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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ 

วันจันทร์ที่  19 เมษายน 2564 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
 
ผู้มาประชุม 
 

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร  นายธีระศักดิ ์ เชียงแสน กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ กรรมการ 

๗. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๘.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน
การวิจัย 

ผศ.ปรีชา  บุญจูง กรรมการ 

๙. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิ
ทัศน์ 

ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๑๐.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๑.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๒.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์  กรรมการ 
๑๓. Z คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๔.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๑๕.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๑๖.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร ชายทวีป กรรมการ 
๑๗.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๑๘.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๑๙.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายอนุสรณ์  บรรเทิง กรรมการ 
๒๐.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๒๑.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
นายวศิน โกมุท กรรมการ 
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๒๒.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๓.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม   
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รศ.อริยาภรณ์ พงษรัตน์ ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ ติดราชการ 
4. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ  ติดราชการ 
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    นายนรินทร บุญพราหมณ์ ติดราชการ 
6. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายฐิติเดช ลือตระกูล ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจักริน สงวนศักดิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT)  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุม ด้วย ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดรายละเอียด
ของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องด าเนินการ
ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment System: ITAS) โดยในเดือนเมษายน 2564 หน่วยงานจะต้องเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่าน และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ในระบบออนไลน์ 
โดยเข้าไปที่  URL: https://itas.nacc.go.th/go/iit/e3s7tj หรือ QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้ งนี้  ขอให้
ด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

- 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  - 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
4.1 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้    

1. เผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายใน
ของหน่วยงาน  

2.เผยแพร่ข้อมูลผู้บริหาร โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และ
ช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

3.เผยแพร่ข้อมูลอ านาจหน้าที่ โดยแสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

4.เผยแพร่ข้อมูลแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน เป็นแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีที่ประเมิน 

5.เผยแพร่กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

6.ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

7.Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

8.Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ ระหว่างภาครัฐ และสาธารณชน 

9.ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้  
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวช้ีวัดย่อย รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ มี/ไม่มี URL หมายเหต ุ
9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการของหนว่ยงาน 
o แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตวัอย่างเช่นส านัก กอง ศูนย ์ฝ่าย 
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

✔ https://www.ubu.ac.th/new/about04.php  เข้า https://www.ubu.ac.th/new/index.php >> เกยวกบั 
มอบ. >> โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงาน
ภายใน 

 O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหวัหน้า
หน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-
นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

✔ https://www.ubu.ac.th/new/board_61.php  เข้า https://www.ubu.ac.th/new/index.php >> เกยวกบั 
มอบ. >> โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงาน
ภายใน 

 O3 อ านาจหน้าที ่ o แสดงข้อมูลหน้าทีแ่ละอ านาจของหนว่ยงาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

✔ https://www.ubu.ac.th/new/about03.php  อ านาจหน้าที่ ดังนี ้
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีพ.ศ. 2533 
มาตรา 6 
“ใหมหาวิทยาลยัเป็นสถานศึกษาและวจิัย มวีัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชพีชัน้สูง ท าการสอน ท า
การวิจยั ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม” 

 O4 แผนยุทธศาสตร์หรอืแผนพัฒนาหน่วยงาน o แสดงแผนการดาเนินภารกจิของหน่วยงานที่มี
ระยะมากกว่า 1 ป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ. 2564 

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

 O5 ข้อมูลการติดตอ่ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท ์
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

✔ https://www.ubu.ac.th/new/index.php  1.แสดงข้อมูลไว้ที่มุมขวาลา่งของเว็บไซต์ โดยประกอบดว้ย
ข้อมูล 
   ✔o ทีอ่ยูห่น่วยงาน   
  ✔o หมายเลขโทรศัพท์ 
  ✔o หมายเลขโทรสาร 
  ✔o ทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส ์
  ✔o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวช้ีวัดย่อย รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ มี/ไม่มี URL หมายเหต ุ
2.ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแผนที่ตั้ง/ผังอาคารมหาวิทยาลยั
ให้เป็นปัจจุบัน 

 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน 

✔ https://www.ubu.ac.th/new/ubu_rules.php  อยู่ระหว่างประสานส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่ายปรับ
แก้ไขลิงค์หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  

 O7 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีห่รือภารกจิของ
หน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลขา่วสารที่เกิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2564 

✔ https://www.ubu.ac.th/new/index.php  แสดงขอ้มูลข่าวประชาสมัพันธ์ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย 
โดยประกอบด้วย  

● ข่าวประชาสมัพันธ ์
● ข่าวการศึกษา 
● วิจัยและนวัตกรรม Link : 

https://www.ubu.ac.th/web/research 
● ข่าวฝึกอบรม/บรกิารวชิาการ 
● ข่าวสมัครงาน 
● ข่าวจัดซือ้จัดจ้าง 
● มอบ.ในสือ่ 
● วารสาร มอบ. 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
Link :  
https://bit.ly/2O7MEVC 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
Link : https://bit.ly/3cAbMO9 

● ปฏิทินกจิกรรม 
 

 O8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ได้ 
และหน่วยงานสามารถสือ่สารให้ค าตอบกับ 
ผู้สอบถามได้ โดยมีลกัษณ ะเป็นการสื่อสารได้
สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, 
กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

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

 O9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 

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

1.แสดง ICON เพื่อเช่ือมโยงไปยัง social network อื่น ๆ 
ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัทั้งมุมขวาบนและล่างของ
หน้าเว็บไซต์หลัก 
 

 

https://www.ubu.ac.th/new/ubu_rules.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://bit.ly/2O7MEVC
https://bit.ly/3cAbMO9
https://www.ubu.ac.th/web/academic/qa/
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php
https://www.ubu.ac.th/new/index.php


- 6 - 
 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and  Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัด O3 อ านาจหน้าที่ เห็นควรมอบอนุกรรมการตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 พิจารณา

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตรา 5 และ 6 มาเพิ่มเป็นข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 
2. ตัวชี้วัด O8 Q&A เห็นควรจัดหมวดหมู่แยกประเภทค าถามให้ชัดเจน เช่น ด้านการเรียน

การสอน ด้านการวิจัย เป็นต้น 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 
  4.2 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ 255/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 
การบริหารงานโดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. เผยแพร่แผนด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  
ที่หน่วยงานจะด าเนินการตามภารกิจ ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน  

2. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และ จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

3. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 
เดือน และจะต้อง เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

4. เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นจ านวนมากอาจ
เผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

5. เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด การให้บริการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการ จะต้องรับทราบ (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ เป็น
จ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจ านวนผู้มารับ บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน 
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7. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็น สรุปผลที่ได้จากการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการตาม ภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

8. E–Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

9. ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
9.2 การบริหารงาน O10 แผนด าเนนิงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงานที่มี

ระยะ 1 ป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

✔ กองแผนงาน 
Link : www.ubu.ac.th/web/planning 
เลือก งานงบประมาณ ⇨ 
การจดัท าแผนปฏิบัตกิารและแผนการใช้จ่ายประจ าปีระดับม
หาวิทยาลัย⇨ปี 
2564⇨แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณ 
ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

1 .แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2.จัดท าขอ้มูลงบประมาณ เป็น infographic 
และเผยเพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน  

 
 O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนนิงาน 

ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 
o แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าป ี
o มีเน้ือหาหรือ รายละเอยีด ความก้าวหน้า ยก
ตัว อย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2564 

✔  อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานจากคณะ/
หน่วยงาน  โดยจะเสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาส 2  ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนเมษายน 2564 

 O12 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนนิงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

✔ กองแผนงาน 
Link : www.ubu.ac.th/web/planning 
เลือก งานติดตามและประเมนิผลผล ⇨ 
การด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผ
นการใช้จ่ายประจ าปี⇨ ปี 
2563⇨รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 O13 คู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใชย้ึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

✔ 
 

1.คู่มือการปฏิบัติงานด้านการศกึษา 
1.1.คู่มือการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา 
Link : www.ubu.ac.th/web/academic 
เลือก คู่มอืการปฏิบัติงานกองบรกิารการศึกษา 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานกองบริการการศกึษา 
1.คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ 
2.คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับเข้าศกึษา 
3.คู่มือการปฏิบัติงานงานอาคารเรียนรวม 

https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021022315250446.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021022315250446.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021022315250446.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/planning
http://www.ubu.ac.th/web/academic
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 
 
1.2.คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานพัฒนานกัศึกษา 
Link :  www.ubu.ac.th/web/student 
เลือก คลังเอกสาร ⇨ คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 คู่มือการปฏิบัติงานคณะบริหารศาสตร ์
1.Link : www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=2 
เลือก คู่มอืการปฏิบัติงาน "การจัดตารางเรยีน 
คณะบริหารศาสตร์⇨  ไฟลแ์นบทีเ่กี่ยวข้อง   
 
 
 
2.Link : www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=11  

4.คู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานพัฒนานกัศกึษา 
1.คู่มือการปฏิบัติงานการประกนัคุณภาพดา้นพัฒนานักศกึษา 
2.คู่มือประกันคณุภาพนกัศึกษา : 
เอกสารประกอบการอบรมการประกนัคุณภาพในการจัดกิจกรรม
นักศกึษา 
3.คู่มือปฏิบัติงานการรายงานประเมนิผลโครงการกจิกรรมนกัศึก
ษา 
4.คู่มือปฏิบัติงานรับสมัครงานนกัศึกษาท างานระหว่างเรียน 
5.คู่มือปฏิบัติงานทุนการศกึษามหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
6.คู่มือปฏิบัติงานด้านวนิัยนักศกึษา 
ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนกัศึกษา 
พ.ศ.2558 
7.คู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนกักีฬามหา
วิทยาลัยอุบลราชธาน ี
8.คู่มือปฏิบัติงานการจัดกจิกรรมโครงการส านักงานพัฒนานกัศึก
ษา 
9.คู่มือการปฏิบัติงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี( 
10.คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬาหรือสง่เสรมิสุข
ภาพ 
11.คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสด ุ
กองทุนส่งเสรมิและพฒันากิจกรรมนักศกึษา 
12.คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสรมิความพรอ้มด้านการท างานของ
นักศกึษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
13.คู่มือการปฏิบัติงานการด าเนนิโครงการขององคก์ารนกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
คู่มือการปฏิบัติงาน "การจัดตารางเรียน คณะบริหารศาสตร์"         
ประกอบไปด้วยรายละเอียดขัน้ตอนการรวบรวมและตรวจสอบข้
อมูลแผนการศกึษา 
การจดัท าข้อมลูตารางเรียนตามแผนการศกึษาของแต่ละชั้นปี 
การจดัตารางเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไป 
การส่งข้อมลูแผนการศึกษาและตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้

https://www.ubu.ac.th/web/student
http://www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=2
http://www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=11
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
เลือก คู่มอืประชาชน เรือ่ง การให้บรกิารนกัศึกษาฝกึงาน 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด-19⇨ ไฟลแ์นบทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 คู่มือการปฏิบัติงานคณะรฐัศาสตร ์
Link : www.pol.ubu.ac.th 
เลือก คลังเอกสาร 
 
1.5 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์
Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr 
เลือก ส าหรับบุคลากร⇨คู่มอืปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 
1.6 คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
Link : www.phar.ubu.ac.th 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับสาขาวิชารวบรวมขอ้มูลตารางเรียนรายวิชาบังคับ 
รายวิชาชีพเลอืก การเปิดรายวิชาและการจดัห้องเรียน 
 
2.คู่มือการปฏิบัติงาน เรือ่ง การให้บรกิารนกัศึกษาฝกึงาน 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด-19 
ครอบคลุมเนือ้หาการปฏิบัติงานการส่งนักศกึษาฝึกงานของคณะบ
ริหารศาสตร์เริม่ต้นตั้งแตก่ารจัดประชุมชี้แจงนกัศึกษาฝกึงาน 
การออกหนังสอืราชการ การติดตอ่ประสานงานระหวา่งนกัศึกษา 
หลักสูตร 
และสถานประกอบการการสรุปขอ้มูลการตอบกลับของสถานประ
กอบการการออกหนังสอืส่งตัวและจัดเอกสารประกอบการฝกึงาน
การปฐมนเิทศนักศกึษาฝึกงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
การส่งนักศกึษาฝกึงาน 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะรฐัศาสตร ์
1. คู่มือการปฏิบัติงาน : การรับเข้าศกึษาคณะรฐัศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
คู่มือปฏิบัติงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านหอพักนักศกึษา 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
1. 
คู่มือปฏิบัติงานการท าสัญญาเป็นนกัศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศา
สตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี              
2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านวทิยานิพนธ์ ระดบับัณฑิตศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
3. 
คู่มือปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเภ
สัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
4. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานวชิาชีพโรงพยาบาล (ภาคบังคับ)  
5. คูม่ือการฝกึปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรมชุมชน (ภาคบังคับ)   

http://www.pol.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/pnr
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

6. คู่มือการฝกึปฏิบัติงาน 
คณะอนกุรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล 
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
การบริหารจัดการด้านยาเพือ่ความปลอดภยัในการใช้ยา 
ในระบบสาธารณสุข  
7. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม    
8. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม  
ส าหรับผู้ใช้วาร์ฟาริน      
9. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านกมุารเวชศาสตร์   
10. 
คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมในผู้ป่วยมะเรง็   
11. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคไต    
12. 
คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมด้านเภสัชจนลศ
าสตร์คลินกิ  ส าหรับนกัศึกษาเภสัชศาสตร ์
13. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมโรคติดเชื้อ    
14. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
โรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค ส าหรับนักศกึษาเภสัชศาสตร ์
15. 
คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมด้านเภสัชกรครอ
บครัว    
16. 
คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมด้านสารสนเทศ
ทางยา    
17. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม   
โรคหัวใจและหลอดเลือก 
18. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม  
ส าหรับนักศกึษาเภสัชศาสตร์ในผู้ป่วยภาวะวิกฤต 
19. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม  
การวจิัยทางคลนิิก 
20. คู่มือการฝกึปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม  
โภชนศาสตร์ทางคลนิกิ 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
    2. คูููมือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทัว่ไป 

2.1. คู่มือการปฏบิัติงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
Link: www.cmp.ubu.ac.th 
เลือก ITA ⇨คูม่ือปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
2.2 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr 
เลือก ส าหรับบุคลากร⇨คู่มอืปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
2.3 คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์  
1.Link : www.ubu.ac.th/web/nuplanning 
เลือก คู่มอื/แนวทาง-ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (ด้านล่าง) 
 
2.4.คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
Link : www.phar.ubu.ac.th 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื 
 
 
 
2.5 คู่มือการปฏิบัติงานคณะบริหารศาสตร ์
1.Link : www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=15 
เลือก คู่มอืการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-
คืน โสตทัศนูปกรณ ์คณะบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี⇨ไฟล์แนบที่เกีย่วข้อง   
 
 
 
2.Link : www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=7 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
1.คู่มือเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป ศูนย์พัฒนาเดก็ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
2.คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 
(SAR) ระดับวิทยาลัย วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
3.คู่มือปฏิบัติงานเทคนิคการเขียนหนังสอืราชการงานบรกิารการศึ
กษาวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์
1. คู่มือการจดัการความรู ้
2. คู่มือการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการ 
3. คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์  
1. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
1. 
สรุปขั้นตอนการท าลายเอกสารที่พ้นระยะการใช้งานของส่วนราช
การตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.2526 
2. คู่มือดแูลระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ E-Meeting version 
2   
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะบริหารศาสตร ์
1. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-คืน 
โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”ครอบคลมุเนือ้หาการปฏิบัติงานการใ
ห้บริการการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเริม่ต้นตั้งแต่ตรวจสอบ 
การให้บรกิารยืม การแนะน าวิธกีารใช้งาน การจดัเก็บ 
การตรวจสอบหลังใช้งานก่อนรับคนื การแกไ้ขปัญหาเบ้ีองต้น 
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/cmpita.php
https://www.ubu.ac.th/web/pnr
http://www.ubu.ac.th/web/nuplanning
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=15
http://www.bus.ubu.ac.th/show_cat.aspx?dcid=7
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เลือก 
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซอ่มบ ารุงระบบไฟฟ้าภายในคณ
ะบริหารศาสตร์ ไฟล์แนบที่เกี่ยวขอ้ง   
 
 
 
 
 
2.6 .คู่มือการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร ์
Link : www.la.ubu.ac.th 
เลือก งานวิชาการ (ด้านล่าง)⇨ 
ขั้นตอนการผลิตข้อสอบประจ าภาคการศึกษา 
 
 
 

2. 
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซอ่มบ ารุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริห
ารศาสตร์  
ครอบคลุมขัน้ตอนตั้งแตก่ารรับแจ้งการช ารดุของอุปกรณ์ไฟฟ้าทา
งโทรศัพท์ หรอืใบแจ้งซอ่มในระบบ (เว็บไซต์ของคณะฯ) 
การเข้าไปเข้าท าการตรวจสอบ การตรวจเชค็สถานที่ที่ได้รับแจ้ง 
และด าเนินการซ่อมบ ารุง 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร ์
1.ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระบบการผลิตขอ้สอบประจ าภาคการศกึษา 

    3. คูููมือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
3.1 คู่มือบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบด ี
Link :www.ubu.ac.th/web/person 
เลือก คูููมอืการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที ่⇨ 
คู่มือบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบด ี
shorturl.asia/vnqE7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
Link : www.phar.ubu.ac.th 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื 

