจากสถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า
จานวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 95.60 และร้อยละการตกออก 7.17 จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ การ
จานวนนักศึกษา ปีละ 92.69 คน
- จานวนอาจารย์ประจา วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา / 25
=
92.69/25
=
3.70
ภาระงานสอนของอาจารย์ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ พบว่า ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มี
ภาระการสอนรายวิชาในหลักสูตรอื่นภายในคณะ ทาให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา = 3.25
เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี อาจารย์เต็มเวลา สอนวิชา
บรรยาย 10 ชั่ ว โมง/สั ป ดาห์ / ภาคการศึ ก ษา หรื อ 30 ชั่ ว โมงท าการ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ รายวิ ช าใน
หลักสูตรอื่นภายในคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ท่านนั้นรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม_3)
4. อาจารย์
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์
1) มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนกาหนดระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการ
ทบทวนอัตรากาลัง เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2) มี ก ลไกการคั ด เลื อ กอาจารย์ ที่ เ หมาะสม โปร่ ง ใส มี ร ะบบการรั บ อาจารย์ ใ หม่ ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะและหลักสูตร เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากาลัง โดย
คานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร จนไปสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งมีหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกที่เน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม อ้างอิงกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
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4.2 การบริหารอาจารย์
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาแผนและดาเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาด้าน
วิชาชีพและการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการหรือตาแหน่งที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
และสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมู ลในการบริหารจัดการ
หลักสูตรด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์มีการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้แก่
อาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจา โดยอาจารย์ใหม่จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอน การ
วัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอาจารย์ประจามีการพัฒนาด้าน
คุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดทาแผนการลาศึกษาต่อ และจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มีการพัฒนา
และส่งเสริมด้านตาแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดทาแผนการขอตาแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัย การ
นาเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรม การทาผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทาแผนการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิ ชาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผลิต
ผลงานทางวิชาการและเพื่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม
ตามที่ หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติกิจกรรมการพัฒนา
หลั กสู ตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ และได้จัดทาร่างหลั กสู ตรใหม่เพื่อสามารถ
ตอบสนองตลาดแรงงาน และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการท่องเที่ยวและนวัตกรรม คณะทางานจึงมีเสนอ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พ.ศ.2565 รายละเอียดสรุปได้
ดังนี้
1.1 แผนการดาเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม ได้ดาเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
กระบวนการขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ และจักนาผลการพิจารณาการขออนุมัติบรรจุแผนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป
1.2 การสารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง
1.2.1 ผลการสารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
(1) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล และ
นวัตกรรม ได้ทาการสารวจความสนในการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม โดยทาการสารวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2563 –
เมษายน พ.ศ.2564 ได้ความคิดเห็นของผู้กลุ่มเป้าหมายจานวนทั้งสิ้น 288 โดยมีผลการสารวจที่แสดงให้เห็นถึง
ความสนใจในการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม จาก
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้มี เป็นเพศชาย 76 คน เพศหญิง 211 คน ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ช่วงอายุ 16-18 ปี ส่วนใหญ่กาลังศึกษาในโปรแกรม วิทย์ คณิต (ร้อยละ 80.6) และส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในจังหวัด
อุบลราชธานี (ร้อยละ 62.5)
(2) ความคาดหวังจะได้รับความรู้และทักษะ หากจบการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า ร้อยละ 74 คาดหวังความรู้และทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษในที่
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ทางาน รองลงมาได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ, การเข้าใจวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทาง
ธุร กิจ , ความรู้ พื้น ฐานในการสร้ างสรรค์น วัต กรรมในด้ านต่ าง ๆ, และการใช้ภ าษาอัง กฤษในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ
(3) ความต้ อ งการประกอบอาชี พ ในหน่ ว ยงานใดเมื่ อ จบการศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า มีความใกล้เคียงกันระหว่างการประกอบธุรกิจส่วนตัวและการ
ทางานในหน่วยงานราชการ
(4) คาดหวังจะประกอบอาชีพใดเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ (ร้อยละ 52.4) และประกอบอาชีพอิสระ (ร้อยละ
44.8) รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศในองค์กรภายในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ พนักงาน
สายการบิน ล่าม นักแปล
(5) ความสนใจในการสมั ค รเรี ย นหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล และ
นวัตกรรม ร้อยละ 44.4 สนใจ, ร้อยละ 50.3 ยังไม่แน่ใจ และร้อยละ 5.2 ไม่สนใจ
1.4.2) การส ารวจความต้ อ งการหลั ก สู ต รจากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตลาดแรงงาน ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ทาการสารวจความต้องการ
หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง โดยทาการสารวจกลุ่ มเป้าหมายในประเทศเมื่อเดือน มกราคม
พ.ศ.2563 – เมษายน พ.ศ.2564 ได้ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจานวนทั้งสิ้น 16 คน โดยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจากัด (ร้อยละ 68.8) และรองลงมาคือ กิจการส่วนบุคคล (ร้อยละ 18.8) โดยผู้ให้
ข้อมูลปฏิบัติหน้าที่หลากหลายในสถานประกอบการ เช่น ผู้จัดการทั่วไป, กรรมการผู้จัดการ, ผู้อานวยการ ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี และเป็นสถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ
62.5) ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ น้อยกว่า 5 ปี และ 20 ปีขึ้นไป โดยผลสารวจเป็นดังนี้
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อความต้องการภาษาอังกฤษในการดาเนินธุรกิจในโลกดิจิทัลบัณฑิต
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ที่พึงประสงค์ในสถานประกอบการ
(1) บทบาทของภาษาอังกฤษในการดาเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความสาคัญ
มากด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น
• เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจทางานร่วมกับบริษัทต่างประเทศ
• มีการทางานที่รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากบุคลากรสามารถค้นหาข้อมูล
จากหลากหลายแหล่ง, สร้างให้เกิดความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือต่อบุคคลภายนอก
• เป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนควรสื่อสารได้, มีบทบาทมากเพราะต้องเชื่อมกับทั้งโลก
• เป็นเครื่องมือที่ทาให้โลกของธุรกิจกว้างมากขึ้น เพราะเข้าถึงทุกประเทศในโลก
• สาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