 
คู่มือการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที ่ได้แก่ 
1.คู่มือการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนกังานมหาวิทย
าลัยต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื
อเชี่ยวชาญเฉพาะมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
2.คู่มือการปฏิบัติงานการเพิ่มเงินเดือนพนกังานมหาวทิยาลัยมหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี  
3.คู่มือหลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศ
าสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับปรับปรุง)  
4.คู่มือลาศึกษาฝกึอบรมปฏิบัติการวจิัยและดูงานส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
5.  คู่มือการเลือกตั้งสภาอาจารย์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
6.คู่มือการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการและสว่นงานภายในมหาวิท
ยาลัยอุบลราชธานี   
7.คู่มือ ระบบบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
1. คู่มือการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของคณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
 

http://www.la.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/web/person
http://shorturl.asia/vnqE7
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
 
3.3 .คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์  
Link : www.ubu.ac.th/web/nugeneral 
เลือก คลังเอกสาร ⇨ 
แนวปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน 
ประเภทสายวิชาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559 
 

แนวปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน 
1.คู่มือและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 
2.แนวปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานส าหรบัพนักงาน 
ประเภทสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. 2559 (ใช้มาจนถึงปัจจุบัน) 

    4. คูููมือการปฏิบัติงานด้านกฏหมาย 
15.คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานกฎหมายและนิตกิาร 
1. Link : www.ubu.ac.th/web/law 
เลือก 
ข่าวประชาสมัพันธ์⇨คู่มอืการปฏิบัติงานการพิจารณาขอ้รอ้
งเรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2. Link : www.ubu.ac.th/web/law 
เลือก คู่มอืปฏิบัติงานของส านกังานกฎหมายและนิตกิาร 
⇨คู่มือการปฏิบัติงาน⇨คู่มือปฏิบัติงานขัน้ตอนการปฏิบัติง
านด้านการทะเบียนข้อมูลข่าวสาร “ลับ” 

 
1.คู่มือการปฏิบัติงานการพจิารณาข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเร่ือง 
แนวทางการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน พ.ศ. 2559  
 
2. คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการทะเบยีน
ข้อมูลข่าวสาร “ลับ” ตามระเบียบว่าดว้ยการรักษาข้อมูล
ข่าวสารลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

    5. คูููมือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสด ุ
5.1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
Link : www.ubu.ac.th/web/planning 
เลือก งานสารสนเทศ⇨ 
คู่มือการปฏิบัติงาน⇨คูม่ือการปฏิบัติงานดา้นงบประมาณ 
 
5.2 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลงั 
1. Link: www.ubu.ac.th/web/finance  
เลือก แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ⇨ 
แบบฟอร์มเอกสารงานพัสดุ⇨ คู่มือ ⇨การใช้งานของ 
“ผู้ขอใช้วัสดุ” โปรแกรมระบบบริหารจดัการวัสดุ) 
2. Link: www.ubu.ac.th/new/faculty.php 
เลือก ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร(ด้านล่าง)  ⇨ระบบข่าวจัดซื้อ-
จัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ⇨เมนเูกี่ยวกับเรา 
คู่มือการใช้งาน 
3. Link: www.ubu.ac.th/web/finance  

 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
1.คู่มือปฏบัติงานด้านการบริหารงบประมาณเงินงรายได้ 
2.คู่มือปฏบัติงานด้านการบริหารงบประมาณเงินงบประมาณแผ่น
ดิน 
 
 
คู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองคลัง เช่น 
1.คู่มือ การใช้งานของ “ผู้ขอใช้วัสดุ” โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการวัสด ุ
 
 
 
2.คู่มือ ระบบข่าวจัดซือ้-จัดจ้าง มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/nugeneral
http://www.ubu.ac.th/web/nugeneral
http://www.ubu.ac.th/web/law
http://www.ubu.ac.th/web/law
https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/planning
http://www.ubu.ac.th/web/finance
http://www.ubu.ac.th/new/faculty.php
http://www.ubu.ac.th/web/finance
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
เลือก เมนูลกูหนี้เงินยืมทดรอง ⇨ 
คู่มือการยืมเงนิทดรองจ่ายราชการ 
4.Link:  www.ubu.ac.th/web/finance 
เลือก แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ⇨ แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบ 
UBUFMIS⇨ 
คู่มือการเข้าใช้งานครั้งแรกของระบบบัญชีอเิล็กทรอนกิส์ 
(UBUFMIS) 
 
5.3 คู่มือการปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร์   
Link : www.eng.ubu.ac.th 
เลอืก คลังเอกสาร⇨คู่มอื 
ด้านนโยบายและแผน 
 
 5.4 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr 
เลือก ส าหรับบุคลากร⇨คู่มอืปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
5.5 คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์  
1.Link : www.ubu.ac.th/web/nuplanning 
เลือก คู่มอื/แนวทาง-ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (ด้านล่าง) 
 
 
5.6 คู่มือการปฏิบัติงานคณะวทิยาศาสตร์  
Link : www.sci.ubu.ac.th 
เลือก เกี่ยวกับเรา⇨ งานพัสดุ ⇨ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  
 
5.7 คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
Link : www.phar.ubu.ac.th 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื 
 
 
 
 

3.คู่มือการยืมเงนิทดรองจ่ายราชการ 
 
 
4.คู่มือ เปิดการใช้งาน UBUFMIS (การเข้าใช้งานครั้งแรก) 
 
 
 
 
 
1.คู่มือการปฏิบัติงานด้านด้านนโยบายและแผน 
2.แนวทางการด าเนนิงานด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2564 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
1. คู่มือปฏิบัติงานบริหารงบประมาณเงนิรายได้ 
 
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์  
1. แนวทาง/ขั้นตอนการขออนมุัติจัดท า-เบิกจ่ายโครงการ 
กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะวทิยาศาสตร์  
1.คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสด ุ
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
1. คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS 
กรณจีัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา56(2)(ข) 
2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา 
3. คู่มือการปฎบิัติงานด้านการตรวจเอกสารเบิกจ่ายและการ
จัดท ารายงานทางการ 
 

http://www.ubu.ac.th/web/finance
http://www.eng.ubu.ac.th/
http://www.eng.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/pnr
http://www.ubu.ac.th/web/nuplanning
http://www.sci.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
5.8 คู่มือการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร ์
Link : www.ubu.ac.th/web/lawfaculty 
เลือก เลอืกหน่วยงานภายใน⇨ งานนโยบายและแผน 
 

คู่มือการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ 
งานนโยบายและแผนเผยแพร่คูม่ือการปฏิบัติงานนกัวเิคราะห์นโย
บายและแผนปฏิบัติ ได้แก ่
 คู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน 
Work Flow 22 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
Work Flow 23 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏบัิติการจ าป ี
Work Flow 24 ขั้นตอนการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
Work Flow 25 ขั้นตอนการจัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ 
Work Flow 26 ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม 
Work Flow 27 ขั้นตอนการขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ 
Work Flow 28 ขั้นตอนการขออนุมัติโอนรายการครุภัณฑ ์
Work Flow 29 ขั้นตอนการติดตามประเมนิผลแผนปี 
Work Flow 30 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
Work Flow 31 ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี 
Work Flow 32 ขั้นตอนการจัดท ารายงานต้นทนุต่อหลกัสูตร 
Work Flow 33 ขั้นตอนการรายงานผลประเมินคุม้ค่า 

    6.คูููมือการปฏิบัติงานด้านการวจิัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
6.1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
(ส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ) 
Link : www.ubu.ac.th/web/research 
เลือก คลังเอกสาร ⇨ คู่มือการปฏิบัติงาน 
⇨คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่  
 
 
 
 
 
6.2 คู่มือการปฏิบัติงานศนูย์เครือ่งมอืวิทยาศาสตร ์
Link: 
https://www.ubu.ac.th/web/sec/document_list/247
8/  
เลือก คลังเอกสาร ⇨ คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที ่
 
 

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประกอบด้วย 
1. คู่มือการบริหารโครงการวิจัย 
2.คู่มือการบริหารงานวจิัย มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี : 
การเสนอขอทนุวิจัย  
3.คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน  
4.คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมนิผลโครงการบรกิารวิชาก
ารแก่ชุมชน  
5.คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
คู่มือการปฏิบัติงานศนูย์เครือ่งมอืวิทยาศาสตร ์
1. คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ด้านเคม ี
2.คู่มือปฏิบัติงานด้านวิเคราะหท์ดสอบทางกายภาพและการก าจัด
ของเสีย 
3. คู่มือปฏิบัติงานด้านวเิคราะห์นโยบายและแผน 
4. คู่มือปฏิบัติงานด้านชีวภาพและโครมาโตกราฟ ี
5. คู่มือปฏิบัติงานด้านชีวภาพ 
6. คู่มือปฏิบัติงานด้านเคมีวิเคราะห์และโลหะหนัก 

http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty
http://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/sec/document_list/2478/
https://www.ubu.ac.th/web/sec/document_list/2478/
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6.3 คู่มือการปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร์   
Link : www.eng.ubu.ac.th 
เลือก คลังเอกสาร⇨คู่มอื 
 
 
6.4 คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
Link : www.phar.ubu.ac.th 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร ⇨ คู่มอื 
 
 

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านงานวิจัย บรกิารวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
1.คู่มือด้านงานวจิัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงสิลปวัฒนธรรม 
 
คู่มือการปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร ์
1. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นกัวิทยาศาสตร์ประจ า
ห้องปฏิบัติการวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
2. คู่มือการบริหารและด าเนินการโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและศิลปวัฒนธรรม คณะเภัสชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

 O14 คู่มือหรอืมาตรฐานการให้บรกิาร 
 

1.แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผูร้ับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมลูในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหนว่ยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัต ิเช่น เป็น
คู่มือส าหรับบริการหรอืภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออยา่งไร เป็น
ต้น 

✔ 1. คู่มือบรกิารประชาชน (กองบรกิารการศกึษา)  
Link : www.ubu.ac.th/web/academic 
เลือก การให้บริการ 
 
 
 
 

1.ขั้นตอนการให้บรกิาร 
   1.1 ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียน 

● การขอใบแสดงผลการเรียน(Transcript) 
,หนังสือรับรอง (Certificate) 

●  การย่ืนค าร้องลาออก 
● การลาพกัการศกึษา/รกัษาสถานภาพ นกัศกึษา 
●  การขอกลับเข้ามาศึกษา 

ของนกัศกึษาที่ลาพกัการศกึษา 
●  การขอคนืสภาพเป็นนกันกัศึกษา 
● การถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ ์W 
●  การแก้ไขเกรด N 
●  ขั้นตอนการขอรับใบรับรองหลกัฐานทางการศึกษา 
●  

ขั้นตอนการให้ค าแนะน า/ปรกึษาแก่ผู้ทีม่าใช้บริการแ
ละประสานงานผูเ้กี่ยวขอ้ง 

● ขั้นตอนการแก้ไขทะเบียนประวัตขิองนักศกึษา 
● ขั้นตอนการให้บรกิารตามค ารอ้งขอทราบรหัสผ่านแ

ก่นกัศึกษา 
●  

ขั้นตอนการรับรายงานตวัขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม่ห

http://www.eng.ubu.ac.th/
http://www.eng.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/academic
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ลังก าหนด 

   1.2 ขั้นตอนการให้บริการงานรับเข้าศกึษา 
● ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจดัการทดสอบและแนะแนวการศกึษา 
● ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัอุบลราช
ธาน ี

● ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การประมวลผลและสารสนเทศ 

   1.3 ขั้นตอนการให้บริการด้านอาคารเรียน อคร. 
2.คู่มือการให้บริการประชาชน 
    2.1 คู่มอืการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนนักศกึษา 

●  การขอลาพกัการศกึษา 
●  การขอรักษาสถานภาพ 
●  การขอคนืสถานภาพนกัศึกษา 

(กรณีพ้นสภาพนกัศึกษา) 
●  การขอกลับเข้าศกึษา (กรณกีารลาพกัการศึกษา) 
●  การขอถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W 
●   การขอถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับสัญลกัษณ ์W 
●  การขอแก้ไขทะเบียนประวัตขิองนักศกึษา 
●  การรับโอนนกัศกึษาจากสถาบันอื่น 
●  การขอใบรับรองหลกัฐานการศึกษา 
●  การขึ้นทะเบียนนักศกึษาใหม ่
●  การเทียบโอนรายวชิา 
●  การขอตรวจสอบผลการเรียน 
●  การย้ายคณะเรียน 
●  การขอรับปริญญา 
●  

การตอ่ทะเบียนนกัศกึษากรณีลงทะเบียนลา่ช้ากว่าป
ฏิทินการศกึษาก าหนด 

●  การลงทะเบียนขอเพิ่มรายวิชา 
●  การลงทะเบียนต่ าหรอืเกินกว่าเกณฑ์ก าหนด 
●  

การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาภายหลังปฏิทินการศกึษา
ก าหนด   
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    2. คู่มือบรกิารประชาชนส านกังานส่งเสริมการวจิัยฯ 

 Link : www.ubu.ac.th/web/research 
เลือก คลังเอกสาร⇨คู่มอืการปฏิบัติงาน⇨ 
คู่มือการด าเนนิงานส าหรับผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link : 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f201905160
9595820.pdf 

1. คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & momitoring 
ในการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 (ส าหรับนักวจิัย) 
2.คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & momitoring 
ในการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 (ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน) 
3.คู่มือการด าเนินงานวจิัยและการบริหารโครงการบริการวิชาการ
แก่ชมุชน 
4.คู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมเพื่อข
อรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิ 
5.คู่มือการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุง 
2561 
6.คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
วิธีด าเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(Standard Operating Procedures) 
(SOP) นี้แสดงขัน้ตอนการด าเนนิงาน และวธิีปฏิบัติ 
ของคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ที่สอดคลอ้งกับจริยธรรมการวิจัยตามมาตรฐานสากล 
และแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย พ.ศ. 2555 
เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ 
นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา นกัวจิัย 
คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนนิการวจิัยในมนุษย์ 
ให้มีระบบและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไดร้ับการ ยอมรับ 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกดิผลงานวิจัยในมนุษย์และที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่
มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ 
และสามารถตีพมิพ์ในวารสารชัน้น าในระดบัสากล  

    3.คู่มือบรกิารประชาชนคณะวิศวกรรมศาสตร ์
Link : www.eng.ubu.ac.th 
เลือก คลังเอกสาร⇨คู่มอื  
 

ด้านบัณฑิตศึกษา 
1.คู่มือบัณฑิตศึกษา 
2.คู่มือวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ด้านพัฒนานกัศึกษา 
3.คู่มือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา(กยศ) 

http://www.ubu.ac.th/web/research
http://www.eng.ubu.ac.th/
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    4.คู่มือบรกิารประชาชนคณะเภสัชศาสตร ์

1.Link : www.phar.ubu.ac.th 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร  ⇨การเรียนการสอน ⇨ 
งานการศึกษาปรญิญาตรี  
2 .Link : www.phar.ubu.ac.th 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร⇨  การเรียนการสอน⇨  
งานบัณฑิต  
3 .Link :  www.phar.ubu.ac.th 
เลือก 
ดาวน์โหลดเอกสาร⇨แสดงทกุหน่วยงาน⇨หน่วยวิเคราะห์
คุณภาพน้ าและน้ าแข็ง  
4 .Link : www.phar.ubu.ac.th 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร⇨ บริการวิชาการฯ 
⇨PHAMOOC@ubu 

ประกอบด้วย 
1. การให้บรกิารดา้นศกึษาต่อหลกัสูตรเภสชัศาสตร์บัณฑิต 
คณะเภสัชศาสตร์   
 
2.การให้บรกิารเรือ่งการศึกษาต่อระดับปรญิญาโท/เอก 
คณะเภสัชศาสตร ์
 
3. 
แนวทางการให้บรกิารของหนว่ยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแ
ข็ง  
 
4.การให้บรกิารประชุมวชิาการผ่านระบบ PHAMOOC 
 

    5.คู่มือบรกิารประชาชนส านกับริหารทรัพย์สินและสทิธิประโ
ยชน์ 
1.Link : www.ubu.ac.th/web/pnr 
เลือก ส าหรับนักศกึษา 
⇨คู่มือการเขียนค ารอ้งส าหรับผูร้ับบริการ 
 
 
 
 
2.Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr 
เลือก ส าหรับนักศกึษา  
⇨คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์

1.คู่มือการเขียนค ารอ้งส าหรับผูร้ับบริการ 
1) ขอยกเวน้ค่าหอพกัวงดที่ 2 
2)ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้า 
3) ขอดูกลอ้ง CCTV 
4)ขอเคลื่อนย้ายอุปกรณ ์
5) ขออนญุาตให้ผู้ปกครองเข้าพกัในห้องพกั 
6)ค าร้องขอลาออกจากหอพัก 
7) ค าร้องขอย้ายห้อง 
 
2. คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 

    6.คู่มือบรกิารประชาชนส านกัคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย 
1.Link : http://www.ocn.ubu.ac.th 
เลือก บรกิาร ⇨ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/หอ้งประชมุ 
สัมมนา⇨  ขัน้ตอนการขอใช้บรกิาร 
2.Link : http://www.ocn.ubu.ac.th 
เลือก บรกิาร⇨ ขั้นตอนการขอใช้บริการ ⇨ การให้บริการ 
IT Clinic 
3.Link : www.ubu.ac.th/web/onlinetools 

 
 
1.ขั้นตอนการขอใช้บรกิารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสถานที่
ภายในอาคารส านักคอมพวิเตอร์ฯ 
 
 
2.ขั้นตอนการให้บรกิารซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วง 
 
3.คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/web/pnr
https://www.ubu.ac.th/web/pnr
http://www.ocn.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/web/onlinetools
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เลือก ระบบสื่อสาร/การเรียนการสอนออนไลน์ 
⇨คู่มือ⇨การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
4.Link : http://www.ocn.ubu.ac.th 
เลือก บุคลากร⇨  คูม่ือการใชโ้ทรศัพท์ OPENSTAGE 15 

 
 
4.คู่มือการใช้โทรศัพท ์

    7..คู่มือบรกิารประชาชนกองคลัง  
1. Link : www.ubu.ac.th/web/finance 
เลือก แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ⇨ 
แบบฟอร์มเอกสารงานพัสดุ⇨ คู่มือ ⇨การใช้งานของ 
“ผู้ขอใช้วัสดุ” โปรแกรมระบบบริหารจดัการวัสดุ) 
2. Link : www.ubu.ac.th/new/faculty.php 
เลือก ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร(ด้านล่าง)  ⇨ระบบข่าวจัดซื้อ-
จัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ⇨เมนเูกี่ยวกับเรา 
คู่มือการใช้งาน 
3. Link : www.ubu.ac.th/web/finance 
เลือก เมนูลกูหนี้เงินยืมทดรอง ⇨ 
คู่มือการยืมเงนิทดรองจ่ายราชการ 
4.Link :  www.ubu.ac.th/web/finance 
เลือก แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ⇨ แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบ 
UBUFMIS⇨ 
คู่มือการเข้าใช้งานครั้งแรกของระบบบัญชีอเิล็กทรอนกิส์ 
(UBUFMIS) 

คู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองคลัง เช่น 
1.คู่มือ การใช้งานของ “ผู้ขอใช้วัสดุ” 
โปรแกรมระบบบริหารจัดการวัสดุ 
 
 
2.คู่มือ ระบบข่าวจัดซือ้-จัดจ้าง มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 
 
 
3.คู่มือการยืมเงนิทดรองจ่ายราชการ 
 
 
4.คู่มือ เปิดการใช้งาน UBUFMIS (การเข้าใช้งานครั้งแรก) 

    8.คู่มือบรกิารประชาชนคณะเกษตรศาสตร ์
1.Link : www.agri.ubu.ac.th 
เลือก เกี่ยวกับ ⇨  
ส านักงานไร่ฝกึทดลองและห้องปฏิบัตกิารกลาง⇨  
งานบริการ ⇨ ระเบียบการใช้ปฏิบัติการกลาง 
 
 

1.ห้องปฏิบัติการกลาง ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้
1.1ระเบียบทั่วไป 
1.2งานการเรียนการสอน 
1.3งานวิจัย 
1.4งานบริการ 
1.5ระเบียบว่าด้วยการท าครุภัณฑ์เครื่องแกว้หรืออุปกรณ์วทิยาศา
สตร์ช ารดุเสียหาย ส าหรับนกัศึกษา 
1.6การซ่อมบ ารุง/เบิก-ยืมเครื่องมือ วัสดุวทิยาศาสตร์ 
สารเคมแีละอื่น ๆ 
1.7แบบฟอร์มการเบิก-ยืม/ซ่อมบ ารุง 

 O15 ข้อมลูเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564 

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

1. ข้อมูลผลงานวจิัยคณะเภสชัศาสตร ์
 
 

http://www.ocn.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/web/finance
http://www.ubu.ac.th/new/faculty.php
http://www.ubu.ac.th/web/finance
http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.phar.ubu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร  ⇨ประกันคณุภาพ  
⇨รายงานประจ าป ี

2. ข้อมูลและสถิติต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ 
ในรายงานประจ าปี 2563 
 

    
 

2 ข้อมูลสถิติสารสนเทศ กองบริการการศึกษา 
Link : www.ubu.ac.th/web/academic 
เลือก ขอ้มูลสถติสารสนเทศ 

1.ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
2.ข้อมูลสถิคิจ านวนผู้สมัคร (ไม่พบขอ้มูล) 

    3.ข้อมูลสถิติสารสนเทศการให้บรกิารด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒ
นธรร 
Link : www.ubu.ac.th/web/research 
เลือก งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ⇨ ผลการด าเนนิ  ⇨  
สถิติการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ⇨ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
1.สถิติการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 
2564 
 

    4.ข้อมูลสถิติสารสนเทศการให้บรกิารด้านการบริการวิชาการ 
Link : www.ubu.ac.th/web/research 
เลือก งานบริการวิชาการแกชุ่มชน ⇨ ผลการด าเนนิ  ⇨  
สถิติการใช้บรกิารวิชาการ ⇨ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มนีาคม 2564) 

1.ข้อมูลสถิติการด าเนนิงานที่ส าคัญเกี่ยวกบัการให้บริการวิชาการ
แก่ชมุชน มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

    5.ข้อมูลสถิติสารสนเทศการให้บรกิารด้า 
Link : www.ubu.ac.th/web/research 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f202103
2317255254.pdf  
(รอสอบถามงานวิจัย) 

1. ข้อมูลสถิตกิารให้บรกิาร การอบรม พัฒนานกัวิจัย 
ปีงบประมาณ 2564 (รอสอบถามงานวิจัย) 

 O16 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการของ
หน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

✔ 1.ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของส านักคอมพิวเต
อร์และเครือข่าย 
Link : http://www.ocn.ubu.ac.th 
เลือก เกี่ยวกับเรา⇨รายงานผลการด าเนนิงาน--> 
ผลประเมนิความพึงพอใจการ 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจตอ่การใหบริการส านกัคอม
พิวเตอร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    2.ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของกองแผนงาน 
(รอประมวลผล) 

 

    3.ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ 
กองบรกิารการศึกษา 
Link : www.ubu.ac.th/web/academic 
เลือก แบบประเมนิความพึงพอใจ 

มีแต่แบบส ารวจ/ยังไม่มรีายงานผล 

https://www.ubu.ac.th/web/academic
http://www.ubu.ac.th/web/research
http://www.ubu.ac.th/web/research
http://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2021032317255254.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2021032317255254.pdf
http://www.ocn.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/academic
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
    4.ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานพัฒนา

นักศกึษา 
Link : www.ubu.ac.th/web/student 
เลือก ขอ้มูลทั่วไป (ด้านล่าง) ⇨ การประเมินความพงึพอใจ 
⇨ ผลประเมิน 

การประเมนิความพึงพอใจ 
1.รายงานผลการส ารวจความต้องการ 
ความคาดหวังและความผกูพนัทีม่ีต่อการให้บริการ 
งานศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านกังานพฒันานักศกึษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพนัทีม่ีต่อการใ
ห้บริการอาคารและสนามกีฬา ส านักงานพฒันานกัศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    5.ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของด้านการวิจัย 
Link : www.ubu.ac.th/web/research 
เลือก งานสง่เสรมิและประสานงานวิจัย⇨ ผลการด าเนนิ  
⇨  ผลการส ารวจความพึงพอใจด้านการวจิัย ⇨ 
ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประ
จ าปีงบประมาณ 2563 

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจ าปีง
บประมาณ 2563 
1.ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บรกิาร 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี
2.ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การให้บรกิาร 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
 

    6.ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของด้านการบรกิารวิ
ชาการ 
Link : www.ubu.ac.th/web/research 
เลือก งานบริการวิชาการแกชุ่มชน ⇨ ผลการด าเนนิ  ⇨  
ผลการด าเนนิงานและความพึงพอใจของผู้รบับริการ⇨ 
การประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิติงานประจ าปีง
บประมาณ 2563 

ผลการด าเนนิงานและความพึงพอใจของผู้รบับริการวชิาการ 
ประจ าปี 2563 

    7. 
ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของดา้นท านุบ ารุงศิลป
วัฒนธรร 
Link : www.ubu.ac.th/web/research 
เลือก งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ⇨ ผลการด าเนนิ  ⇨  
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ⇨ 
ผลการด าเนนิงานและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บริการตาม
พันธกจิด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดีมหาวทิยาลัยอุบราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564) 

 O17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการกับหนว่ยงานผา่นช่องทางออนไลน์ เพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 

✔ ระบบสารสนเทศส าหรับนกัศึกษา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน 
 1.Link : www.ubu.ac.th/new/studentServiceAll.php 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จัดท าสารบัญระบบสารสนเทศส าหรับนกัศกึษาเพื่ออ านวยความส
ะดวกในการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย 
1. บริการระบบสารสนเทศส าหรับนักศกึษา 
1.1 ระบบทะเบียนนกัศึกษา (REG) 

http://www.ubu.ac.th/web/student
http://www.ubu.ac.th/web/research
http://www.ubu.ac.th/web/research
http://www.ubu.ac.th/web/research
http://www.ubu.ac.th/new/studentServiceAll.php
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วัดย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
o สามารถเขา้ถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน

 
 

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

ระบบทะเบียนกิจกรรม 
1.2 ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (UBU-LMS) 
1.3 ระบบสารสนเทศด้านนักศกึษา - กองทนุกู้ยิมเพือ่การศกึษา 
(UBU-SIS) 
 
2. Student IT Services 
2.1 ระบบตรวจสอบรหัสการเข้าใช้งานอนิเทอร์เน็ตมหาวทิยาลัย 
2.2ระบบการตรวจสอบรหัสเพื่อการเข้าใช้งาน Google 
Application 
2.3ระบบการตรวจสอบรหัสเพื่อการเข้าใช้งาน MS Office 365 
3.UBU Mobile Application 
3.1MyUBU คือ Application 
ที่รวบรวมข่าวสารของมหาวิทยาลัยและเชือ่มต่อกับระบบทะเบีย
นนกัศึกษา REG 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้นกัศึกษาเข้าถึงระบบบริการการศกึษา 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในก
ารเชือ่มตอ่ข้อมูล การลงเวลาปฏิบัติงาน 
ท าให้สามารถตรวจสอบข้อมลูได้ทุกที่ ทุกเวลา 
3.2 ยาอะไร Ya-A-Rai 
คือ เป็นแอปพลเิคชั่นที่ถกูพัฒนาขึ้นโดย 
คณะเภสัชศาสตร์และคณะวทิยาศาสตรม์หาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการพิสจูนเ์อกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มี
จ าหน่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็น 2 
รูปแบบยาที่มีอัตราการใชแ้ละการขึน้ทะเบียนต ารับยาสูงสุด 
เป็นเพียงแอปพลิเคชัน่แหล่งเดียวที่เปิดให้ผูใ้ช้สามารถเข้าใช้งานไ
ด้ฟรี ไม่มีค่าใช้จา่ย ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง 

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

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวบรวมเครื่องมอืทีจ่ าเป็นส าหรั
บการเรียนการสอน/การท างานในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อตอบรับมาตรการ Work from Home 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
พร้อมทั้งจดัท าคู่มอืและ VDO 
แนะน าการใช้งานเพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่
วนเสียทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

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

ระบบบริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด และ E-service ต่างๆ 
ในการใช้บริการห้องสมุด ส าหรับนักศกึษา อาจารย์ 
และบุคคลทั่วไปทีม่าใช้บรกิาร 

http://2.www.ubu.ac.th/new/MobileService01.php
https://www.ubu.ac.th/web/onlinetools
https://www.oar.ubu.ac.th/new/#tabs5tab4
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    ระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร ์

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

ระบบเพื่อการเรียนการสอน 
1.Renew BOOK 
2.โปรแกรมบนัทกึการประชุมกรรมการบรหิารฯ 
3.ระบบจองห้องประชมุคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.ระบบจองห้องเรียน 
5.E-Thesis  * เฉพาะ Abstract เท่านัน้   
(ใช้เน็ตภายนอกมหาวทิยาลัย) 
6.E-Thesis  * เอกสาร Full Text  (ใช้เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
UBU WiFi,LAN) 
7.โปรแกรมจัดการโครงงานนักศกึษาStudent Project 
Manager 
8.แบบสอบถามออนไลน์ (QMS อ.ปรีชา) 
ระบบส านกังาน 
1.โปรแกรมประเมินฯบุคลากรสายสนับสนนุ 
2.จัดการรายชื่อบุคลากร 
3.บันทึกปฏิบัติงานบุคลากร 
4.ระบบข้อมลูบุคลากร DMS 
5.ระบบจัดท าแบบสอบถาม 
6.ระบบติดตามงานวิจัย 
7.ระบบติดตามโครงการวจิัย/ท านุฯ/บรกิารวิชาการ 
8.วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร ์ม.อบ. 
9.แจ้งซ่อมออนไลน ์
10.โปรแกรม Personal Portfolio 
11.โปรแกรมเตรียมการประชุม 
12.โปรแกรมเอกสารการสอน(Intranet Only) 
13.โปรแกรมเอกสารราชการ (รบบเก่า) 

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

ประกอบด้วย 
1. ระบบฐานข้อมูลการประชุมวิชาการคณะ 
เภสัชศาสตร ์  
 
 
 
2. ฐานข้อมลู DrugIden  
ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเมด็และแคปซูลในประเ
ทศไทย โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

http://www.eng.ubu.ac.th/
https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/course.php
https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi
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4.Link: www.phar.ubu.ac.th 
เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร บริการวิชาการฯ  
พิพิธภัณฑ์สมุนไพร 
      4.1 ฐานข้อมลูเครือ่งยาไทย      
www.thaicrudedrug.com 
    4.2 ฐานขอ้มูลสมุนไพรไทยเขตอสีานใต ้ 
www.phargarden.com 
    4.3 ฐานขอ้มูลพรรณไมอ้้างอิง 
www.thaiherbarium.com 
 

3. หน่วยข้อมูลยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
ซ่ึงเป็นหน่วยที่ให้บรกิารตอบค าถามด้านยาแก่บุคลากรทางการแ
พทย์และประชาชน เพือ่ส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึน้ 
4. พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร คณะเภสชัศาสตร์ ประกอบด้วย 
 
   4.1 ฐานขอ้มูลเครื่องยาไทย   
    
   4.2 ฐานขอ้มูลสมนุไพรไทยเขตอีสานใต้   
    
   4.3 ฐานขอ้มูลพรรณไมอ้้างอิง 
 

    ระบบสารสนเทศส านกับริหารทรัพย์สนิและสิทธิประโยชน์ 
1.Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr 
เลือก ส าหรับนักศกึษา ⇨  ระบบแจ้งซอ่มออนไลน ์
2.Link : https://www.ubu.ac.th/web/pnr 
เลือก Banner⇨  ระบบบริหารจัดการหอพักนกัศึกษา 
 

 
 
1. ระบบแจ้งซอ่มออนไลน ์
 
2. ระบบบริหารจดัการหอพกันกัศึกษา 
 

    กองคลัง มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
1.Link : www.ubu.ac.th/new 
เลือก ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร(ด้านล่าง)⇨ ระบบข่าวจัดซื้อ-
จัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
2.Link : www.ubu.ac.th/web/finance 
เลือก ..พัสด ุงบประมาณ บัญชี...  ⇨ระบบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง⇨ ระบบพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออนไลน์) 

 
1.ช่องทางติดตาม ข่าวจดัซ้ือ-จดัจ้าง มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
 
2.ช่องทางการพิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ออนไลน ์
(มีการเข้ารหัส) 
 

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

.โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
- ขอบเขตการให้บรกิาร 
- ข้อมูลตารางออกตรวจของแพทย์ นัดหมายบริการ 
- สื่อประชาสัมพนัธ ์
- ช่องทางบริจาค 
 
2. ข่าวสารกิจกรรม เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล 
-ติดต่อสอบถามบริการทาง Inbox 
3.รายงานตัวเพื่อสอบสวนโรคติดเชื้อ Covid-19 
- ข่าวสาร สื่อประชาสมัพันธ ์

http://www.phar.ubu.ac.th/
http://www.thaicrudedrug.com/
http://www.phargarden.com/
http://www.thaiherbarium.com/
https://www.ubu.ac.th/web/pnr
https://www.ubu.ac.th/web/pnr
http://www.ubu.ac.th/new
http://www.ubu.ac.th/web/finance
http://www.ubuhospital.com/
http://www.facebook.com/pg/OPDCMP/posts
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    คณะพยาบาลศาสตร ์

1.Link :  www.nurse.ubu.ac.th 
เลือก  ส านักงานเลขานกุาร  ⇨  งานบรกิารการศึกษา  
 
 
2.Link :  www.nurse.ubu.ac.th 
เลือก  ส านักงานเลขานกุาร  ⇨ งานบุคคล 
คณะพยาบาลศาสตร ์
 
 

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใชบ้ริการ สืบค้นขอ้มูล 
ประกาศ ข่าวการรับสมัครต่างๆ 
ภายใต้เว็บไซด์คณะพยาบาลศาสตร์ (ซ่ึงเป็นเว็บไซด์หลัก) 
มีช่องทาง ดังนี ้
  1) งานบริการการศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
บริการข้อมูล/ประชาสัมพนัธ์ ด้านการสมัครเรียนในระดับ ป.ตรี , 
หลักสูตรที่เปิดสอน , ภาพกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 
  2) งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ 
บริการข้อมูล/ประชาสัมพนัธ์ ด้านการรับสมัครอาจารย์ 
และบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ 
   

    ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
1.Link : www.ocn.ubu.ac.th 
เลือก เครื่องมือเพือ่การเรียนการสอน/การท างานออนไลน์  
⇨เครือ่งมือเพื่อการเรียนการสอน/การท างานออนไลน์ 
2.Link : www.ocn.ubu.ac.th 
เลือก บรกิาร ⇨   ฝกึอบรม/บรกิารวิชาการ 
3.Link : www.ocn.ubu.ac.th 
เลือก บรกิาร หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร/์  ห้องประชมุ 
ห้องสัมมนา  ระบบจองทรัพยากร 
4.Link : www.ocn.ubu.ac.th 
เลือก เกี่ยวกับเราหนว่ยงานภายใน  ฝ่ายพฒันาเครือขา่ย  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
5. Link : www.ubu.ac.th/new  
เลือก นกัศกึษา(ด้านล่าง) บริการสนับสนุนด้าน IT 
ส าหรับนักศกึษา 
6. Link : www.ubu.ac.th/new  
เลือก บุคลากร(ด้านล่าง) 
บริการระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากร 
7. Link :  www.ubu.ac.th/new 
 เลือก บรกิารต่างๆ (ด้านล่าง) -> บรกิาร UBU Mobile 
Application  

 
1.เครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน/การท างานออนไลน์ 
 
 
 
2.ศูนย์กลางหลักสตูรการอบรมและสมัมนา 
 
3.ระบบจองทรัพยากร 
 
 
4.การให้บรกิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 
 
 
5.บริการสนับสนนุด้าน IT ส าหรับนกัศกึษา 
 
 
6.บริการสนับสนนุด้าน IT ส าหรับบุคลากร 
 
 
7.บริการ UBU Mobile Application ต่างๆ 

 

http://www.nurse.ubu.ac.th/
http://www.nurse.ubu.ac.th/
http://www.ocn.ubu.ac.th/
http://www.ocn.ubu.ac.th/
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and  Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบข้อมูล O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรเป็นคู่มือที่เป็นภาพรวมในการ

บริหารงานตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. ตรวจสอบข้อมูล O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ต้องเป็นคู่มือหรือแนวทางการ

ปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดย
แสดงรายละเอียดของการปฏิบัติหรือการให้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม หรือยังไม่ครบถ้วน ให้ติดตามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ 
30 เมษายน 2564 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
 

4.3 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีรายละเอียด เกี่ยวกับเงินงบประมาณที่
หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และ จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน  

2. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีสรุป การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ในรอบ 12 เดือน และ จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็น แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ ตามที่ หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน 

5. เผยแพร่ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการ 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. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุของ หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ ปีที่ผ่านมา 

8. ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วดัย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหต ุ
9.3 
การบริหารเงินงบ
ประมาณ 

O18 แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี o แสดงแผนการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงาน
ที่มีระยะ 1 ป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จา่ย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

✔ กองแผนงาน 
Link : www.ubu.ac.th/web/planning 
เลือก งานงบประมาณ 
⇨การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ า
ปีระดับมหาวิทยาลยั⇨ปี 
2564⇨แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณ 
ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
 

 O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความกา้วหนา้ ยกตัวอย่าง
เช่น ความก้าวหนา้การใช้จา่ยงบประมาณ เป็น
ต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2564 

  อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานจากคณะ/หนว่ยง
าน  
โดยจะเสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตา
มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาส 2  
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนเมษายน 
2564 

 O20 
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ยกตวัอย่างเช่น ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 

✔ กองแผนงาน 
Link : www.ubu.ac.th/web/planning 
เลือก งานติดตามและประเมินผลผล 
⇨การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติกา
รและแผนการใช้จา่ยประจ าปี⇨ ปี 
2563⇨รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกร
รมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิ
บัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
หรือแผนการจัดหาพัสด ุ

o แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

✔ กองคลัง 
Link 
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=pag
e-1  
เลือกเมนูแผนการจัดซ้ือจัดจา้ง ⇨ 
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการขอ้มูล  

มีระบบแสดงข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างตาม พรบ. 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   
 
 
 

 O22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามทีห่น่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

✔ กองคลัง 
Link  
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=pag
e-1 

1.มีระบบแสดงข้อมูลการจัดซ้ือจัดจา้งตาม พรบ. 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
2.ใช้เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021022315250446.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021022315250446.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/planning
http://www.ubu.ac.th/web/planning
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1


- 31 - 

ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วดัย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหต ุ
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซ้ือจัดจา้ง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

เว็บไซน์การจัดซ้ือจัดจ้าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลือกเมนูที่ต้องการข้อมูล 

3.ควรมีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็น หรือสาระส าคัญ 
โดยสรุปให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ Infographic 
เพื่อใช้ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือผู้รับบริการสามารถเข้าใจได้ง่าย 

 O23 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจา้งของหนว่ยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง วธิีการซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่วา่ไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564 

✔ กองคลัง 
Link  
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=pag
e-1 
เลือกเมนูแผน/ผลการจัดซ้ือจัดจา้ง ⇨  
เลือกปีงบประมาณ 2564 ⇨ 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 ข้อเสนอแนะ Admin : 
1. ควรเพิ่มค าอธิบายต่อจากเมนู “แผน/ผล” เป็น → 
“สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน”  
ที่แสดงถึงที่ต้ังของข้อมูล 
2. เกณฑ์ระบุว่า “จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 
(กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซ้ือจัดจา้งในเดือนนั้น)  

 O24 
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าป ี

o แสดงผลการจัดซ้ือจัดจา้งของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ปญัหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 

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

มีระบบแสดงข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างตาม พรบ. 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 ข้อเสนอแนะ Admin : 
1. ควรเพิ่มค าอธิบาย ระบุที่ตั้งของข้อมลู  

http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and  Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในการด าเนินงาน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ 
   

4.4 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุม ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิ ดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือ ทิศทางของหน่วยงาน 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ หน่วยงานและทิศ
ทางการปฏิรูปประเทศ 

2. เผยแพร่การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคลของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนก าลังคน การเตรียม
อัตราก าลังทดแทนเพ่ือรองรับการเกษียณอายุ ราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้าง ทางก้าวหน้าในสายอาชีพการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และ รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

3. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่หน่วยงานจัดท าขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากร 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี จะต้องมีสรุปการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ ปีที่ผ่านมา 

5. ท าหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วดัย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหต ุ
9.4 
การบริหารและพั
ฒนาทรัพยากรบุ
คคล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี   
พ.ศ. 2564 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถปุระสงค์ 
เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่ก าหนดใน
นามของหน่วยงาน 

✔ 1. นโยบายสภามหาวิทยาลัย  
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21033111342940.pdf 
     เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล   
     ⇨ นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ⇨  
     นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21033116355576.pdf 
     เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล   
     ⇨  นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ⇨ 
     วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 

ปี (พ.ศ 2563 - 2567)  
      https://bit.ly/3rDBxkM 
      เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ⇨  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ⇨  
      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
      ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567) 
3. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 

ปี (พ.ศ 2563 - 2567) ยุทธศาสตร์ที่ 7 
บริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ
และมีประสิทธภิาพ 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21033114480833.pdf 
      เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ⇨ แผนการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
      ⇨ ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพฒันาทรัพยากร 
      มนษุย์อย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ 
4. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยา่งเ

ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ัดและเป้าประสงค์

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าทีย่ังคง
ด าเนินการตามนโยบายสภามหาวิทยาลยั ปี 2562 - 
2563 
และสภามหาวิทยาลยัอยู่ระหวา่งทบทวนและก าหนดนโ
ยบายปี 2564-2565 
ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดวัฒนธรรมและ
ค่านิยมองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เ
พื่อผลักดันให้มีผลการด าเนินงานที่น าไปสู่วิสัยทัศน์ 
โดยมุ่งเน้นความสุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนิ
นงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยน ายุท
ธศาสตร์มหาวิทยาลยัระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2567) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
บริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน 

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัด
ท าแผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์และกิจกรรม/โครงก
าร 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ยุทธศาส
ตร์ท่ี 7 
บริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033111342940.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033111342940.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033116355576.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033116355576.pdf
https://bit.ly/3rDBxkM
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033114480833.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033114480833.pdf
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วดัย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหต ุ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016
f2021033111342924.pdf 

      เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ⇨ แผนการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล  
      ⇨ ปี 2564 

 O26 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยา
กรบุคคล 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรอืแผนการ
บริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ยกตวัอยา่ง
เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คน
เก่งเพือ่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหนา้ในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชวีิต การบรรจุ และ
แต่งต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกบันโยบาย 
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

✔ 1. รายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์และกิจกรรม
/โครงการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ยุทธ
ศาสตร์ที่ 7 
บริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ
และมีประสิทธภิาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2564   

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21033118124232.pdf 
     เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
      ⇨ รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการ 
      บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ⇨ ป ี2564 
2. รายงานการด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยาก

รบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2564   

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21032313543832.pdf 
     เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
      ⇨ รายงานการด าเนินการบริหารและพัฒนา 
     ทรัพยากรบุคคล  ⇨ ปี 2564 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที ่
ได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และกลยุทธ์และกจิกรร
ม/โครงการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 
7 
บริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบและมีปร
ะสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 มีนาคม 
2564  

 O27 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค
คล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับใน 
หน่วยงานในป ีพ.ศ. 2564 อย่างน้อย
ประกอบดว้ย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

✔ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
https://bit.ly/3sGzFZR 
เลือก เมนูหลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมห
ลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อใช้ประกอบการอา้งอิงการด าเนินงาน 
ซ่ึงประกอบไปด้วยหวัข้อหลัก ดังนี้ 
1.การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033111342924.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033111342924.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033118124232.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021033118124232.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021032313543832.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021032313543832.pdf
https://bit.ly/3sGzFZR
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o การบรรจแุละแต่งต้ังบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

2.การสรรหา 
3.การคัดเลือกและสอบแข่งชัน 
4.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
5.การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหนา้บุคลากร 
6.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
7.การเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มเงินเดือน 
8.การปรับวุฒิและเปลี่ยนต าแหน่ง 
9.การลาออกจากราชการ 
10.เชิดชูเกีูยรติบุคลากร 

 O28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค
คลประจ าป ี

o เป็นรายงานผลของปีที่ผา่นมา พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

✔ 1.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
https://bit.ly/31uC0Lu 
 เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
⇨ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
⇨ ปี 2563 
2.รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารแล
ะพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
https://bit.ly/31q9R8j 
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
⇨ รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการ 
บริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล   ⇨ ปี 2563 
3.รายงานการด าเนินการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุ
คคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
https://bit.ly/3swZUln 
เลือก เมนูการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
⇨ รายงานการด าเนินการบรหิารและพัฒนา 
     ทรัพยากรบุคคล  ⇨ ปี 2563 

1.มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่จัดท า
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานปีระจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ด าเนินการท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ 2563 และรายงานการ
ด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

https://bit.ly/31uC0Lu
https://bit.ly/31q9R8j
https://bit.ly/3swZUln
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and  Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
  4.5 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่ 255/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมี เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุป จ านวนและประเภทเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ ปีที่ผ่านมา 

4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการด าเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน 

6. ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
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9.5 
การส่งเสริมความ
โปร่งใส 

O29 
แนวปฏบิัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ือง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
ยกตัวอย่างเช่น รายละเอยีดวิธกีารที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวธิีการในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น 

✔ 1. คู่มือการปฏิบัติงานการพจิารณาข้อรอ้งเรียน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
Link : www.ubu.ac.th/web/law 
เลือก ข่าวประชาสัมพันธ ์⇨ 
คู่มือการปฏิบัติงานการพจิารณาข้อร้องเรียน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2. ขั้นตอนการพจิารณาเร่ืองร้องเรียน 
Link : www.ubu.ac.th/web/law 
เลือก ข่าวประชาสัมพันธ ์⇨ ช่องทางการยื่นเร่ือง
ร้องเรียนและการรับสินบนและขั้นตอนการพิจารณา
เร่ืองร้องเรียนของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

1.มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีโดยส านักงานกฎหมายและนิติ
การได้จัดท าแนวปฏิบัตหิรือเนื้อหาเกีย่วกับรายละเอยีดการ
จัดการต่อเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวขอ้งกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีเร่ืองแนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน
กฎหมายและนิติการแลว้ 

 O30 
ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพ
ฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกตา่งหากจากชอ่งทางทั่วไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัตกิารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเขา้ถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 

✔ 1. ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนและการรับสนิบน 
Link : www.ubu.ac.th/web/law 
เลือก 
ร้องเรียน⇨ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนและการรับสินบน 
หรือ Link : www.ubu.ac.th/new เลือก  
การบริการต่างๆ (ด้านล่าง) ⇨ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน 
2. ช่องทางการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
Link : www.ubu.ac.th/web/law 
เลือก ข่าวประชาสัมพันธ ์⇨ ช่องทางการยื่นเร่ือง
ร้องเรียนและการรับสินบนและขั้นตอนการพิจารณา
เร่ืองร้องเรียนของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยส านักงานกฎหมายและนิติกา
รได้จัดท าช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซ
ต์ของส านักงานกฎหมายและนิตกิาร 
 

 O31 
ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประ
พฤติมิชอบ 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหนา้การจัดการเรื่องร้องเรียน 
ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเร่ือง เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เร่ืองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไมม่ีเร่ือง
ร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564 

✔ สถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทย
าลัยอุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  
Link : www.ubu.ac.th/web/law 
เลือก ข่าวประชาสัมพันธ ์⇨ 
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจา้หน้าที่ของมหา
วิทยาลยัอุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยส านักงานกฎหมายและนิติ
การได้จัดท าสรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานกฎหมายและนิตกิาร 

http://www.ubu.ac.th/web/law
http://www.ubu.ac.th/web/law
http://www.ubu.ac.th/web/law
http://www.ubu.ac.th/new
http://www.ubu.ac.th/web/law
http://www.ubu.ac.th/web/law
https://www.ubu.ac.th/web/law/news/19251/
https://www.ubu.ac.th/web/law/news/19251/
https://www.ubu.ac.th/web/law/news/19251/
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 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง

ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกจิของหนว่ยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ 
o สามารถเขา้ถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 

✔ ระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกา
รพัฒนา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
http://www.voc.ubu.ac.th/  
 
 
 

 
 

 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนนิการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

✔   
 
 
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เร่ือง มาตรการ 
กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสี
ยมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยอุบลราช
ธานี 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/01f20180
60711040890.pdf  
  
 
 
 
  2. อยู่ระหวา่งการน าข้อมูลลงระบบของกองแผนงาน 
    
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แส
ดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกจิของหนว่ยงาน ดงันี้ 
     1. จัดท าประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เร่ือง 
มาตรการ 
กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่
วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และได้แจ้งเวียนให้คณะ ส านกั หนว่ยงาน 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบแลว้ 
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองกลาง  
     2. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้
ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิของมหาวิทยาลยั 
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี ้
         2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) มีดังนี้ 
              (1) 
มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุ
ณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในปีกา
รศึกษา 2561 
และได้จัดท ารายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณ
ภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 
เรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน 
 (2) มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความคิดเห็นของ 
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
ต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และได้จัดท ารายงานผลส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุ

http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
http://www.voc.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/01f2018060711040890.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/01f2018060711040890.pdf
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    2.2 (1) 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานวิ
จัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีปี 2564 
http://gg.gg/ovnx2 
 
 
 
 
 
 
    2.2 (2) 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บ
ริการตามพันธกิจด้านการวิจัย http://gg.gg/ovnsx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561  
เรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน  
(3) 
มหาวิทยาลัยได้ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับป
ริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2561 
และได้จัดท ารายงานผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
(ระดับปริญญาตรี) ประจ าปีการศึกษา 2561  เรียบร้อยแล้ว 
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน 
2.2 ด้านการวิจยั มีดังนี ้
(1) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้ผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการใน การจัดท าค าของบประมาณ 
การด าเนินโครงการวิจยั การติดตามการด าเนินโครงการวิจัย 
และการประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัย 
และได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมดังกล่าวเรีย
บร้อยแล้ว 
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิ
จัย บรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(2) มหาวิทยาลยัได้ส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการตามพันธกจิด้านการวจิัย 
ของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม   
และได้จัดท าสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริกา
รต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวจิัยของส านกังานส่งเ
สริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยอบุราชธานี เรียบรอ้ยแลว้ 
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 2.3 ด้านการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
(1) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้ผู้ 

http://gg.gg/ovnx2
http://gg.gg/ovnsx
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     2.3 (1) 
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในพันธกิ
จด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าป ี2564 
http://gg.gg/ovnow   
  
 
 
 
 
 
 
 
     2.3 (2) 
สรุปผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริกา
รวิชาการ http://gg.gg/ovndd 
 
 
 
 
 
 
     2.4 (1) 
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในพันธกิ
จด้านบริการวิชาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปี 2564 
รอบ 6 เดือน http://gg.gg/ovnpg  
   
 
 
 
 