• การสื่อสารกับลูกค้า เจรจาคู่ค้า เพื่อทาข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน และในด้านการ
พัฒนาหาความรู้เพิ่มเติม
• การดาเนินธุรกิจปัจจุบันต้องติดต่อต่างประเทศบ่อยครั้งซึ่งจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสาร
• ตลาดในยุคปัจจุบันไม่ได้จากัดเฉพาะในประเทศ ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะ
ได้เปรียบเป็นอย่างมาก
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• มีบทบาทมาก ๆ ทั้งในแง่การติดต่องานกับลูกค้า หรือผู้ที่ติดต่อเข้ามาในบางครั้งเป็น
ชาวต่างชาติ แม้จะเป็นประเทศข้างเคียง CLMV ก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ หรือลูกค้ากลุ่มมหาชน ที่มี
ชาวต่างชาติเป็นพาร์ทเนอร์ ก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่ออีเมล์ทั้งหมด
• ในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในตัวผลิตภัณฑ์เอง ต้อง
มีมากกว่า 1 ภาษา การจัดทาคู่มือการใช้งาน
• การติดต่อสื่อสารในโลกดิจิตอลกับกลุ่มลูกค้าระดับ global
• ต้องใช้สื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศในความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
• ภาษาอังกฤษสาคัญยิ่งในการสื่อสารกลางทุกมิติ จึงจาเป็นต้องเติมเต็มตั้งแต่หลักสูตร
ปฐมจนถึงอุดมศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งอุดมศึกษาต้องได้ฝึกประสบการณ์ตรงมากกว่าปกติ
(2) ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากในระดับใด
ในการดาเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล พบว่า ร้อยละ 62.5 เห็นด้วยมากที่สุด และร้อยละ 37.5 เห็นด้วยมาก
(3) การดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลของสถานประกอบการของผู้ให้ ข้อมูล
พบว่า มีการดาเนินการอย่างหลากหลาย เช่น
• มีการนาเอาซอฟต์แวร์บริหารการจัดการภายในองค์กรนามาใช้ และ ออกแบบสร้าง
โปรเจคหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับโรงงาน
• มีการทาธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ทั้งประชุม อนุมัติผ่าน app สั่งซื้อผ่าน app หรือ
แม้กระทั่ง HRD ผ่าน app จากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ
• ใช้ระบบบัญชี digital มากขึ้น
• นานวัตกรรมมาลดขั้นตอนการทางาน ลดต้นทุน
• มีการปรับให้ใช้งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ้น ลดงานที่เป็น paper work ลง
ลดขั้นตอน manual ลง
• ปรับเปลี่ยนเพื่อทางานให้เป็นระบบมากขึ้นและรองรับการ Scalable ของระบบ จาก
ที่ปกติทางานเป็นรายโปรเจกต์แล้วจบไป มีการวางแผนระบบให้ใช้งานได้เสถียรขึ้นและทาซ้าได้ง่ายมากขึ้น
• ปรับเปลี่ยน มีการเพิ่มปริมาณการใช้ IOT เข้ามาช่วยเพื่อลด process ลดเวลา ลดcost
• หานนวัตกรรมใหม่ๆ มาลดต้นทุนเเละตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• มีการปรับมานานแล้ว และทาเป็นสองภาษาในการอธิบายสื่อสารในขณะที่บางสถาน
ประกอบการ ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ หรือกาลังดาเนินการ
(4) สถานประกอบการของผู้ ให้ ข้อมูล มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับสูงมากที่สุดถึง ร้อยละ 50 และในระดับมาก ถึงปานกลาง ร้อยละ 25 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2
(5) ทักษะภาษาไทย ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังมาก
ที่สุดคือ การพูด (ร้อยละ 100) รองลงมาได้แก่ การฟัง (ร้อยละ 87.5)
(6) ทักษะภาษาอังกฤษ ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังมาก
ที่สุดคือ การพูด (ร้อยละ 100) รองลงมาได้แก่ การฟัง (ร้อยละ 100)
(7) ทักษะภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการ
คาดหวังมากที่สุดคือ การพูด (ร้อยละ 75) รองลงมาได้แก่ การฟัง (ร้อยละ 75)
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(8) ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการคาดหวั ง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวัง
มากที่สุดคือ การใช้และการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 43.8) รองลงมาได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(office) (ร้อยละ 37.5) และการใช้ application ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (ร้อยละ 37.5) (ภาพประกอบ 4)
(9) ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ด้ า นความรู้ ที่ ผู้ ป ระกอบการคาดหวั ง พบว่ า ทั ก ษะที่
ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุดคือ การวิเคราะห์ข้อมูล (ร้อยละ 62.5) รองลงมาได้แก่ การตลาด (ร้อยละ 37.5)
และการบริหารโครงการ (ร้อยละ 31.3)
(10) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่า
ทั กษะที่ผู้ ป ระกอบการคาดหวังมากที่สุ ดคื อ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (ร้อยละ 43.8)
รองลงมาได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (ร้อยละ 37.5), การสื่อสารและความร่วมมือ (ร้อย
ละ 37.5), ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ร้อยละ 37.5)
(11) ความคาดหวังต่อบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมในการ
เป็นบุคลากรในสถานประกอบการของผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้
• ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า-ลูกค้า
• บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ของบริษัท
• วางแผนงานทางด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางการขาย
• นาเสนอสินค้ากับลูกค้า
• มองหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและจัดทาเสนอ Business model ให้แก่บริษัท
• รู้จักภาษาอังกฤษในมุมของการใช้เทคโนโลยี หรือการตลาดใหม่ๆ
• เข้าใจ เข้าถึง และสามารถประสานความร่วมมือได้กับทุกระดับ ทุกประเทศ
• มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้
• สามารถเสนอแนะนา และมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาดออนไลน์
• ทางานสาเร็จตามเป้า และมีผลที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• มีความสามารถสื่อสารกับต่างประเทศได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มงานได้ด้วยตัวเอง มีความพร้อมในการเรียนรู้ ทางาน
ร่วมกับคนอื่นได้ มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่าง ๆ
• สอนเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้ในการเจรจาธุรกิจ ดีล และเจรจา
ต่อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้
• ช่วยเพิ่มช่องทางใหม่ในการดาเนินธุรกิจ
• เข้าใจด้านธุรกิจ ด้านดิจิทัลและนวัตกรรมได้ดีในระดับหนึ่ง เพื่อปรับหรือสร้างให้เป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ
• สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ดีให้ผู้อื่นได้ผ่านภาษาอังกฤษ ไม่ต้องการผู้แปล
ไทยเป็นอังกฤษ หรือใช้แอปแปลภาษา แต่ต้องการผู้เริ่มคิดตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษได้เลย คานึงถึงผู้รับสาร หรือ
ลูกค้าได้ว่า จะรับสารแล้วรู้สึกอย่างไร
• Creative initiatives
• ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ แต่ต้องเป็นคนน้าไม่เต็มแก้ว พร้อมจะเรียนรู้ และต้องมีความ
รับผิดชอบ
• ช่วยเติมเต็มต่อยอดธุรกิจธุรกรรมให้สมบูรณ์ในระบบยิ่งขึ้น
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1.3 หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรม ใช้
ระยะเวลาในการสาเร็จ การศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา รายละเอียด
แผนการศึกษา ดังนี้
1.3.1 จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
1.3.2 โครงสร้ า งหลั ก สู ต รจั ด การศึ ก ษาตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
ข หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 66 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัล
และนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
2.1 แผนการรับนักศึกษาที่คณะเสนอ (50 คน/ปี)
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (คณะเสนอ)
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
50
50
รวมจานวนนักศึกษา
50 100 150 200 200
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
50
50
2.2 แผนการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (สถิติย้อนหลัง 3 ปี)
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา
2565 2566 2567 2568 2569
ชั้นปีที่ 1
48
48
48
48
48
ชั้นปีที่ 2
45
45
45
45
ชั้นปีที่ 3
42
42
42
ชั้นปีที่ 4
41
41
รวมจานวนนักศึกษา
48
93 135 176 176
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
41
41
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หมายเหตุ

คานวณการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 95.60 คานวณ
อัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี โดยอัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 7.17
อัตราตกออกปีที่ 2 ร้อยละ 7.14 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 2.07

3. ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
3.1 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้
งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000
บาท)
เงินเดือนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
(ข้าราชการ)
เงินเดือนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
(พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน)
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
2569
2,400,000.00 4,650,000.00 6,750,000.00 8,800,000.00 8,800,000.00
2,287,680.00 2,402,060.00 2,522,160.00 2,648,270.00 2,780,680.00
-

-

-

-

-

4,687,680.00 7,052,060.00 9,272,160.00 11,448,270.00 11,580,680.00

หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 4 ปี เป็นเงิน 200,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน

2565

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

ก. งบดาเนินการ
1.ค่าจ้าง
1.1 เงินเดือนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
2,287,680.00 2,402,060.00 2,522,160.00 2,648,270.00 2,780,680.00
หลักสูตร จานวน 5 คน
1.2 เงินเดือนอาจารย์ผสู้ อน
2. ค่าบารุงมหาวิทยาลัยคนละ 4,000 บาท
384,000.00 744,000.00 1,080,000.00 1,408,000.00 1,408,000.00
3. เงินสารองมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10
201,600.00 390,600.00 567,000.00 739,200.00 739,200.00
4. จัดสรรให้ส่วนกลาง ร้อยละ 20
362,880.00 703,080.00 1,020,600.00 1,330,560.00 1,330,560.00
5. ค่าบริหารจัดการหลักสูตรร้อยละ 20
480,000.00 930,000.00 1,350,000.00 1,760,000.00 1,760,000.00
6. ค่ารายวิชาให้คณะเจ้าของวิชา
129,600.00 210,600.00 210,600.00 210,600.00 210,600.00
7. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา
50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00
8. ค่าหนังสือ ตารา และโครงการส่งเสริม
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
40,000.00
พัฒนานักศึกษาในหลักสูตร
รวม (ก)
3,905,760.00 5,500,340.00 6,930,360.00 8,336,630.00 8,469,040.00
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
3,905,760.00 5,500,340.00 6,930,360.00 8,336,630.00 8,469,040.00
จานวนนักศึกษา
48
93
135
176
176
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หมวดเงิน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2565
81,370.00