 
   2.4 (2) 
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรว่มในการให้บริการวิชาการได้
แก่ การจัดท าค าของบประมาณ การด าเนินโครงการ 
การติดตามการด าเนินโครงการ 
และการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
และได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมดังกล่าวเรีย
บร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
(2) มหาวิทยาลยัได้ส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการวิชาการ  
และได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของผู้
รับบริการวิชาการ  เรียบร้อยแล้ว 
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 2.4 ด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้ 
(1) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้ผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรว่มในการท านุบ ารุงศิลปวัฒน
ธรรม ได้แก่ การจัดท าค าของบประมาณ 
การด าเนินโครงการ การติดตามการด าเนินโครงการ 
และการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
และได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมดังกล่าวเรีย
บร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 (2) มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการตามพันธกจิด้านการท านุบ ารุงศิ
ลปวัฒนธรรม ของส านกังานส่งเสริมบริหารงานวิจยั 
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

http://gg.gg/ovnow
http://gg.gg/ovndd
http://gg.gg/ovnpg
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ให้บริการตามพันธกิจดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2563 - มีนาคม 2564)  http://gg.gg/ovnfj 
 
 
 
 
 
 
 
       2.5 (1) ค าสั่งสภามหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ีที่ 
21/2562 เร่ือง 
แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอบุลร
าชธาน ี 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 

และได้จัดท าสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริกา
รต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธ
รรม ของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวจิัย 
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  เรียบร้อยแล้ว 
โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิ
จัย บรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 2.5 ด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
(1) 
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าท าหน้า
ที่ให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 
สนับสนุนการด าเนินการกิจการมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนา 
และจัดหาประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลยั 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ได้แต่งตั้งบุคคลเข้ามาเพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเส
ริมกิจการมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานีที่ 21/2562 
(2) มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการจัดประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาใหข้้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต  

http://gg.gg/ovnfj
http://gg.gg/ovnlp
http://gg.gg/ovnv0
http://gg.gg/ovnve
http://gg.gg/ovnw2
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and  Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการ
ด าเนินงาน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

 
4.6 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ 255/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 
10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. เผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์ หรือค ามั่นของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน 

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี จะต้องเป็นผลการ ประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของ การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

4. ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้อง เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการด าเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน ปีที่ประเมิน 

6. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม ด้านการป้องกัน การทุจริตที่หน่วยงานจะด าเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูล ของปีที่ประเมิน 

7. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการ
ด าเนินการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็น ข้อมูลของปีที่ประเมิน 
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8. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุปการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

9. ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วดัย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหต ุ
10.1 
การด าเนินการเพื่
อป้องกันการทุจริ
ต 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจบุันของ
หน่วยงาน 

✔ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเร่ือง การแสดง
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ  
(ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n20190
52716124423.pdf   
(เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี>> 
ลิงค์ข่าสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> 
การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติร
าชการของอธิการบดี 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ไฟล์ 1) 
 
2. โปสเตอร์เผยแพร่เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และปฏิบัติราชการ 
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n20190
60410570010.pdf  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี>> ลิงค์
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ ์>> การแสดงเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการของ
อธิการบดี และผู้บรหิารมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี>> 
ไฟล์ 2) 
3. สรุปสาระส าคัญของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีเร่ือง การแสดงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานและปฏิบัติราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 22 
พฤษภาคม 2562) ในรูปแบบ Infographic 
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n20210
40113464850.pdf  
 
(เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี>> 
ลิงค์ข่าวสาร >> ขา่วประชาสัมพันธ ์>> 
การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติร
าชการของอธิการบดี 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ไฟล์ 3) 
 

1.มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชกา
รให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล ประกาศ ณ วันที่ 22 
พฤษภาคม 2562  และจัดท าโปสเตอร์เผยแพร่ฯ 
ติดประกาศทั่วมหาวิทยาลยั 
2.ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
3.ควรมีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็น หรือสาระส าคัญ 
โดยสรุปให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ Infographic 
เพื่อใช้ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือผู้รับบริการสามารถเข้าใจได้ง่าย 
  

https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019052716124423.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2019060410570010.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2021040113464850.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00006n2021040113464850.pdf
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วดัย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหต ุ
หมายเหตุ ตามค าสั่งมหาวิทยลัยอุบลราชธานี ที ่
9/2562 มหาวิทยาลยั ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ให้ด ารงต าแหน่งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ตั้งแต่
วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่างจะมพีระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหนง่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น ประกาศเจตจ านง
ดังกล่าวซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  จึง
เป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 O35 การมีส่วนรว่มของผู้บริหาร o แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

✔ 1. โครงการให้บริการค าแนะน าในการปฏิบัติงานเฉพาะ
เร่ือง เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หนว่ยรับตรวจ  ในวัน
จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 (ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน)  
ช่องทางที่ 1 
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id
=18719  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี>> 
ข่าวเด่น >> อ่านขา่วทั้งหมด >> ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ม.อุบลฯ จัดโครงการให้บริการค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่
หน่วยงานรับตรวจ 28 ธันวาคม 2563) 
ช่องทางที่ 2 
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/18727
/  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานตรวจสอบภายใน >> 
ภาพกิจกรรม >> More Info >> โครงการให้บริการค า
แนะในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง เพื่อปอ้งกันความ
เสียหายแก่หนว่ยรับตรวจ) 
2. โครงการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระ
งานด้านกฎหมาย ของส านกังานกฎหมายและนิตกิาร 
และการรับฟังสภาพปัญหาอปุสรรค เพื่อน ามาปรับปรุง
การให้บริการดา้นกฎหมายของหนว่ยงานที่ใช้บริการ ณ 

 

https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18719
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18719
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/18727/
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/18727/
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 6 หน่วยงาน คือ คณะศิลปประยุกตแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ และ
คณะศิลปศาสตร์ (ส านักงานกฎหมายและนิติการ) 
https://www.ubu.ac.th/web/law/news_categor
y/7/  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานกฎหมายและนิตกิาร 
>> ภาพกิจกรรม) 
 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธ์การ
สื่อสารองค์กรการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรเพื่อ
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 
เมษายน 2564 (กองกลาง และกองการเจ้าหน้าที่) 
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id
=19448   
เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี >> ข่าว
เด่น >> มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคและกลยุทธก์ารสื่อสารองค์กรเพื่อ
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดรหัสกฎหมาย
การเงิน กฎหมายงบประมาณ กฎหมายพัสดุโดย
กรรมวิธีผู้รับบริการพอใจสูงสุด ผู้ให้บรกิารปลอดภยั ใน
วันพฤหัสบดีที ่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 >> ภาพกจิกรรม >> 
โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ถอดรหสั กฎหมาย 
ด้านวิธีงบประมาณ ด้านวินัยนยัการเงินการคลัง ของรัฐ 

https://www.ubu.ac.th/web/law/news_category/7/
https://www.ubu.ac.th/web/law/news_category/7/
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19448
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19448
https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/19455/
https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/19455/
https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/19454/
https://www.ubu.ac.th/web/finance/news/19454/
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และกฎหมายด้านการพัสดุ ตามแผน ปราบปรามและ
ป้องการทุจริต ม.อุบลราชธาน ีปี 2564 กลุ่ม 1 และ
กลุ่ม 2 
5. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ส านักงานตรวจสอบภายใน) 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00006f20
20072015022891.PDF  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานตรวจสอบภายใน >> 
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี>> ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ฯ) 
6. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ส านักงานตรวจสอบภายใน) 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00006f20
20060814483878.PDF  
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานตรวจสอบภายใน >> 
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี>> กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ) 

 O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าป ี o แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ทีอ่าจกอ่ให้เกิด
การทุจริตหรือกอ่ให้เกิดการขัดกันระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมนิ 
ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเส่ียงและระดับ
ของความเส่ียง มาตรการและการด าเนนิการใน 
การบริหารจัดการความเสีย่ง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

✔ รายงานผลการประเมินความเส่ียงเพื่อปอ้งกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 https://bit.ly/39kf7yD  
https://bit.ly/3sCV72c (.pdf)  
 
(เผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน ที่ 
www.ubu.ac.th/web/planning → เลือก 
“คุณธรรมและความโปร่งใส → ITA 64 → เลือก 
“ตัวชี้วัด 10.1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกนัการทุจริต” 
→ O36 
การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจ า
ปี)   
 

1. มหาวิทยาลัย โดยคณะอนุกรรมการฯ ตัวชี้วัดย่อยที ่10.1 
การป้องกันการทุจริต ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานพิจารณา
ทบทวนการประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
และมาตรการหรอืแนวทางการป้องกันการทุจริต โดยผลการ
ประเมินความเส่ียงและการจัดท าแนวทาง/มาตรการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ประเด็นความเส่ียง คือ 
ความเส่ียงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
ก าหนด/ความถูกต้องของหลกัเกณฑ์และอัตราการเบกิ
จ่ายเงิน และความเส่ียงด้านการจัดซ้ือจดัจ้างไม่เป็นไปตาม
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ขั้นการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง) 
2. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการด าเนินการประเมินความ
เส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต และทบทวนแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00006f2020072015022891.PDF
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00006f2020072015022891.PDF
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00006f2020060814483878.PDF
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00006f2020060814483878.PDF
https://bit.ly/39kf7yD
https://bit.ly/3sCV72c
http://www.ubu.ac.th/web/planning
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3. กองแผนงาน จัดท ารายงานผลการประเมินความเส่ียง
และแนวทางการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้ง
เวียนให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกนั พร้อมทั้งเผยแพร่
บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

 O37 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเส่ียงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดeเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเส่ียงตามข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

✔ แนวทางการป้องกันการทุจริตและการด าเนินการตามแ
นวทางการปอ้งกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลยั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
https://bit.ly/39kf7yD   
https://bit.ly/3tZUvDW (.pdf)  
 
(เผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน 
www.ubu.ac.th/web/planning → เลือก 
“คุณธรรมและความโปร่งใส → ITA 64 → เลือก 
“ตัวชี้วัด 10.1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกนัการทุจริต” 
→ O37 
การด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตประ
จ าปี) 
 
 

1. แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กองแผนงาน ได้
ด าเนินการจัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ด าเนินการแจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติรว่มกัน 
และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์กองแผนงาน 
2. ประเด็นความเส่ียงด้านการปอ้งกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 
ประเด็นความเส่ียง คือ ความเส่ียงด้านการเบิกจา่ยเงินไม่
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของ
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน และความเส่ียงด้าน
การจัดซ้ือจัดจา้งไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ขั้น
การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง) ผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง 
ได้ก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต ก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ โดยมกีารด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต (ปรากฎในบทที่ 3 การด าเนินการตามแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564)  และการด าเนินการตามแนวทางการปอ้งกัน
การทุจริต มีก าหนดแลว้เสร็จในเดือนกันยายน 2564  
3. การติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการปอ้งกัน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 
4 และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาส 4 

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมของ
หน่วยงานทีแ่สดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานมีทัศนคติ

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

1.มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี มีนโยบาย "การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร" เพื่อให้เจา้หน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สจุริต และบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล  

https://bit.ly/39kf7yD
https://bit.ly/3tZUvDW
http://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021032311465080.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021032311465080.pdf
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วดัย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหต ุ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สจุริต อยา่ง
ชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

2.กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
https://bit.ly/3ceMt3P 
3.การก ากบัดูแลจรรยาบรรณ 
https://bit.ly/2PhutwR 
4.ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f20
21032311465096.pdf 
 

2.มหาวิทยาลัยมีการจัดกจิกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก ากบัดูแลจรรยาบรรณ
บุคลากร เพื่อท าหน้าที ่ก ากับดูแลและด าเนินการทาง
จรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าดว้ย จรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2563 
4.มหาวิทยาลัยจัดให้มีชอ่งทางรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

 O39 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต o แสดงแผนปฏิบัตกิารที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ. 2564 

✔ 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 

แผนปฏิบัติราชการวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   

 O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 
o มีข้อมูลรายละเอียดความกา้วหนา้ ยกตัวอย่าง
เช่น ความก้าวหนา้ การด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2564 

🗴  อยู่ระหว่างการรวบรวม สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
สิ้นไตรมาส 2 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัภายในเดือน
เมษายน 2564 

 O41 
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทจุริตปร
ะจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนนิการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของป ีพ.ศ. 2563 

✔ รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดแผนปฏิบัติราชกา
รว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน เลือก งาน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เลือก แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เลือก แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2560-2564 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการวา่ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ ์
2564 

https://bit.ly/3ceMt3P
https://bit.ly/2PhutwR
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021032311465096.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2021032311465096.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021032914202132.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021032914202132.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021033009465724.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021033009465724.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021033009465724.pdf
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and  Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการ
เผยแพร่ และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 4.7 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ 255/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท ามาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ เสนอต่ออธิการบดี โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ หรือการรายงานผล เป็นต้น 

2. น ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

3. เผยแพร่ผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน   

4. ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้หลัก ตัวชี้วดัย่อย รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร ่ มี/ไม่ม ี URL หมายเหต ุ
10.2 
มาตรการภายในเ
พื่อป้องกันการทุจ
ริต 

O42 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา
ยในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอยา่ง
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดออ่นที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ ประเด็นที่จะตอ้งพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพือ่ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหนว่ยงานให้ดขีึ้น ซ่ึง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบหรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนด
ขั้นตอนหรือวธิีการปฏิบัตกิารกาหนดแนวทางการ
กากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 

✔ 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 ป ี2564 หน้าที่ 10 
ตารางสรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการที่
มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ 7 มาตรการ ทบทวนประเด็น
ปัญหาอุปสรรค ขอ้จ ากัดการด าเนินงาน และแนวทางการ
แก้ไขทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ โดยเชิญประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ 
เพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2564 

 O43 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแ
ละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในขอ้ o42 ไปสู่การปฏิบัตอิยา่งเป็น
รูปธรรม 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

🗴  
 
 
 

อยู่ระหว่างการติดตามผลการทบทวนตามแนวทางที่ได้ก าห
นดไว้  

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021032914202132.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2021032914202132.pdf
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and  Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการเผยแพร่ 
และ Link ข้อมูล ตามตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในการด าเนินงาน 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ มอบกองแผนงาน
ด าเนินการติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดย่อยที่ O43 ภายในก าหนด 
 
  4.8 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2563 มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ านวน 
1,730,545,900 บาท  จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.63 ของงบประมาณทั้งหมด และเงินรายได้ จ านวน 940,913,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของ
งบประมาณท้ังหมด เมื่อพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเภท
รายจ่าย พบว่า งบบุคลากรมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.79  ของงบประมาณทั้งห มด  
รองลงมาคือ งบด าเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของงบประมาณทั้งหมด และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 18.02 
ของงบประมาณทั้งหมด และงบเงินอุดหนุนมีกรอบงบประมาณรายจ่ายต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของ
งบประมาณท้ังหมด 

ในส่วนของกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) พบว่า แผนงบประมาณรายจ่ายกระจายลงทุกยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการ
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 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของงบประมาณทั้งหมด และยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของงบประมาณทั้งหมด  ยุทธศาสตร์ที่ 8 
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของงบประมาณท้ังหมด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงบประมาณก าหนดค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมรายจ่ายประจ า และรายจ่าย
ลงทุน ไว้ที่ร้อยละ 54  ดังนี้ 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 36.00 57.00 80.00 100.00 

รายจ่ายลงทุน 20.00 45.00 65.00 100.00 

ภาพรวม 32.00 54.00 77.00 100.00 

1. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า คณะ/หน่วยงาน
รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ยกเว้นคณะนิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี ประกอบด้วย กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานบริหารบัณฑิต (งาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร) งานรับเข้าศึกษา ส านักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ  ส านักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม และส านักงานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น 
541 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 จ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (บรรลุตามแผนที่ก าหนด และสูง
กว่าค่าเป้าหมาย) จ านวน 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.09 ของตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวนตัวชี้วัดที่มี 

ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.88  ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด  จ านวนตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 455 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของตัวชี้วัดทั้งหมด   
และตัวชี้วัดที่ยกเลิกการด าเนินงาน จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของตัวชี้วัดทั้งหมด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ปีงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

สถานะ จ านวนตัวช้ีวัด  ร้อยละการด าเนินงาน  
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 21 3.88 
บรรลุเป้าหมาย 60 11.09 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 455 84.10 
ยกเลิกการด าเนินงาน 5 0.92 
รวม 541 100.00 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 
คณะ/หน่วยงาน ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการ

ใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และพบว่าผลการด าเนินงานในภาพรวมตัวชี้วัดที่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย จ านวน 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.09 ของตัวชี้วัดทั้งหมด    

1) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ประกอบด้วย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.59 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และ
ส านักวิทยบริการ จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.79 ของตัวชี้วัดทั้งหมด  

2) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ในภาพรวม จ านวน 
21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของตัวชี้วัดทั้งหมด คณะหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ประกอบด้วย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.27 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด รองลงมาคือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และส านักงานอธิการบดี  
จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ประเภทการไม่บรรล ุ คณะ/ส านัก 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 

1. การใช้บริการไม่
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย   

12 เนื่องจากการด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริม
มหาวิทยาลยัดิจิทลัมีตัวช้ีวัดต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ดังน้ี 
-ด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคลากร, ฐานข้อมลู
งานวิจัย และระบบ Portal 
-ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลยั (Security) ด าเนินการได้จ านวน 
4 ข้อ จากค่าเป้าหมาย 5 ข้อ (มหาวิทยาลัยมี

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย, 
21 , 3.88% บรรลุเป้าหมาย, 60 , 