-

2566
59,143.44

ปีงบประมาณ
2567
51,336.00

2568
47,367.22

2569
48,119.55

หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 48,119.55 บาทต่อปี
3.2 ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม และ
คณะศิลปศาสตร์มีรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 44,040,850.00 บาท และประมาณการค่าใช้จ่าย
รวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ตลอด
หลักสูตรเท่ากับ 33,142,130.00 บาท
ข้อสังเกต
กองแผนงานได้วิเคราะห์เทียบเคียงค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 โดยมีงบประมาณ
ด้านบุคลากรต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 พบว่า มีต้นทุนต่อการผลิตบัณฑิต 1 คน ตลอดหลักสูตร จานวน 48,119.55
บาท หากคานวนเงินตามยอดค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเรียกเก็บ 25,000 บาท /ภาคเรียน จานวนนักศึกษาทั้ ง
หลักสูตรที่คุ้มทุน คือ 169 คน ซึ่งคิดเป็นจานวนนักศึกษาเฉลี่ ยต่อชั้นปี หรือเท่ากับ 42 คน/ปีการศึกษา เมื่อ
พิจารณาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีสัดส่วนจานวนนักศึกษาเป็นไปตามแนวโน้มสถิติ
การรับเข้า (นักศึกษาตลอดหลักสูตร 176 คน หรือเท่ากับ 48 คน/ปีการศึกษา)
3.3 อัตรากาลังของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มีแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 จานวน 50 คน เมื่อนาข้อมูลจานวน
นักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตรากาลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
จานวนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ผลรวมของจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมในช่วง
ปีการศึกษา 2565 – 2569 เท่ากับ 200 คน
- จานวนอาจารย์ประจา วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา / 25
=
106.94/25
=
4.28
จานวนอาจารย์ที่สังกัดหลักสูตร จานวน 5 คน
ข้อสังเกต
สัด ส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามข้อมูล ที่ห ลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม หากจานวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ 50 คน/ปี
ตามที่คณะเสนอ จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจานวนนักศึกษา ปีละ 106.94 คน
เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม หากจานวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี จานวน
การรับนักศึกษา 48 คน/ปี จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจานวนนักศึกษา ปีละ 107.03 คน
- จานวนอาจารย์ประจา วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา / 25
=
107.3/25
=
4.3
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หากพิจารณาจากสถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า
จานวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อ ยละ 95.60 และร้อยละการตกออก 7.17 จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการ
จานวนนักศึกษา ปีละ 92.69 คน
- จานวนอาจารย์ประจา วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา / 25
=
92.69/25
=
3.70
4. ภาระงานสอนของอาจารย์ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีภาระ
การสอนรายวิชาในหลักสูตรอื่นภายในคณะ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี อาจารย์
เต็มเวลา สอนวิชาบรรยาย 10 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ชั่วโมงทาการ อาจส่งผลกระทบต่อรายวิชา
ในหลักสูตรอื่นภายในคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่อาจารย์ท่านนั้นรับผิดชอบ
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์
1) มี ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ ตั้ ง แต่ ร ะบบการรั บ อาจารย์ ใ หม่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนกาหนดระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมีการทบทวนอัตรากาลัง เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2) มีกลไกการคัดเลื อกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะและหลักสูตร เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากาลัง โดย
คานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร จนไปสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งมีหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกที่เน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม อ้างอิงกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.2 การบริหารอาจารย์
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาแผนและดาเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาด้าน
วิชาชีพและการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการหรือตาแหน่งที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
และสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
หลักสูตรด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์มีการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้แก่
อาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจา โดยอาจารย์ใหม่จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้ านเทคนิคการสอน การ
วัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอาจารย์ประจามีการพัฒนาด้าน
คุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดทาแผนการลาศึกษาต่อ และจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มีการพัฒนา
และส่งเสริมด้านตาแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดทาแผนการขอตาแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัย การ
นาเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรม การทาผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทาแผนการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผลิต
ผลงานทางวิชาการและเพื่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
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ข้อกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สาหรับ
นักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติบรรจุ
แผนเพื่ อ ขอเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การมรดกทางวั ฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ในช่วงแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2567) คณะศิลปศาสตร์และนาเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ทบทวนจานวนการรับนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทปัจจุบัน ในหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
จากจานวนอาจารย์ที่มีอยู่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น
2. ทบทวนจ านวนอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ในหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ในอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนให้กับคณะอื่น ๆ
3. พิจ ารณาการบูร ณาการความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนร่ ว มกับคณะบริ ห าร
ศาสตร์ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อคุณสมบัติ
ของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน ความรู้เฉพาะด้านทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานธุ รกิจประเภทต่าง ๆ
เพื่อการบูรณาการหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นไปตามความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตและการประกอบอาชีพในปัจจุบัน
4. การน าเสนอข้อมูลต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการกลั่น กรองหลั กสูตร ควรน าเสนอข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาให้มีความชัดเจนในประเด็นความสาคัญของหลักสูตร เช่น โอกาสเชิงกลยุทธ์ในการเปิด
หลักสูต รดั ง กล่า ว แนวโน้มความต้ อ งการของตลาดแรงงาน การน าไปประกอบอาชี พ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลังสาเร็จการศึกษา
5. ทบทวนและเสนอแนวทางมาตรการ หรือวิธีการในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป กรณีรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อลดอัตราการสอบไม่ผ่านในรายวิชาดังกล่าวที่มี
แนวโน้ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบการเรี ย นตามแผนการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รอื่ น ภายใน
มหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุม : เห็น ชอบในหลักการ ทั้งนี้ มอบกองแผนงานหารื อกับคณะศิลปศาสตร์ เ พื่ อ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติต่อไป
4.12 ขออนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น รายได้ เ หลื อ จ่ า ยสะสม เพื่ อ ตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เพิ่ ม เติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)) ในการ
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สร้างฐานกาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ให้เป็นนัก วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพขั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพั ฒ นา
ประเทศ โดยการจัดทาความร่วมมือในการดาเนินงาน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ปั จ จุ บั น คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณในการดาเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (โครงการ วมว.) โดยร่วมกับโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ บริหารจัดการ
โครงการในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ การจัดการหลักสูตร และสนับสนุนด้านกายภาพ เป็นต้น ในปีงบประมาณพ.ศ.
2564 (ปีการศึกษา 2563) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการจานวน 88 คน แบ่งเป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 30 คน ,นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จานวน 28 คน และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จานวน 30 คน โดยลักษณะของโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่านักเรียน
จะสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สนับสนุนงบประมาณสาหรับนักเรียน
ดังกล่าว งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,600,000 บาท
ในการบริหารจัดการโครงการ วมว. ได้มีการจัดหารถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อเดินทางไปเรียนระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ ในตอนเช้าและตอนเย็น โดยการจ้างเหมาบริการรถ
บัสจากบริษัทเอกชน และรับการสนับสนุนรถรับ-ส่งนักเรียนจากโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ มีค่าใช้จ่ายในการ
รับ-ส่งนักเรียน ประมาณ 450,000 บาท/ปีการศึกษา (ค่าใช้จ่ายต่อเดือนๆละ 45,000 บาท จานวน 10 เดือน)
และหากรวมค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ้างเหมาบริการรถบัส เพื่อเดินทางไปทากิจกรรมอื่นๆนอกสถานที่ เช่น การ
เดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ การทัศนศึกษา เป็นต้น จะมี ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัสไม่ต่ากว่าปี
การศึกษาละ 600,000 บาท
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2564 ระเบียบวาระที่ 5.17 รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อรถบัสและจัดจ้างพนักงานขับรถ
โครงการ วมว. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดซื้อรถบัสและจัดจ้างพนักงานขับ
รถของโครงการ วมว. โดยใช้งบประมาณจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (รถบัส) จานวน
1 คัน เป็นเงินจานวน 4,200,000 บาท จากงบประมาณโครงการ วมว. จานวน 2,100,000 บาท และคณะ
วิทยาศาสตร์ สมทบงบประมาณ จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จานวน 2,100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการ
จัดซื้อรถบัส โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1
โครงการ วมว.ได้ มี ก ารเปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ่ า ยการจ้ า งเหมารถบั ส และการจั ด ซื้ อ รถบั ส ของ
โครงการ วมว. และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อรถรับ -ส่งนักเรียน ประกอบการพิจารณา ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแล
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564ดังนี้
1. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัส โครงการวมว.
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัส โครงการ วมว.
งบประมาณโครงการ วมว
ปีที่

(1)

1
2
3
4

โครงการ
วมว.จ้าง
เหมารถบัส
(2)

600,000
600,000
600,000
600,000

การจัดซื้อรถบัส
สมทบจัดซือ้ รถ
บัส (50%)
(3)

2,100,000
-

พนักงานขับรถ
(4)

72,200
144,000
144,000
144,000

ค่าน้ามันและ
ค่าซ่อมบารุง
(5)

50,000
100,000
100,000
100,000

รวม
โครงการ วมว.
จัดรถบัส

ส่วนต่างสะสม
โครงการ วมว.

(6)

(7) = (2)-(6)+(7)

2,222,200
244,000
244,000
244,000

-1,622,200
-1,266,200
-910,200
-554,200

คณะฯสมทบ
จัดซื้อรถบัส
(50%)

รวมค่าใช้จ่าย
ซื้อรถบัส

ส่วนต่างสะสม

(8)

(9) = (6)-(8)

(10) = (2)-(9)+(9)

2,100,000
-

4,322,200
244,000
244,000
244,000

-3,722,200
-3,366,200
-3,010,200
-2,654,200
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งบประมาณโครงการ วมว
ปีที่

(1)

5
6

รวม
7
8
9
10
11
12
รวม

โครงการ
วมว.จ้าง
เหมารถบัส

สมทบจัดซือ้ รถ
บัส (50%)

การจัดซื้อรถบัส
พนักงานขับรถ

ค่าน้ามันและ
ค่าซ่อมบารุง

(2)

(3)

(4)

(5)

รวม
โครงการ วมว.
จัดรถบัส

ส่วนต่างสะสม
โครงการ วมว.

คณะฯสมทบ
จัดซื้อรถบัส
(50%)

รวมค่าใช้จ่าย
ซื้อรถบัส

ส่วนต่างสะสม

(6)

(7) = (2)-(6)+(7)

(8)

(9) = (6)-(8)

(10) = (2)-(9)+(9)

600,000
144,000
100,000
244,000
-198,200
244,000
-2,298,200
600,000
144,000
100,000
244,000
157,800
244,000
-1,942,200
3,600,000
2,100,000
792,200
550,000
3,442,200
2,100,000 5,542,200
600,000
144,000
100,000
244,000
-1,586,200
600,000
144,000
100,000
244,000
-1,230,200
600,000
144,000
100,000
244,000
-874,200
600,000
144,000
100,000
244,000
-518,200
600,000
144,000
100,000
244,000
-162,200
600,000
144,000
100,000
244,000
196,800
7,200,000 2,100,000 1,656,200 1,150,000 4,906,200
2,100,000 7,006,200
หมายเหตุ : คานวณอัตราเงินเดือนๆละ 12,000 บาท/เดือน, ในปี 1/คานวณค้าจ้างเหมาพนักงานขับรถเพียง 6 เดือน กรณีดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายใน
เดือน เม.ย., ค่าน้ามันและค่าซ่อมบารุงเป็นตัวเลขจากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง

จากตารางที่ 1 ประกอบการพิจารณาพบว่า
กรณีที่ 1 โครงการ วมว.จ้างเหมาบริการรถบัส มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัส จานวน
600,000 บาท/ปี เป็นระเวลา 6 ปี จะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จานวน 3,600,000 บาท แต่ทางโครงการ วมว.จะไม่มี
รถบัสที่จะใช้ในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ รถบัสที่ได้มีการจ้างเหมาบริการ ก็มีสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรมและมีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยค่อนข้างต่า
กรณีที่ 2 โครงการ วมว.จัดซื้อรถบัสและจัดจ้างพนักงานขับรถ โดยใช้งบประมาณจัดซื้อรถบัส
จานวน 1 คัน เป็นเงินจานวน 4,200,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์สมทบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อรถบัส
จานวน 2,100,000 บาท และจากงบประมาณโครงการ วมว. จานวน 2,100,000 บาท (สมทบจัดซื้อรถบัสใน
สัดส่วนร้อยละ 50/50) โดยทางโครงการ วมว. จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจ้ างพนักงานขับรถ ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง และค่าซ่อมบารุงโดยประมาณการ เมื่อคานวนค่าใช้จ่ายของโครงการ วมว. ในระยะเวลา 6 ปี จะมีค่าใช้จ่าย
ประมาณการในการซื้อรถบัส จานวน 3,442,200 บาท
เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะงบประมาณของโครงการ วมว. ระหว่างค่าใช้จ่ายการจ้างเหมารถบัสและการ
จัดซื้อรถบัส เป็นระยะเวลา 6 ปี โครงการ วมว. มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัสสูงกว่าการจัดซื้อรถบัส จานวน
157,800 บาท ดังนั้นหากมีการซื้อรถบัส โครงการ วมว. มีจุดคุ้มทุนในปีที่ 6
กรณีที่คิดต้นทุนรวม เมื่อเปรียบเทียบการคิดต้นทุนในการจัดซื้อจัดหารถบัส จานวน 4,200,000
บาท จากการสมทบงบประมาณในสัดส่วนร้อยละ 50/50 ของทั้ง 2 หน่วยงาน (คณะวิทยาศาสตร์สมทบงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อรถบัส จานวน 2,100,000 บาท และจากงบประมาณโครงการ วมว. จานวน 2,100,000
บาท และรวมค่าใช้จ่ายรายปี มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัสสูงกว่าการจัดซื้อรถบัส จานวน 196,800บาท
ดังนั้นหากมีการซื้อรถบัสโดยคิดต้นทุนรวม มีจุดคุ้มทุนในปีที่ 12
กองแผนงาน ได้ประสานงานไปยังงานยานพาหนะ กองกลาง เพื่อวิเคราะห์อัตราค่าน้ามันรถบัส พบว่า
มีอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง 3 กิโลเมตร/ลิตร จากระยะทางโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี มีระยะทาง 9 กิโลเมตร โดยสรุปการวิเคราะห์ อัตราค่าน้ามันเชื้อเพลิ งรับ -ส่ งนักเรี ยน
โครงการ วมว. ดังนี้
1) ระยะทางรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว. 1 วัน
ระยะทาง 18 กิโลเมตร
2) ระยะทางรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว. 1 เดือน (22 วันทาการ) ระยะทาง 396 กิโลเมตร
3) ระยะทางรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว. 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ระยะทาง 3,960 กิโลเมตร
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อัตราสิ้นเปลืองน้ามัน 3 กิโลเมตร/ลิตร = 3,960/3 ลิตร
จานวนน้ามันเชื้อเพลิงในการรับ-ส่งนักเรียนต่อปีการศึกษา เท่ากับ 1,320 ลิตร
ราคาน้ามันปัจจุบัน ณ วันที่ 23 ราคา 26.49 บาท
สูตรการคิดค่าน้ามัน
จานวนน้ามันเชื้อเพลิง(ลิตร) คูณ ราคาน้ามัน ณ ปัจจุบัน
= 1,320 x 26.49
= 34.966.80 บาท/ปีการศึกษา
หากคานวณไปและกลับ 2 รอบ มีค่าน้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งสิ้น 69,933.60 บาท
กองแผนงาน ได้ประสานงานไปยังงานพัสดุ กองคลัง เพื่อเทียบเคียงค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษารถบัส
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายจริงในการบารุงรักษารถบัส ดังนี้
1) รถบัสโดยสาร
อายุใช้งาน 26 ปี รายจ่ายจริง จานวน 35,490 บาท/ปี
2) รถบัสโดยสาร 30 ที่นั่ง อายุใช้งาน 8 ปี รายจ่ายจริงจานวน 36,439 บาท/ปี
โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษารถบัสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีอายุการใช้งาน มากกว่า
6 ปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย จานวน 35,965 บาท/ปี
ดังนั้น การประมาณการค่าน้ามันเชื้อเพลิง และประมาณการค่าใช้จ่ายในบารุงรักษารถบัส 1 คัน
ของโคงการ วมว.ที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้คานวณค่าใช้จ่ายมานี้ มีการประมาณการค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับกอง
แผนงาน
ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนการจ้างเหมาบริการรถบัสต่อการจัดซื้อรถบั ส และ
วิเคราะห์หาระยะเวลาจุดคุ้มทุน ระหว่างการจ้างเหมาบริการรถบัสและการจัดซื้อรถบัส โดยคานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
ภาพรวมทั้งหมด จากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50 โดยมีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการจ้างเหมาบริการรถบัส/การจัดซื้อรถบัส ระยะจุดคุ้มทุน
ระยะเวลา/ปี
ระยะเวลา/เดือน
ค่าจ้างพนักงานขับรถ/เดือน
รวมพนักงานขับรถ/ปี❶
ค่าน้ามัน/ค่าบารุงรักษา
รวมค่าน้ามัน/ค่าบารุงรักษา❷
มูลค่ารถบัส (การจัดซื้อ)❸

รวม (1+2+3)
ค่าใช้จ่ายการจัดซ้อรถบัส/เดือน
มูลค่ารถคงเหลือ (-12.5/ปี)
ค่าเช่ารถบัส
ค่าใช้จ่าย/เดือน (10 เดือน)
Ratio (การเช่า/การซื้อ )
Delta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12
12,000
144,000
50,000
50,000
4,200,000
4,394,000
366,167
3,675,000
600,000
60,000
0.1639
-83.61

24
12,000
288,000
100,000
150,000
4,200,000
4,638,000
193,250
3,150,000
1,200,000
60,000
0.3105
-68.95

36
12,000
432,000
100,000
250,000
4,200,000
4,882,000
135,611
2,625,000
1,800,000
60,000
0.4424
-55.76