11.09%

อยู่ระหว่างด าเนินการ, 
455 , 84.10%

ยกเลิกการด าเนินงาน, 
5 , 0.92%

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย
อยู่ระหว่างด าเนินการ ยกเลิกการด าเนินงาน
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ประเภทการไม่บรรล ุ คณะ/ส านัก 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านการวัดความส าเร็จไว้ 
5 ข้อ) 
- การเพิ่มและทดแทนจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เนต็ที่
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นท่ีน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนจะ
ติดตั้งเพิ่มเติมจ านวน 200 จดุ ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 
23.78 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 80 
-ร้อยละบุคลากรและนักศึกษาใช้บัญชีเมลม์หาวิทยาลัย
(@UBU) ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 89.68 ซึ่ง
จ านวนผู้ใช้เมล์ @UBU กลุ่มบุคลากร เท่ากับ 1,760 
และ จ านวนผู้ใช้เมล์ @UBU กลุ่มนักศึกษา เท่ากับ 
19,514 จากคา่เป้าหมายร้อยละ 95 
เนื่องจากการด าเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป,ี โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และโครงการการบริการสนามสอบวัด
ความรู้ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ e-Exam ส านักงาน 
กพ. ประจ าปี 2564 มผีลการด าเนินงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปค่า
ตามเป้าหมาย 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1 เนื่องจากบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี เพียง
จ านวน 6 คน จากบุคลากรทั้งหมดจ านวน 7 คน  และไม่
รับการตรวจครบทุกรายการตามโปรแกรมการตรวจ 
ดังนั้น จึงท าให้การใช้จ่ายงบในโครงการไม่เป็นไปตาม
วงเงินรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ผลการด าเนินงานจึงไม่บรรลุ
ตามค่าเป้าหมาย 

คณะบริหารศาสตร์   1 เนื่องจากจัดอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร
สายสนับสนุน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 23 คน ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จ านวน 1 คน จากค่า
เป้าหมายจ านวน 24 คน 

ส านักงานอธิการบดี   5 เนื่องจากจ านวนผู้ได้รับการจ้างงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 

3) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ในภาพรวมจ านวน 
455 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของตัวชี้วัดทั้งหมด คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 
ของตัวชี้วัดทั้งหมด ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 23 ตัวชี้วัด  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 24 ตัวชี้วัด ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
จ านวน 11 ตัวชี้วัด  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 5 ตัวชี้วัด  

4) คณะ/ส านักท่ียกเลิกโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.92 
ของตัวชี้วัดทั้งหมด ประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11  
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56  คณะบริหารศาสตร์ จ านนวน 1 โครงการ คิดเป็น
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ร้อยละ 2.38  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.00 และส านักงานอธิการบดี จ านวน 
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 โดยมีสาเหตุการยกเลิกการด าเนินงาน ดังนี้ 

สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก 
จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสาหกิจ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1 ยกเลิกโครงการประกันคุณภาพภายในโรงพิมพ์ฯ 
เนื่องจากส านักงานประกันคุณภาพฯ แจ้งว่ายังไม่มีการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงพิมพ์ฯ ไปจนกว่า
มหาวิทยาลัยจะปรับโครงสร้างหน่วยงานวิสาหกิจเสร็จ
เรียบร้อย ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. คณะปรับปรุง
หลักสูตรตาม
ข้อก าหนดของสภาการ
พยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี กลุ่มโรคเรื้อรัง 
(NCM)  

3. มีการด าเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อย โดย
ไม่ใช้งบประมาณของ
คณะฯ 

คณะบริหารศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ 
เนื่องจากส านักทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลังคาโรงอาหารคณะบรหิารศาสตร์ 
ให้กับคณะฯ ตามสัญญาเลขท่ี อ.อบ.(ทส) 10/2563 ลง
วันท่ี 7 ต.ค.63 เรยีบร้อยแล้ว 

4. ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
เนื่องจากผู้ให้ทุนสนับสนุนการจดัท าโครงการฯ ยกเลิก
ด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.  2564 

5. จากสถานการณ์
แพร่- ระบาดของโรค 
Covid 19 

ส านักงานอธิการบดี   1 ยกเลิกโครงการค่าย ม.อุบลฯวิชาการ เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid 19 

รายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 

 

 จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ

(1) (2) (3) (4)=(3)*100/
(13)

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

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

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

(11) (12)=(11)*100/
(13)

(13)=(3)+(5)+
(7)+(9)+(11)

(14)=(5)+(7) (15)=(14)*100/13

1 คณะเกษตรศาสตร์          -                -                3         6.00             -                -             47         94.00             -                    -                50                         3                              6.00

2 คณะบริหารศาสตร์           1         2.38             -               -                1         2.38           39         92.86              1              2.38              42                         1                              2.38

3 คณะพยาบาลศาสตร์           1         2.56              2         5.13              2         5.13           33         84.62              1              2.56              39                         4                            10.26

4 คณะเภสัชศาสตร์          -                -               -               -               -                -             20      100.00             -                    -                20                        -                                     -   

5 คณะรัฐศาสตร์          -                -               -               -               -                -             23      100.00             -                    -                23                        -                                     -   

6 คณะวิทยาศาสตร์          -                -               -               -                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

9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข -                    -   -                     -   -                      -   24               100.00 -                          -                24                        -                                     -   

10 ส านักวิทยบริการ 1                  3.45 3                   10.34 1                     3.45 24                  82.76 -                          -                29                         4                            13.79

11 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์          -                -               -               -               -                -             11      100.00             -                    -                11                        -                                     -   

12 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย         12       29.27              6       14.63              9       21.95           14         34.15             -                    -                41                       15                            36.59

13 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          -                -               -               -               -                -                5      100.00             -                    -                  5                        -                                     -   

14 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           1       11.11             -               -               -                -                7         77.78              1            11.11                9                        -                                     -   

15 ส านักงานอธิการบดี           5         3.16           19       12.03              2         1.27         131         82.91              1              0.63            158                       21                            13.29

ผลรวมท้ังหมด         21         3.88           43         7.95           17         3.14         455         84.10              5              0.92            541                       60                            11.09

ล ำดับ คณะ/ส ำนัก  ผลกำรด ำเนินงำน ผลรวมตัวช้ีวัดท่ีมี
ผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละจ ำนวนตัวช้ีวัด
ท่ีมีผลกำรด ำเนินบรรลุ

เป้ำหมำยต่อจ ำนวนตัวช้ีวัด
ท้ังหมด

ผลรวมตัวช้ีวัด
ท้ังหมด ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย  ตำมเป้ำหมำย  สูงกว่ำเป้ำหมำย  อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน  ยกเลิกกำรด ำเนินงำน
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
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คณะวิศวฯ
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

ส านักวิทยบริการ

ส านักทรัพย์สินฯ

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ

โรงแรมฯ

โรงพิมพ์ฯ

ส านักงานอธิการบดี
ร้อ

ยล
ะก

าร
ด า

เน
ินง

าน
ขอ

งต
ัวชี้

วัด
ทั้ง

หม
ด

คณะเกษตรฯ คณะบริหารฯ
คณะพยาบาล

ฯ
คณะเภสัชฯ

คณะ
รัฐศาสตร์

คณะวิทย์ฯ คณะวิศวฯ
คณะศิลป
ประยุกต์ฯ

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์

ฯ

ส านักวิทย
บริการ

ส านัก
ทรัพย์สินฯ

ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ

โรงแรมฯ โรงพิมพ์ฯ
ส านักงาน
อธิการบดี

ต่ ากว่าเป้าหมาย - 1 1 - - - - - - 1 - 12 - 1 5

ตามเป้าหมาย 3 - 2 - - - 8 2 - 3 - 6 - - 19

สูงกว่าเป้าหมาย - 1 2 - - 1 1 - - 1 - 9 - - 2

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 47 39 33 20 23 23 40 14 24 24 11 14 5 7 131

ยกเลิกโครงการ - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1
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2. ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 

ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละ 
54.00เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตร
มาส 2 แล้วพบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 37.32 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 44.12 และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 31.92 ซึ่งผลการด าเนินงานและผล
การเบิกจ่ายของคณะ/ส านัก ที่ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด รายละเอียดตามตารางที่ 
3 และแผนภูมิที่ 3 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 

สถานะ เป้าหมายการ
เบิกจ่าย 

(ส านักงบประมาณ
ก าหนด) 

ผลการเบิกจ่าย 
ภาพรวม 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินรายได้ 

ร้อยละ 54 37.32 44.12 31.92 
หมายเหตุ : 

1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา, เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี (ไม่รวมคณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 

2. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS (ไม่รวมคณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
 

 
              แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 

                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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คณะ/ส านัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จ านวน 643 ,873,663.7 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของงบประมาณ
ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 

ตารางท่ี 4  สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 2 
รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   
(ไม่รวมคณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 

1,587,640,100 
 

92.02 

งบประมาณรายจ่ายตั้งเพ่ิมกลางปี 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/โครงการบริหารจัดการอ่ืน)  จ านวน 

43,664,557.07 บาท 
2) เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันโครงการบริหารจัดการอ่ืนๆ โครงการผลิตบัณฑิต  โครงการ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต) จ านวน 278,879,157.56 บาท 
3) เงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) จ านวน  1,385,000.00 บาท 
4) เงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการ-โครงการจ้างงานฯ) 47,729,191.67 บาท 
5) เงินรายได้ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน)  จ านวน  76,287,725.32 บาท 
6) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการบริหารจัดการอ่ืนๆ โครงการผลิตบัณฑิต  โครงการสนับสนุนการ

ผลิตบัณฑิต และโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา)  จ านวน  367,340,227.44 บาท 
7) เงินรายได้ (โครงการบริการวิชาการ) จ านวน  85,874,725.76 บาท 
8) เงินรายได้ (โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  จ านวน 3,616,342.50 บาท 
9) เงินรายได้ (โครงการวิจัย) จ านวน  134,837,513.74 บาท 
10)  เงินรายได้ (เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย)  จ านวน 41,880,100 บาท 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

[], []

1. งปม. (เงินผูกพันรายการงบ
ลงทุน), 43,664,557.07 

2. งปม. (คก.บริหารจัดการ/คก.
ผลิตบัณฑิต/คก.สนับสนุนการผลิต
บัณฑิต) , 278,879,157.56 

3. งปม. (โครงการบริการ
วิชาการ-โครงการจ้างงานฯ) , 

47,729,191.67 

4. งปม. (โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) , 
1,385,000.00 

5. รด. (เงินผูกพันรายการงบ
ลงทุน), 76,287,725.32 

6.รด. (คก.บริหารจัดการอื่นๆ/คก.
ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา), 
367,340,227.44 

[], []

8. รด. (โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) , 
3,616,342.50 9. รด. (โครงการวิจัย), 

134,837,513.74 

[], []

งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติ
งานฯ[]
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เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2  ของคณะ/ส านัก  พบว่าคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย คณะ
เภสัชศาสตร์  ร้อยละ  67.53 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 77.09 
ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 52.80  ของงบประมาณเงินรายได้   รองลงมาคือ
ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 47.54  ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 
59.05 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้  ร้อยละ 32.40  ของงบประมาณเงินรายได้  และ
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร้อยละ 44.92 ของงบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้)  
และเมื่อพิจารณาคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ าสุด ประกอบด้วย  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  ร้อยละ 18.75 ของงบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้)  รองลงมาคือส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  ร้อยละ 21.22 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 43.26 
ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้  ร้อยละ 15.16  ของงบประมาณเงินรายได้   และคณะ
พยาบาลศาสตร์  ร้อยละ 25.11 ของงบประมาณท้ังหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 40.31 
ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ  15.70  ของงบประมาณเงินรายได้  รายละเอียด
ตามตารางท่ี 5  แผนภูมิที่ 5 และแผนภูมิที่ 6 
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ตารางที่ 5  เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

 

หมายเหตุ :    

1. ข้อมูลแผน ใช้ข้อมลูจากกองแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 

ข้อมูลผลการเบกิจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ข้อมลูจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
 
 

เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม เงินงบประมำณแผ่นดิน เบิกจ่ำยเงินรำยได้ รวม เงินงบประมำณ
แผ่นดิน

เงินรำยได้ ภำพรวม

1 คณะเกษตรศาสตร์     65,409,800.00     48,578,800.00      113,988,600.00     35,015,454.56       8,262,191.81        43,277,646.37          53.53             17.01             37.97
2 คณะบริหารศาสตร์     29,415,100.00     65,142,800.00        94,557,900.00     13,903,426.18     15,436,432.01        29,339,858.19          47.27             23.70             31.03
3 คณะพยาบาลศาสตร์     19,413,600.00     31,349,400.00        50,763,000.00       7,825,765.45       4,921,723.03        12,747,488.48          40.31             15.70             25.11
4 คณะเภสัชศาสตร์  108,814,700.00     70,621,900.00      179,436,600.00     83,888,726.64     37,288,664.02      121,177,390.66          77.09             52.80             67.53
5 คณะรัฐศาสตร์       8,806,700.00     23,771,800.00        32,578,500.00       3,926,026.54       7,607,408.05        11,533,434.59          44.58             32.00             35.40
6 คณะวิทยาศาสตร์  110,990,400.00     77,241,300.00      188,231,700.00     53,050,664.66     28,616,403.99        81,667,068.65          47.80             37.05             43.39
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์     75,224,600.00     72,715,295.00      147,939,895.00     36,822,409.29     13,426,173.41        50,248,582.70          48.95             18.46             33.97
8 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       6,743,200.00     10,609,600.00        17,352,800.00       2,874,510.23       3,321,161.00          6,195,671.23          42.63             31.30             35.70
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  141,138,500.00  156,819,706.64      297,958,206.64     31,039,589.29     65,156,685.85        96,196,275.14          21.99             41.55             32.29

10 ส านักวิทยบริการ     18,449,100.00     14,019,200.00        32,468,300.00     10,893,890.99       4,542,733.70        15,436,624.69          59.05             32.40             47.54
11 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์          388,900.00     39,041,500.00        39,430,400.00                          -         7,391,834.08          7,391,834.08                 -               18.93             18.75
12 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย       6,909,700.00     25,095,500.00        32,005,200.00       2,988,806.65       3,803,290.51          6,792,097.16          43.26             15.16             21.22
13 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          -         9,613,447.00          9,613,447.00                          -         4,318,771.46          4,318,771.46                 -               44.92             44.92
14 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          -              6,696,000          6,696,000.00                          -         2,300,904.97          2,300,904.97                 -               34.36             34.36
15 ส านักงานอธิการบดี  171,624,300.00        310,723,356      482,347,656.13     54,522,404.46  100,727,610.89      155,250,015.35          31.77             32.42             32.19

ผลรวมท้ังหมด  763,328,600.00  962,039,604.77   1,725,368,204.77  336,751,674.93  307,121,988.78      643,873,663.71          44.12             31.92             37.32

ล ำดับ คณะ/ส ำนัก แผน ผล ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เงินงบประมำณแผ่นดิน
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แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร และผลการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

11
3.

99

94
.5

6

50
.7

6

17
9.

44

32
.5

8

18
8.

23

14
7.

94

17
.3

5

29
7.

96

32
.4

7

39
.4

3

32
.0

1

9.
61

6.
70

48
2.