48
12,000
576,000
100,000
350,000
4,200,000
5,126,000
106,792
2,100,000
2,400,000
60,000
0.5618
-43.82

60
12,000
720,000
100,000
450,000
4,200,000
5,370,000
89,500
1,575,000
3,000,000
60,000
0.6704
-32.96

72
12,000
864,000
100,000
550,000
4,200,000
5,614,000
77,972
1,050,000
3,600,000
60,000
0.7695
-23.05

84
12,000
1,008,000
100,000
650,000
4,200,000
5,858,000
69,738
525,000
4,200,000
60,000
0.8604
-13.96

96
12,000
1,152,000
100,000
750,000
4,200,000
6,102,000
63,563
4,800,000
60,000
0.9440
-5.60

108
12,000
1,296,000
100,000
850,000
4,200,000
6,346,000
58,759
5,400,000
60,000
1.0211
2.11

120
12,000
1,440,000
100,000
950,000
4,200,000
6,590,000
54,917
6,000,000
60,000
1.0926
9.26

หมายเหตุ - คิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กาหนดไว้ 8/ปี, คิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเส้นตรง
- อัตราส่วนของการเช่าบัสต่อการซื้อรถบัส มากกว่า 1 แสดงว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่ามากกว่าการซื้อรถบัส แต่หากคานวณออกมาได้ค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าน้อยกว่าการซื้อรถบัส

จากตารางที่ 2 พบว่า หากมีการจัดซื้อรถบัส โดยใช้งบประมาณจากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50 ในการจัดซื้อรถบัส จานวน
1 คัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,200,000 บาท มีค่าใช้จ่ายคงที่ในการค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 1 อัตรา และมีค่าใช้จ่ายผันแปรในการบารุงรักษารถบัส และค่าน้ามันเชื้อเพลิงตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย ตารางที่ 2 ดังกล่างข้างต้น จะมีความคุ้มค่าและมีจุดคุ้มทุนของการจัดซื้อรถบัส โดยจะต้องมีอายุการใช้งาน 9 ปีขึ้นไป ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทางการ
กาหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง มีอายุการใช้งาน 8 ปี แต่ทั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการใช้งานรถบัสโดยสาร อายุมากกว่า 20 ปี)
และหากเปรียบเทียบระหว่างการจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัสใหม่ ในปัจจัยด้านความปลอดภัย การจัดซื้อรถบัสใหม่สมรรถนะของรถดีกว่าการจ้างเหมารถบัส
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2. ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อรถรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว.
จากแบบสอบถาม http://gg.gg/oz8c4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรถรับส่งนักเรียน
โครงการ วมว. เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกของนักเรียนในโครงการ วมว. โดยจาแนก
ความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6)
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ระดับ 0 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ไม่พึงพอใจ
2.1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
14
26.41
หญิง
36
73.59
รวม
53
100
สถาณภาพ
จานวน ร้อยละ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
21 39.62
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
15 28.30
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
9 16.98
ปริญญาตรี (นักเรียนที่จบจากโครงการ วมว.)
2
3.77
ครูผู้สอน จากโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
5
9.43
อาจารย์ผู้สอน/เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์
1
1.89
รวม
53
100
2.2 ความพึงพอใจต่อรถรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว.
2.2.1 ด้านการบริการของรถเพียงพอกับจานวนนักเรียน
พบว่า ระดับความพึงพอใจฯ ด้านการบริการของรถเพียงพอกับจานวนนักเรียน อยู่ในระดับ
“ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 28.30 รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.64 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
20.75
2.2.2 ด้านรถอยู่ในสภาพดี
พบว่ า ระดั บความพึ งพอใจฯ ด้ านสภาพรถ อยู่ ในระดั บ “น้ อย” คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.08
รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.19 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 18.87
2.2.3 ด้านรถมีโครงสร้างแข็ งแรง ตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้ องกันกรณีเกิ ดเหตุ
ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ ได้
พบว่า ระดับความพึงพอใจฯ ด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของรถ อยู่ในระดับ “ปานกลาง”
คิดเป็นร้อยละ 35.85 รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 30.19 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 15.09
2.2.4 ด้านอุปกรณ์ภายในรถออกแบบได้เหมาะสมกับการใช้งาน
พบว่า ระดับความพึงพอใจฯ ด้านอุปกรณ์ภายในรถเหมาะสมกับการใช้งาน อยู่ในระดับ “ปาน
กลาง” คิดเป็นร้อยละ 32.08 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.30 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 24.53
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2.2.5 ด้านความสะอาดภายนอก / ภายในรถ
พบว่า ระดับความพึงพอใจฯ ด้านความสะอาดของรถอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 30.19
รองลงมาคือระดับปานกลางและน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.75 (ระดับความพึงพอใจเท่ากัน)
2.2.6 พนักงานขับรถ ขับรถโดยคานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อรถรับ-ส่งนักเรียน ต่อพนักงานขับรถ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิด
เป็นร้อยละ 56.60 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.30 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.32
2.2.7 ด้านการตรงต่อเวลานัดหมาย
พบว่า ระดับความพึงพอใจฯ ด้านการตรงต่อเวลานัดหมายอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ
33.96 รองลงมาคือระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.19 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.53
2.3 ข้อเสนอแนะ
2.3.1 บางครั้งที่กลิ่นไม่พึงประสงค์บนรถ
2.3.2 อยากได้รถคันใหม่ แต่คนขับคนเดิม
2.3.3 อยากได้หลายคัน
2.3.4 อยากให้ออกรถใหม่ให้ลุงกี๋ (พนักงานขับรถ)
2.3.5 เปลี่ยนรถให้ที่นั่งพอและสภาพนี้กว่านี้ แต่คนขับคนเดิม
2.3.6 ขอรถคันใหม่
2.3.7 อยากให้รถรับส่ง เป็นรถ Shuttle Bus (รถบัสรับ-ส่ง)
2.3.8 อยากให้เปลี่ยนรถ แต่ไม่ต้องเปลี่ยนคนขับ
2.3.9 บริการดีมาก
2.3.10 รถคันเดิมน้าแอร์รั่วบ่อย
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้ เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จานวน 2,100,000 บาท เพื่อสมทบงบประมาณในการจัดซื้อรถบัส จานวน 1 คัน งบประมาณรวมทั้งสิ้ น
4,200,000 บาท (จากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์สมทบในสั ดส่วนร้อยละ 50/50) ในส่วนการจั ดจ้ าง
พนักงานขับรถ จานวน 1 อัตรา โครงการ วมว. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แนบ
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ , ใบ
เสนอราคาพร้อมคู่เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ,ข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมคณะวิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 30 มีนาคม
2564 จานวน 95,193,843.09 บาท และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3 การใช้จ่ายและเหตุผลความจาเป็นที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม
ที่

โครงการ

1 โครงการ
สนับสนุน
การศึกษา

งบรายจ่าย
ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รายการ
ค่าใช้จ่าย
รถโดยสารปรับ
อากาศขนาดไม่
ต่ากว่า 40 ที่นั่ง
มีประตูกลาง (รถ
บัส) จานวน 1
คัน

รวม

งบประมาณ

เหตุผลความจาเป็น

4,200,000 เหตุผลประกอบการพิจารณา
1.โครงการ วมว. เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่าย
การจ้ า งเหมารถบั ส และการจั ด ซื้ อ รถบั ส ใน
ระยะเวลา 6 ปี พบว่ามีค่าใช้จ่ายการจ้างเหมา
บริการรถบัสสูงกว่าการจัดซื้อรถบัส
2.ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถบั ส เช่ น นั ก เรี ย น ครู ผู้ ส อน
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการโครงการ
วมว. มี ข้ อ เสนอแนะให้ เ ปลี่ ย นรถคั น ใหม่
เนื่องจากรถที่จ้างเหมาบริการมีสภาพค่อนข้าง
เก่ า ระบบความปลอดภั ย ไม่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานของรถบัสในปัจจุบัน
3.โครงการ วมว. มีความจาเป็นต้องสร้างความ
น่าเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการ
ปรับภาพลักษณ์โครงการ (Rebranding) ด้าน
ความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
ของนักเรียน
4.คณะวิทยาศาสตร์ สามารถใช้บริการรถบัส
ร่วมกันกับโครงการ วมว. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
4,200,000

ระเบียบฯ

แผนการเบิกจ่าย

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้ว
ว่า ไม่สามารถนางบประมาณของ
คณะฯ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564
มาใช้จ่ายได้หรือนามาใช้จ่ายได้ แต่
มีจานวนไม่เพียงพอ และการขอ
อนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพื่อการ
ดังต่อไปนี้
(3) จัดหาครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
มิ.ย.- ขออนุมัติซื้อจ้าง
TOR, ประกาศเชิญ
ชวน
ส.ค.- ลงนามสัญญา,
บริหารสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ม.ค.- ดาเนินการ
เบิกจ่าย
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ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความ งานบัญชี กองคลัง สานักงานอธิการบดี ที่ อว 0604.3/1662 ลงวันที่
31 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง คณะวิทยาศาสตร์ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564
มียอดเงินรับฝาก-คณะวิทยาศาสตร์ คงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน จานวน 75,819,669.61 บาท
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5) ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เพียงพอต่อการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม จานวน 2,100,000 บาท
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
ใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะ
วิทยาศาสตร์ จานวน 2,100,000 บาท เพื่อสมทบงบประมาณในการจัดซื้อรถบัส จานวน 1 คัน งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 4,200,000 บาท (จากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์ สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50) ในส่วนการจัดจ้าง
พนักงานขับรถ จานวน 1 อัตรา โครงการ วมว. จะผู้เป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนและการดาเนินงาน
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพื่อการดังต่อไปนี้
(1) เพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่ อประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน
(2) เพื่อก่อสร้ าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่ งปลู กสร้างอื่ นหรื อจั ดซื้ อ ที่ ดิน รวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินงาน
(4) เพื่อชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
(6) การอันจาเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและ
มหาวิทยาลัย
(7) จั ดสรรเป็ น ทุน เบื้ อ งต้ นหรื อ เพื่ อ การลงทุน ในการดาเนิ นงานของส่ ว นราชการ และของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจา
(8) อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
อธิ ก ารบดี เ ห็ น ชอบให้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะ
วิทยาศาสตร์ จานวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน) มอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4.13 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สานัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับมอบหมายให้กากับดูแล บริหารจัดการโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร
(Food Center) ให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันอาคารสถานที่
และภูมิทัศน์ของโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร มีสภาพเก่า ทรุดโทรม และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ประกอบ
กับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ให้ปรับปรุงโรงอาหารกลางและศูนย์
อาหาร (Food Center) ให้มีสภาพสวยงาม ถูกสุขลักษณะ และสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้มากขึ้น
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อปรับปรุงโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร (Food Center) รวมทั้งสิ้น 3,050,000 บาท ดังนี้
1. ปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1
จานวน 800,000 บาท
2. ปรับปรุงโรงอาหารกลาง 2
จานวน 1,100,000 บาท
3. ปรับปรุงศูนย์อาหาร (Food Center) จานวน 1,150,000 บาท
ทั้งนี้ สานักบริหารทรัพย์สินและสิ ทธิประโยชน์ ได้นาเสนอเรื่องการปรับปรุงโรงอาหารกลางและ
ศูนย์อาหาร (Food Center) หารือร่วมกับผู้บริหารหลายฝ่าย ซึ่งเห็นควรให้มีการปรับปรุงโรงอาหารฯ โดยการ
พลิกโฉมโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร (Food Center) ให้สวยงาม ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้บริการ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น การมีพื้นที่ลาน
จอดรถให้เพียงพอต่อผู้เข้ามาใช้บริการ และการมีพื้นที่ Co-working Space เป็นต้น
ส านั กบริ ห ารทรัพย์ สิน และสิ ทธิประโยชน์ จึงได้บูรณาการร่วมกันกับคณะศิล ปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการศึกษาวิจัยและออกแบบการปรับปรุงโรงอาหาร “โครงการศึกษาแนวทางวิเคราะห์
แนวทางการปรับปรุงโครงการอาหารกลาง ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ปรับปรุงโรงอาหารกลาง 2 งบประมาณ 3,050,000 บาท โดยใช้งบประมาณของ
สานักบริหารทรัพย์สินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องด้วยมีผู้ใช้บริการโรงอาหารกลาง 2 จานวนมากและมี
พื้นที่โรงอาหารขนาดใหญ่ ประกอบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร
กลาง 2 ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่ออานวยความสะดวก และรองรับการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โรงอาหารกลาง 1 และศูนย์อาหาร (Food Center) โดยอยู่ระหว่าง
การของบประมาณในปีถัดไป (ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ โดยจะมีการออกแบบพื้นที่ Co-working Space โรง
อาหารกลาง 1)
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายและเหตุผลความจาเป็น
ที่

โครงการ

งบรายจ่าย

1 โครงการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ของ
หน่วยงาน

สิ่งก่อสร้าง

รายการ
ค่าใช้จ่าย
ปรับปรุง
พื้นที่โรง
อาหาร
กลาง 2

รวม

งบประมาณ

เหตุผลความจาเป็น

3,050,000 โ ร ง อ า ห า ร ทั้ ง 3 แ ห่ ง
ประกอบด้วย โรงอาหารกลาง 1
โรงอาหารกลาง 2 และศู น ย์
อาหาร (Food Center) มีสภาพ
ทรุดโทรม ตามอายุใช้งานกว่าสิบ
ปี ท าเกิ ด ปั ญ หาในการใช้ ง าน
หลายประการ ได้แก่
1) ตัวอาคารภายนอก เสื่อมโทรม
ไม่ ส วยงาม สภาพภายในเสื่ อ ม
โทรม มี ป ริ ม าณแสงสว่ า งไม่
เพียงพอ มีปลั๊กไฟไม่เพียง ร้อน
อบอ้ า วในฤดู ร้ อ นและมี ปั ญ หา
เรื่องนกและแมลงรบกวน
2) ปัญหาด้านการจราจร และที่
จอดรถไม่เพียงพอ
3) สภาพแวดล้ อ มภายนอก
อาคารและภู มิ ทั ศ น์ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก
จั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ ขาด
จุ ด หมายตา การก่ อ สร้ า งไม่
กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน ทาให้
เกิ ด ปั ญ หาการระบายน้ า พื้ น ที่
ทางเดิ น มี ปั ญ หาน้ าขั งหลายจุ ด
เนื่องจากการต่อเติมอาคารหลาย
ครั้ง
4) พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอและ
ยั ง ขาดพื้ น ที่ ส าหรั บ การท า
กิจกรรมของนักศึกษา
5) ปัญหาด้านระบบสุขาบาล การ
จัดการของเสียและการระบายน้า
6) ปัญหาด้านการใช้พลังงาน ยัง
ขาดการใช้ พ ลั ง งานและการจั ด
การพลังงานอย่างยั่งยืน
3,050,000

ระเบียบฯ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี ว่ า ด้ ว ย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.
2560 ข้ อ 26 (3) การ
โอนหมวดรายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่ งก่ อ สร้ า งไปใช้ จ่ าย
ในหมวดต่าง ๆ หรือการ
โ อนร า ย จ่ า ย ในห ม ว ด
รายจ่ายต่าง ๆ มาใช้จ่า ย
เ ป็ น ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ห รื อ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก
รายการในหมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่สองล้านบาท
ถึงห้าล้านบาทขึ้นไป ให้
เสนอคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ยาลั ย
อนุมัติ

แผนการ
เบิกจ่าย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
เม.ย.64- ขอ
อนุมัติ,ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
พ.ค.64- ลง
นามสัญญา
พ.ค.-ส.ค.64 บริหารสัญญา

ในการนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงอาหาร
กลาง 2 ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน มีที่จอดรถเพียงพอ มีระบบจารจรที่คล่องตัว อีกทั้งยังมีความ
สวยงานแสดงเอกลั กษณ์ เป็นจุดหมายตาสาคัญของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ ศูนย์กลางในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนอานวยความสะดวกสาหรับคนทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น สานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ จึงใคร่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2564
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จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน รายการสิ่งก่อสร้างจานวน 3 รายการ จานวน 3,050,000 บาท
เปลี่ยนเป็น รายการ “ปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารกลาง 2” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณที่ขอโอน
โครงการ
งบรายจ่าย
โครงการปรับปรุง ค่าสิ่งก่อสร้าง
ภูมิทัศน์ของ
-ปรับปรุงโรงอาหาร
หน่วยงาน
กลาง 1
-ปรับปรุงโรงอาหาร
กลาง 2
-ปรับปรุงโรงอาหาร
(Food Center)
รวม

งบประมาณที่รบั โอน
จานวน
โครงการ
งบรายจ่าย
3,050,000 โครงการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง
800,000 ภูมิทัศน์ของ
-ปรับปรุงพื้นที่โรง
หน่วยงาน
อาหารกลาง 2
1,100,000

จานวน
3,050,000
3,050,000

1,150,000
3,050,000

รวม

3,050,000

ทั้งนี้ สานักบริหารทรัพย์สินฯ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย แบบ
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง , แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาโครงการฯ และแบบรูปงานก่อสร้ าง โดยสรุป
รายละเอียดในการปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารกลาง 2 ดังนี้ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3 -4 )
1.งานรื้อถอน ประกอบด้วย งานรื้อถอนฝ้าเพดานตาข่ายและโครงเหล็กเดิม , งานรื้อถอนหลังคา
และโครงเหล็กเดิม, งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้า, งานรื้อถอนพัดลมพร้อมขมวดสายเก็บเพื่ อติดตั้งกลับ, งานทาความ
สะอาด พร้อมทาสี น้าพลาสติก ชุดประตู - หน้าต่าง , งานขัดพื้นหินขัดเดิม เคลือหน้าหินด้วยน้ายาเคลือบเงา เป็น
ต้น เพื่อแก้ไขปัญหา สภาพภายในเสื่อมโทรม มีปริมาณแสงสว่างไม่เพียงพอ มีปลั๊กไฟไม่เพียง ร้อนอบอ้าวในฤดู
ร้อน แก้ปัญหามีปัญหาเรื่องนกและแมลงรบกวน
2.งานผนัง ประกอบด้วย งานผนังต่าง ๆ ตกแต่งด้านหน้าซุ้มตามแบบ, ผนังระแนงอลูมิเนียม
ตกแต่งตามแบบ, โครงเหล็กขึ้นโครงตามแบบ, ทาสีน้าพลาสติก บริเวณทางเดินด้านหลังร้าน เป็นต้น เพื่อพลิกโฉม
โรงอาหารกลาง 2 ให้สวยงาม ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
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3.งานตกแต่ง ประกอบด้วย ตัวอักษรแผ่นสังกะสีทากันสนิม สีน้าเงิน “UBU CAN-TEEN” ,
“Ubon Ratchathani University” , ไฟ LED ส่องหน้าร้าน, งานป้ายบอกตาแหน่งอคิลิคทาสีตามแบบ เป็นต้น
เพื่อเป็นจุดหมายตา
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4.งานฝ้าเพดาน ประกอบด้วย ฝ้ าเพดานเหล็กรีดลอนยึดติดกับโครงสร้างหลักคาเดิม , ติดตั้ง
อลูมิเนียมฉลุลาย ทาสีกันสทิม โครงเหล็กฝ้า เป็นต้น เพื่อแก้ไขปันหาปริมาณแสงสว่างไม่เพียงพอ ร้อนอบอ้าวใน
ฤดูร้อนและมีปัญหาเรื่องนกและแมลงรบกวน

5.งานถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด้วย รื้อเกาะกลางถนนปรับสภาพพื้นที่, รื้อย้ายเสาไฟ
ติดตั้ง ณ จุดใหม่, เทคอนกรีตที่จอดรถ, งานตีเส้น, งานปูพื้นตัวหนอน เป็นต้น เพื่อแก้ไขปันหาเพื่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารและภูมิทัศน์ไม่ได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ การก่อสร้างไม่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน ทาให้เกิด
ปัญหาการระบายน้า พื้นที่ทางเดินมีปัญหาน้าขังหลายจุด เนื่องจากการต่อเติมอาคารหลายครั้ง
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6.งานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า โคมไฟ, งานติดตั้งเดิมกลับคืน เป็นต้น
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ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 กรณีสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รามทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารกลาง 2 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินแ ละ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 26 (3)
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 26 (3)
การโอนหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง
ๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี
วงเงินต่อหน่วยต่ากว่าสองล้านบาท ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้า
ล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ และกรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
อธิการบดีเห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอนุมัติ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 กรณีสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รามทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม : อนุมัติ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ราม
ทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
-

- 105

-

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

(นายจักริน สงวนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