35

.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00
หน่

วย
 : 

ล้า
นบ

าท

รวมงบประมาณ รวมเบิกจ่าย



- 65 - 

 

 

แผนภูมิที่ 6  แสดงร้อยละของผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดตัวชี้วัด
สัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้  ซึ่งมีค าอธิบายตัวชี้วัดดังนี้ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได ้

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการท างานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ประหยัดต้นทุน  เสร็จทันเวลาที่ก าหนด  ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย  การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ในปีงบประมาณที่ระบุ คือ ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน   และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 

 ประสิทธิผล  หมายถึง ผลส าเร็จ หรือการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมายที่ก าหนด ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือท าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน    

ซึ่งมีสูตรในการค านวณดังนี้ 
=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเรจ็ในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในสว่นของเงินรายได้ 

ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้ 
ดังนั้น   
=                 11.09          =  0.30  

                                        37.32  
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้  
เท่ากับ 0.30 

จึงเสนอประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของคณะ/
หน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ   

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. มอบคณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายในโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่  2  
ประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์  และศิลปศาสตร์ และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองคลัง กอง
การเจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานบริหารบัณฑิต (งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร) 
งานรับเข้าศึกษา ส านักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  จัดท าข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน
ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 



- 67 - 

 

  2. ให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ ายโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เพ่ือใช้ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานติดตามคณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่รายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จัดท าข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน
ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อรวบรวมและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
  4.9 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สิ้นไตรมาส 2 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่ง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มอบหมายส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งที่ 255/2564 สั่ง 
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ประชุมทบทวน ปรับปรุงแก้ไขและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดไว้ กอปรกับเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กองแผนงาน ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยสมารถสรุปผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 5 45.45 
  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 6 54.55 
    - ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานแต่ยังไม่บรรลุผล 2 33.33 
    - ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่บรรลุผล 4 66.67 

รวม 11 100.00 
จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 11 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่

บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.45 
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
54.55 โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละการบรรลุผลตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละการบรรลุผลจ าแนกตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตส านึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1) จ านวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติงาน 

คน 0 0 
ไม่มผีู้กระท าผิดทุจริต 

2) จ านวนบุคลากรที่ท าผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

คน 0 0 
ไม่มผีู้กระท าผิดทุจริต 

3) จ า น ว น ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร 
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและนักศึกษา
ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ช่องทาง 5 5 
1) เว็บไซต์ 2) หนังสือแจ้งเวียน 3) ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4) สื่อสังคมออนไลน์  5) สื่อมวลชน 

4) จ านวนสื่อออนไลน์เพื่อการรับรู้การ
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวน 3 รายงานผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นไตรมาส 3 

5) จ านวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวน 0 0 
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการจดัซื้อจัดจ้าง 

6) จ านวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทาง 4 4 
1) แจ้งเรื่องด้วยตนเอง 2) ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนและ
รับสินบน 3) แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 4) แจ้ง
เรื่องร้องเรียนและรับสินบนทางไปรษณีย์ 
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ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
7) จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ 
และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

ช่องทาง 4 2 
1) เว็บไซต์ของหน่วยงาน 2) โทรศัพท์สายตรง 

8) จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร ที่
เสริมสร้างจิตส านักและค่านิยมการ
ต่ อต้ า นทุ จ ริ ต ให้ แ ก่ บุ ค ล ากรและ
นักศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

20 16 
1) โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียน
การเรียนการสอนที่น าเสนอรูปแบบการป้องกันการ
ทุจริต 
2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งไม่ทุจริต) 
3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ ปีการศึกษา 2564 
(สอดแทรกเนื้อหาการต่อต้านการทุจริต) 
4) โครงการสื่อสารกับนักศึกษาในการสร้างค่านิยมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
6) โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปลูกจิตส านึก 
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 วที ค ว า ม คิ ด ผู้ บ ริ ห า ร ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
12) โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ถอดรหัสกฎหมายการเงิน กฎหมายงบประมาณ 
กฎหมายพัสดุ” 
13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง  “การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย เพื่อ
พัฒนาการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา” 
14) โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวค าสัตย์เพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ 
15) โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียน
การเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้างจิตส านึก  การ
ต่อต้านทุจริต มีคุณธรรม จริธรรม และสร้างวินัย คณะ
เภสัชศาสตร์ 
16) โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอน (การ เ ชิด ชู เกียรติบุคลากรที่ เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติ
เหมาะสม) 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนเครือข่ าย กิจกรรมความ
ร่ ว มมื อกั บหน่ ว ย ง านภาย ใน แ ล ะ
ภายนอก 

เครือข่าย 4 รายงานผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4 

ข้อสังเกต: พบว่าจากผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ยังไม่มีหน่วยงานภายในใดที่มีการด าเนินกิจกรรม 
หรือมีโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการบรรลุผลของตัวช้ีวัดนี้  

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1) จ า น ว น แ น ว ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ห รื อ 
มาตรการและหรือคู่มือที่มีการทบทวน
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการคัดเลือกให้
นักศึกษารับทุน ด้านการคัดเลือกเข้า
ท างาน ด้านการรับจ่ายเงินสด) 

ระบบ/
กลไก/

มาตรฐาน/ 
เครื่องมือ 

4 รายงานผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4 

2) จ านวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 50 รายงานผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4 

(ร้อยละ 50 ของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
จากจ านวนทั้งหมด 15 หน่วยงาน  อย่างน้อยต้อง
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในหมวดใดหมวดหนึ่ง จ านวน 8 
หน่วยงาน) 

ข้อสังเกต: ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พบว่าจากผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ยังไม่มีหน่วยงานภายในใดที่มีโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องตามเกณฑก์ารประเมินองค์กรโปร่งใส (NACC Award 2020) ในหมวดใดหมวดหนึ่งต่อไปนี้ 

หมวด 1 องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจหรือให้บริการ 
หมวด 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
หมวด 3 องค์กรให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ของผู้ปฏิบัติงานผู้ร่วมงาน 

และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล (International Norms of Ethical Practices) 
หมวด 4 องค์กรด าเนินภารกิจ และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต 

และ ป้องกัน “การให้หรือรับสินบน” 
ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ด าเนินงานภายใต้หมวด 4 โดยมีมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสมีการ

ป้องกันการทุจริต และ ป้องกัน “การให้หรือรับสินบน” 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต) 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ สิ้นไตรมาส 2 และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มี

ส่วนได้เสีย เพิ่มช่องทางทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบท้ัง 4 ช่องทาง 
2. กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนเครือข่าย กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก กรณีหน่วยงานภายนอกมอบกองแผนงานตรวจสอบเพิ่มเติมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ว่ามีกิจกรรม
ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และมอบกองแผนงานพิจารณา
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
  4.10 รายงานผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การ
ปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มอบหมายส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งที่ 255/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
และได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อจ ากัดของแต่ละมาตรการ และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 และเม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2564 ครั้ง
ที่ 2 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ มาปรับปรับปรุงและบรรจุเป็นมาตรการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางการปรับปรุงตามมาตรการเพ่ือให้มีความเหมาะสมตามบริบทของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดไว้ กอปรกับเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กองแผนงาน ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการตามแนวทางที่เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 
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มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

1) กองกลางประสานงานกับ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
พิจารณาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 
เพื่อให้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและ
ครบถ้วนตามหัวข้อในประกาศฯ  
2) พิจารณาทบทวนการก าหนด
ผู้ รั บผิ ดชอบและสิ ทธิ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
3 )  ส า ห รั บ ร ะ ดั บ ส า นั ก ง าน
อธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง 
ควรปรับให้มีเว็บไซต์กลางของ
ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง/ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

เม.ย. 64 ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห น้ า
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ร่ ว ม กั บ ส า นั ก
คอมพิว เตอร์และเครือข่าย
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ใ ห้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูล
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. มาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม 

1) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ตามประกาศฯ ด าเนินการก ากับ
ติ ด ต ามและ ร าย ง านผลกา ร
ด าเนินงานต่ออธิการบดี /รอง
อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับ
ฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Voice 
of Students and Stakeholders: VOC) 

กองบริการการศึกษา/ 

ส านักงานบริหาร
งานวิจัยฯ/ 

กองกลาง 

ก.ย. 64 รายงานผลการด าเนินงาน ณ 
สิ้นไตรมาส 4 

3. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สร้างความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน
การปฏิบัติงาน หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของคณะ/หน่วยงาน 

กองคลัง เม.ย. 64 ด าเนินการจัดโครงการสัมมนา
วิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง 
ถอดรหั สกฎหมายกา ร เ งิ น 
กฎหมายงบประมาณ กฎหมาย
พัสดุ โดยกรรมวิธี ผู้รับบริการ 
พอใจสูงสุด ผู้ให้บริการปลอดภัย 
ภายใต้แผนปราบปราม ป้องกัน
ทุจริ ต ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ปี งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2564 เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุ และสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามพันธกิจ
หลัก ด้วยความโปร่งใส 

4. มาตรการ
จั ดการ เรื่ อ ง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

1) ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
สร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
โดยการเพิ่มส่วนของค าจ ากัด
ความของการร้ อ ง เ รี ยนและ
ประเภทของการร้องเรียน บน
หน้าเว็บไซต์  

ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ/ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

เม.ย. 64 1) ค าจ ากัดความ "ผู้รับบริการ" 
"ผู้ร้องเรียน" "ข้อร้องเรียน" 
ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียน พ.ศ. 2559 ข้อ 1 
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2) ส านักงานกฎหมายและนิติการ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ส า นั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการ
ปรับปรุงข้อความบนช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
หน้ าร้อง เรี ยนการทุจริต  โดย
ปรับเปลี่ยนข้อความจาก “ระบบ
การแจ้งเรื่องร้องเรียน” เป็น 
“ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและรับสินบน” 

วรรคเจ็ด วรรคแปด และวรรค
เก้า และข้อ 2 

2) อยู่ระหว่างการประสานงาน
กับส านั กคอมพิ ว เตอร์และ
เครือข่ายเพื่อแก้ไขข้อความบน
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
บนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกับหน้าร้องเรียน
การทุจริต  โดยปรับเปลี่ ยน
ข้อความจาก “ระบบการแจ้ง
เรื่องร้องเรียน” เป็น “ระบบ
การแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและรับสินบน” 

5. มาตรการ
ป้ อ งกั นก า ร
รับสินบน 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
พิ จ า รณาทบทวนประกา ศ ฯ 
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน และสอดคล้อง
กับการด าเนินงานในปัจจุบัน 

ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ 

ก.ย. 64 รายงานผลการด าเนินงาน ณ 
สิ้นไตรมาส 4 

6. มาตรการ
ป้ อ งกั นก า ร
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่ ว น ต น กั บ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1 )  ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ม า ต ร ก า ร /
โครงการ/กิจกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ หรือเพิ่ม
ช่ อ งท า ง ก า ร เ ผ ย แ พร่ ข้ อมู ล
ข่าวสารด้านการต่อต้านการทุจริต 
และสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จิ ต ใ ห้ แ ก่
บุคลากรและนักศึกษา 

กองการเจ้าหน้าที ่
( ห น่ ว ย ง า น ที่ ร่ ว ม
ด าเนินการ 1) กองคลัง 
2 )  ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 3) ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน) 

เม.ย. 64 ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย เช่น 1) โครงการ
สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  “ถอดรหั ส กฎหมาย
การเงิน กฎหมายงบประมาณ 
กฎหมายพัสดุ” 2) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาการ
สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร ใ น ส ถ า บั น 
อุดมศึกษา” 3) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “ปลูก
จิตส านึก ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน” 4) โครงการสื่อสาร
กับนักศึกษาในการสร้างค่านิยม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็นต้น 

7. มาตรการ
ตรวจสอบ 

การใช้ดุลพินิจ 

1) ทบทวนประกาศฯ ในการ
พิจารณาห้วงเวลาของการรายงาน
ผลการด า เนินงานตามคู่ มื อฯ 
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
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ก.ย. 64 รายงานผลการด าเนินงาน ณ 
สิ้นไตรมาส 4 
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และทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ  
2 )  ผู้ บั ง คั บบัญชา / ผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงาน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ สิ้นไตรมาส 2 

 
4.11 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563) และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท า
ร่างหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการร่าง
หลักสูตรเพ่ือขอเปิดหลักสูตร โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้แจ้งขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2567) มายังกองแผนงาน ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือขออนุมัติบรรจุแผน        การ
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)                      สรุป
รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  

การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

ตามที่ หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่เพ่ือสามารถ
ตอบสนองตลาดแรงงาน และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการท่องเที่ยวและนวัตกรรม คณะท างานจึงมีมติ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิมชื่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม พ.ศ.2565 เปลี่ยนเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ พ.ศ.2565 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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1.1)  แผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ และจักน าผลการพิจารณาการขออนุมัติบรรจุ
แผนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม_1) 

1.2)  การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

1.2.1)  ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
ได้ท าการส ารวจความสนในการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ โดยท าการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เมื่อเดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   ได้ความคิดเห็นของผู้กลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 258  คน โดยมีผลการ
ส ารวจที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในโรงเรียน
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 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 ในการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักสูตรมากขึ้น  โดยมีความ
สนใจต่อประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในประเด็น ดังนี้ 

• ศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
• โบราณคดีการจัดการมรดกทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศึกษา การอนุรักษ์และ

พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม  
• เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการ

วิสาหกิจวัฒนธรรม การบริหารโครงการ  
• ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย  มรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ การจัดการอุทยาน

ประวัติศาสตร์  
• การจัดการฐานข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรม สื่อดิจิทัลส าหรับประวัติศาสตร์

และมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม เป็นต้น  
• ประวัติศาสตร์ อีสาน ประวัติศาสตร์ ไทย ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ า โขง 

ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
(2) ความสนใจในอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง

ส าเร็จการศึกษา ได้แก่ 
• อาชีพอิสระเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมากท่ีสุด  
• หน่วยงานราชการ  
• ผู้จัดงานประชุมและนิทรรศการ (ออร์แกไนซ์)  
• นักจัดการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

 

1.2.2)  การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ท าการส ารวจ            
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ความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง โดยท าการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในประเทศ           
เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ได้ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น   
51  คน โดยมีผลการส ารวจ จาก หน่วยงานราชการ/เอกชน จ านวน 36 แห่ง      

(1) คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์  จากการส ารวจข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน ด้านที่ 3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ที่ 4 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลพิจารณาว่า
หลักสูตรมีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพียงพอ ร้อยละ 80.4  

(2) ความสามารถท างานในหน่วยงานของบัณฑิตที่จบในสาขาวิชาการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จากการส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตเรื่อง ความสามารถท างานในหน่วยงาน ของตน 
พบว่า ร้อยละ 96.1 เห็นว่าสามารถท างานในหน่วยงานได้ 

(3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
1. การเรียน กับการท างานอาจจะไม่ใช่หนทางเดียวกัน แต่อย่างน้อยบทเรียน

แต่ละบทแต่ละปี ฝึกฝนความอดทน ความขยันหมั่นเพียร สร้างระเบียบ แบบแผน การคิดวิเคราะห์ การวางแผน
ชีวิต 

2. นอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแล้ว ในปัจจุบันควรมีการถ่ายทอด
หรือเสนอแนะความเชื่อมโยงหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือชี้แนะสิ่งที่สามารถบูรณาการร่วมกับ
ศาสตร์อื่น ๆ หากนกัศึกษามีความประสงค์จะท างานในสายงานราชการควรศึกษาระเบียบข้าราชการเพ่ิมเติม และ
ควรมีการทดสอบ EQ เพ่ือพิจารณาว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้หรือไม่ เนื่องจาก ในการ
ท างานต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวให้เข้ากับสังคมในท่ีท างาน 

3. ขอให้ผลิตบัณฑิตผู้มีความเข้าใจในพลวัตทางวัฒนธรรมอย่างรู้เท่าทันโลก
เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

4. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านมรดก
ทางวัฒนธรรม ท าให้ขาดการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ดังนั้นถ้าหากว่าบุ คลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีความรู้ในในด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว จะช่วยให้เห็นถึงความส าคัญของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

5. เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ น่าจะท าให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์สามารถแทรก
เข้าไปอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ หรือแม้แต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรงขึ้น ถ้าดูตามรายวิชาหรือทักษะที่
ระบุไว้ในแบบสอบถามนี้ 

6. ควรเพ่ิม 1)ทักษะการท างานกับชุมชน 2)แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน
เรียนรู้ เรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมควบคู่ไปด้วย  

(4) คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีตลาดแรงงานต้องการ อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ได้แก่ 

1) พนักงานของรัฐในหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ ส านักงานด้านศิลปวัฒนธรรม อุทยาน
ประวัติศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

2) ผู้ผลิตสื่อและสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3) นักจัดการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
4) นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
5) ผู้จัดงานนิทรรศการและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม (ออร์แกไนซ์) 
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6) ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
1.3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ใช้

ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา รายละเอียด
แผนการศึกษา ดังนี้ 

 1.3.1 จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

 1.3.2 โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 3 หน่วยกิต 
ข หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน 68 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 

 กลุม่วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

2. แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ คณะกรรมการคณะได้ปรับจ านวนการรับจากเดิม 30 คน เป็น 50 คน รายละเอียดดังนี้ 

2.1 แผนการรับนักศึกษาที่คณะเสนอ (50 คน/ปี) 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (คณะเสนอ) 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

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 

รวมจ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 
 

2.2 แผนการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (สถิติย้อนหลัง 3 ปี) 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

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 จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 4 - - - 41 41 

รวมจ านวนนักศึกษา 48 93 135 176 176 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 41 41 

หมายเหตุ ค านวณการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 95.60 ค านวณ
อัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี โดยอัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 7.17           
อัตราตกออกปีท่ี 2 ร้อยละ 7.14 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 2.07 

 

3.  ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตร             
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

3.1 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้   

งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000บาท)  

1,152,000.00 2,232,000.00 3,240,000.00 4,224,000.00 4,224,000.00 

เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
(ข้าราชการ) 

318,180.00 337,270.00 357,510.00 378,960.00 401,700.00 

เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
(พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

1,394,100.00 1,449,860.00 1,507,850.00 1,568,160.00 1,630,890.00 

รวมรายรับ 2,864,280.00 4,019,130.00 5,105,360.00 6,171,120.00 6,256,590.00 
  หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 24,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 4 ปี เป็นเงิน 96,000 บาท 

 
งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ            
1.ค่าจ้าง           
1.1 เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
จ านวน 5 คน 

1,712,280.00  1,787,130.00  1,865,360.00  1,947,120.00  2,032,590.00  

1.2 เงินเดือนอาจารย์ผูส้อน - - - - - 
2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยคนละ 4,000 บาท 384,000.00  744,000.00  1,080,000.00  1,408,000.00  1,408,000.00  
3. เงินส ารองมหาวิทยาลยั ร้อยละ 10 76,800.00  148,800.00  216,000.00  281,600.00  281,600.00  
4. จัดสรรใหส้่วนกลาง ร้อยละ 20 138,240.00  267,840.00  388,800.00  506,880.00  506,880.00  
5. ค่าบริหารจดัการหลักสตูรร้อยละ 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/ส่งเสรมินักศึกษา 24,000.00  48,000.00  72,000.00  96,000.00  96,000.00  

8. ค่าหนังสือ ต ารา และโครงการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาในหลักสูตร 

10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 

รวม (ก) 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 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ข. งบลงทุน           

ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 2,705,320.00  3,672,770.00  4,510,760.00  5,335,000.00  5,420,470.00  
จ านวนนักศึกษา  48 93 135 176 176 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 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
ค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 21,644,320.00 บาท  

ข้อสังเกต 
หากค านวณเงินตามยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บ 12,000 บาท /ภาคเรียน 

จ านวนนักศึกษาทั้งหลักสูตรที่คุ้มทุน คือ 226 คน ซึ่งคิดเป็นจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อชั้นปี หรือเท่ากับ 56 คน 
เมื่อพิจารณาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า จ านวนนักศึกษาท้ังหลักสูตรประมาณ 176 
คน ซึ่งมีส่วนต่างของจ านวนนักศึกษา 50 คน ท าให้รายได้จากค่าธรรมเนียมลดลงไป 1,196,470.00 บาท และ
มีค่าใช้จ่ายที่ เกิดกับนักศึกษาทั้งหลักสูตรตามสถิติการรับจ านวน 176 คน เป็นเงิน 6 ,798.13 บาท/             
ภาคเรียน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาวได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้ศึกษา

วิเคราะห์ต้นทุน ต่อหลักสูตร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวน

การรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 226 คน หรือปีละไม่ต่ ากว่า 56 คน/ปีการศึกษา 
2.หลักสูตรควรพิจารณาพิจารณาการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน (จากเดิมก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ภาค
การศึกษาละ 12,000 บาท) 

3.3) อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 จ านวน 50 คน เมื่อน าข้อมูลจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในช่วง 
ปีการศึกษา 2565 – 2569 ตามแผนการรับที่คณะเสนอ เท่ากับ 200 คน  

(2) จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในช่วง 
ปีการศึกษา 2565 – 2569 เปรียบเทียบจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 176 คน  
 จ านวนอาจารย์ท่ีสังกัดหลักสูตร จ านวน 5 คน 
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ข้อสังเกต 
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตามที่คณะเสนอ หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไป
ตามแผนการรับ 50 คน/ปี จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจ านวนนักศึกษา ปีละ 106.94 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  106.94/25 
       =         4.28 
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์             
ย้อนหลัง  3 ปี จ านวนการรับนักศึกษา 48 คน/ปี จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจ านวนนักศึกษา ปีละ 107.03 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  107.3/25 
       =         4.3 
 หากพิจารณาจากสถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า 
จ านวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 95.60 และร้อยละการตกออก 7.17 จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ การ
จ านวนนักศึกษา ปีละ 92.69 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  92.69/25 
       =         3.70 
 ภาระงานสอนของอาจารย์ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ พบว่า ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มี
ภาระการสอนรายวิชาในหลักสูตรอื่นภายในคณะ ท าให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา = 3.25  
   เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี อาจารย์เต็มเวลา สอนวิชา
บรรยาย 10 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ชั่วโมงท าการ อาจส่งผลกระทบต่อรายวิชาใน             
หลักสูตรอ่ืนภายในคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ท่านนั้นรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม_3) 

4. อาจารย์ 
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ 

1) มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนก าหนดระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการ
ทบทวนอัตราก าลัง เพ่ือให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

2) มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะและหลักสูตร เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์อัตราก าลัง โดย
ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร จนไปสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกที่เน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม อ้างอิงกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
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4.2 การบริหารอาจารย ์
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนเพ่ือพัฒนาด้าน

วิชาชีพและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
และส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
หลักสูตรด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์มีการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนทักษะให้แก่
อาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจ า โดยอาจารย์ใหม่จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และในส่วนของคณะศิลปศาสตร์  โดยมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอน การ
วัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอาจารย์ประจ ามีการพัฒนาด้าน
คุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดท าแผนการลาศึกษาต่อ และจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มีการพัฒนา
และส่งเสริมด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดท าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัย การ
น าเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรม  การท าผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท าแผนการลาหยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรผลิต
ผลงานทางวิชาการและเพ่ือให้เกิดความรู้ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 
การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 

ตามที่ หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่เพ่ือสามารถ
ตอบสนองตลาดแรงงาน และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการท่องเที่ยวและนวัตกรรม คณะท างานจึงมีเสนอ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พ.ศ.2565 รายละเอียดสรุปได้
ดังนี้ 

1.1 แผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม ได้ด าเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
กระบวนการขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ และจักน าผลการพิจารณาการขออนุมัติบรรจุแผนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.2 การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

1.2.1 ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม ได้ท าการส ารวจความสนในการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม โดยท าการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2563 – 
เมษายน พ.ศ.2564 ได้ความคิดเห็นของผู้กลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 288 โดยมีผลการส ารวจที่แสดงให้เห็นถึง
ความสนใจในการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม จาก
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในโรงเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้มี เป็นเพศชาย 76 คน เพศหญิง 211 คน ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ช่วงอายุ 16-18 ปี ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในโปรแกรม วิทย์ คณิต (ร้อยละ 80.6) และส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในจังหวัด
อุบลราชธานี (ร้อยละ 62.5) 

(2) ความคาดหวังจะได้รับความรู้และทักษะ หากจบการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า ร้อยละ 74 คาดหวังความรู้และทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษในที่
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ท างาน รองลงมาได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ, การเข้าใจวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจ, ความรู้พ้ืนฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ, และการใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ 

(3) ความต้องการประกอบอาชีพในหน่วยงานใดเมื่อจบการศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า มีความใกล้เคียงกันระหว่างการประกอบธุรกิจส่วนตัวและการ
ท างานในหน่วยงานราชการ 

(4) คาดหวังจะประกอบอาชีพใดเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ (ร้อยละ 52.4) และประกอบอาชีพอิสระ (ร้อยละ 
44.8) รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศในองค์กรภายในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ พนักงาน
สายการบิน ล่าม นักแปล 

(5) ความสนใจในการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม ร้อยละ 44.4 สนใจ, ร้อยละ 50.3 ยังไม่แน่ใจ และร้อยละ 5.2 ไม่สนใจ  

 
1.4.2) การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ท าการส ารวจความต้องการ
หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง โดยท าการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในประเทศเมื่อเดือน มกราคม 
พ.ศ.2563 – เมษายน พ.ศ.2564 ได้ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 16 คน โดยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจ ากัด (ร้อยละ 68.8) และรองลงมาคือ กิจการส่วนบุคคล (ร้อยละ 18.8) โดยผู้ให้
ข้อมูลปฏิบัติหน้าที่หลากหลายในสถานประกอบการ เช่น ผู้จัดการทั่วไป, กรรมการผู้จัดการ, ผู้อ านวยการ ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี และเป็นสถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 
62.5) ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ น้อยกว่า 5 ปี และ 20 ปีขึ้นไป โดยผลส ารวจเป็นดังนี้  

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อความต้องการภาษาอังกฤษในการด าเนินธุรกิจในโลกดิจิทัลบัณฑิต 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ที่พึงประสงค์ในสถานประกอบการ 

(1) บทบาทของภาษาอังกฤษในการด าเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความส าคัญ
มากด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น  

• เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจท างานร่วมกับบริษัทต่างประเทศ 
• มีการท างานที่รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากบุคลากรสามารถค้นหาข้อมูล

จากหลากหลายแหล่ง, สร้างให้เกิดความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือต่อบุคคลภายนอก 
• เป็นภาษาพ้ืนฐานที่ทุกคนควรสื่อสารได้, มีบทบาทมากเพราะต้องเชื่อมกับทั้งโลก 
• เป็นเครื่องมือที่ท าให้โลกของธุรกิจกว้างมากข้ึน เพราะเข้าถึงทุกประเทศในโลก 
• ส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
• การสื่อสารกับลูกค้า เจรจาคู่ค้า เพ่ือท าข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน และในด้านการ

พัฒนาหาความรู้เพิ่มเติม 
• การด าเนินธุรกิจปัจจุบันต้องติดต่อต่างประเทศบ่อยครั้งซึ่งจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ

สื่อสาร 
• ตลาดในยุคปัจจุบันไม่ได้จ ากัดเฉพาะในประเทศ ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะ

ได้เปรียบเป็นอย่างมาก 
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• มีบทบาทมาก ๆ ทั้งในแง่การติดต่องานกับลูกค้า หรือผู้ที่ติดต่อเข้ามาในบางครั้งเป็น
ชาวต่างชาติ แม้จะเป็นประเทศข้างเคียง CLMV ก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ หรือลูกค้ากลุ่มมหาชน ที่มี
ชาวต่างชาติเป็นพาร์ทเนอร์ ก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่ออีเมล์ทั้งหมด  

• ในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในตัวผลิตภัณฑ์เอง ต้อง
มีมากกว่า 1 ภาษา การจัดท าคู่มือการใช้งาน 

• การติดต่อสื่อสารในโลกดิจิตอลกับกลุ่มลูกค้าระดับ global 
• ต้องใช้สื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศในความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  
• ภาษาอังกฤษส าคัญยิ่งในการสื่อสารกลางทุกมิติ จึงจ าเป็นต้องเติมเต็มตั้งแต่หลักสูตร

ปฐมจนถึงอุดมศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งอุดมศึกษาต้องได้ฝึกประสบการณ์ตรงมากกว่าปกติ 
(2)  ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากในระดับใด

ในการด าเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล พบว่า ร้อยละ 62.5 เห็นด้วยมากที่สุด และร้อยละ 37.5 เห็นด้วยมาก  
(3) การด าเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลของสถานประกอบการของผู้ให้ ข้อมูล 

พบว่า มีการด าเนินการอย่างหลากหลาย เช่น 
• มีการน าเอาซอฟต์แวร์บริหารการจัดการภายในองค์กรน ามาใช้ และ ออกแบบสร้าง

โปรเจคหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับโรงงาน 
• มีการท าธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ทั้งประชุม อนุมัติผ่าน app สั่งซื้อผ่าน app หรือ

แม้กระท่ัง HRD ผ่าน app จากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ 
• ใช้ระบบบัญชี digital มากขึ้น 
• น านวัตกรรมมาลดขั้นตอนการท างาน ลดต้นทุน 
• มีการปรับให้ใช้งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากข้ึน ลดงานที่เป็น paper work ลง 

ลดขั้นตอน manual ลง 
• ปรับเปลี่ยนเพื่อท างานให้เป็นระบบมากขึ้นและรองรับการ Scalable ของระบบ จาก

ที่ปกติท างานเป็นรายโปรเจกต์แล้วจบไป มีการวางแผนระบบให้ใช้งานได้เสถียรขึ้นและท าซ้ าได้ง่ายมากข้ึน 
• ปรับเปลี่ยน มีการเพ่ิมปริมาณการใช้ IOT เข้ามาช่วยเพ่ือลด process ลดเวลา ลดcost 
• หานนวัตกรรมใหม่ๆ มาลดต้นทุนเเละตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
• มีการปรับมานานแล้ว และท าเป็นสองภาษาในการอธิบายสื่อสารในขณะที่บางสถาน

ประกอบการ ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ หรือก าลังด าเนินการ  
(4) สถานประกอบการของผู้ให้ข้อมูล มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการ

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับสูงมากที่สุดถึง ร้อยละ 50 และในระดับมาก ถึงปานกลาง ร้อยละ 25 ตามล าดับ  
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) ทักษะภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการ

คาดหวังมากท่ีสุดคือ การพูด (ร้อยละ 75) รองลงมาได้แก่ การฟัง (ร้อยละ 75) 
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(8) ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวัง
มากที่สุดคือ การใช้และการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 43.8) รองลงมาได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(office) (ร้อยละ 37.5) และการใช้ application ที่เก่ียวข้องกับการท างาน (ร้อยละ 37.5) (ภาพประกอบ 4) 

(9) ทักษะในศตวรรษที่  21 ด้านความรู้  ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าทักษะที่
ผู้ประกอบการคาดหวังมากท่ีสุดคือ การวิเคราะห์ข้อมูล (ร้อยละ 62.5) รองลงมาได้แก่ การตลาด (ร้อยละ 37.5) 
และการบริหารโครงการ (ร้อยละ 31.3) 

(10) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่า
ทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุดคือ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (ร้อยละ 43.8) 
รองลงมาได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (ร้อยละ 37.5), การสื่อสารและความร่วมมือ (ร้อย
ละ 37.5), ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ร้อยละ 37.5) 

(11) ความคาดหวังต่อบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมในการ
เป็นบุคลากรในสถานประกอบการของผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้ 

• ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า-ลูกค้า 
• บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ของบริษัท 
• วางแผนงานทางด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางการขาย 
• น าเสนอสินค้ากับลูกค้า 
• มองหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและจัดท าเสนอ Business model ให้แก่บริษัท 
• รู้จักภาษาอังกฤษในมุมของการใช้เทคโนโลยี หรือการตลาดใหม่ๆ 
• เข้าใจ เข้าถึง และสามารถประสานความร่วมมือได้กับทุกระดับ ทุกประเทศ 
• มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้ 
• สามารถเสนอแนะน า และมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาดออนไลน์ 
• ท างานส าเร็จตามเป้า และมีผลที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• มีความสามารถสื่อสารกับต่างประเทศได้  
• มีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มงานได้ด้วยตัวเอง มีความพร้อมในการเรียนรู้ ท างาน

ร่วมกับคนอ่ืนได้ มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
• สอนเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้ในการเจรจาธุรกิจ ดีล และเจรจา

ต่อรอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
• ช่วยเพิ่มช่องทางใหม่ในการด าเนินธุรกิจ 
• เข้าใจด้านธุรกิจ ด้านดิจิทัลและนวัตกรรมได้ดีในระดับหนึ่ง เพื่อปรับหรือสร้างให้เป็น

ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ  
• สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ดีให้ผู้อ่ืนได้ผ่านภาษาอังกฤษ ไม่ต้องการผู้แปล

ไทยเป็นอังกฤษ หรือใช้แอปแปลภาษา แต่ต้องการผู้เริ่มคิดตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษได้เลย ค านึงถึงผู้รับสาร หรือ
ลูกค้าได้ว่า จะรับสารแล้วรู้สึกอย่างไร 

• Creative initiatives 
• ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ แต่ต้องเป็นคนน้ าไม่เต็มแก้ว พร้อมจะเรียนรู้ และต้องมีความ

รับผิดชอบ 
• ช่วยเติมเต็มต่อยอดธุรกิจธุรกรรมให้สมบูรณ์ในระบบยิ่งขึ้น 
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1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม  ใช้
ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา รายละเอียด
แผนการศึกษา ดังนี้ 

 1.3.1 จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 1.3.2 โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 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) 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (คณะเสนอ) 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

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 

รวมจ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 
 

2.2 แผนการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (สถิติย้อนหลัง 3 ปี) 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

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 

รวมจ านวนนักศึกษา 48 93 135 176 176 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 41 41 
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หมายเหตุ ค านวณการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 95.60 ค านวณ
อัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี โดยอัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 7.17 
อัตราตกออกปีท่ี 2 ร้อยละ 7.14 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 2.07 

 

3. ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

3.1 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
ในคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้   

งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000
บาท)  

 2,400,000.00   4,650,000.00   6,750,000.00   8,800,000.00   8,800,000.00  

เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
(ข้าราชการ) 

 2,287,680.00   2,402,060.00   2,522,160.00   2,648,270.00   2,780,680.00  

เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
(พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

 -     -     -     -     -    

รวมรายรับ   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 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568  2569 
ก. งบด าเนินการ            
1.ค่าจ้าง           

1.1 เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร จ านวน 5 คน 

2,287,680.00  2,402,060.00  2,522,160.00  2,648,270.00  2,780,680.00  

1.2 เงินเดือนอาจารย์ผูส้อน                -                   -                   -                    -                    -    
2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยคนละ 4,000 บาท 384,000.00  744,000.00  1,080,000.00  1,408,000.00  1,408,000.00  
3. เงินส ารองมหาวิทยาลยั ร้อยละ 10 201,600.00  390,600.00  567,000.00  739,200.00  739,200.00  
4. จัดสรรใหส้่วนกลาง ร้อยละ 20 362,880.00  703,080.00  1,020,600.00  1,330,560.00  1,330,560.00  
5. ค่าบริหารจดัการหลักสตูรร้อยละ 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/ส่งเสรมินักศึกษา      50,000.00  100,000.00  150,000.00  200,000.00  200,000.00  
8. ค่าหนังสือ ต ารา และโครงการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาในหลักสูตร 

     10,000.00       20,000.00       30,000.00       40,000.00       40,000.00  

รวม (ก) 3,905,760.00  5,500,340.00  6,930,360.00  8,336,630.00  8,469,040.00  
ข. งบลงทุน           

ค่าครุภณัฑ ์                -                   -                   -                    -                    -    
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  
จ านวนนักศึกษา  48 93 135 176 176 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568  2569 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา     81,370.00      59,143.44      51,336.00      47,367.22      48,119.55  

    หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน  48,119.55  บาทต่อปี   
3.2 ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม และ
คณะศิลปศาสตร์มีรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 44,040,850.00 บาท และประมาณการค่าใช้จ่าย
รวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ตลอด
หลักสูตรเท่ากับ 33,142,130.00 บาท 

ข้อสังเกต 
กองแผนงานได้วิเคราะห์เทียบเคียงค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 โดยมีงบประมาณ

ด้านบุคลากรต่อปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 พบว่า มีต้นทุนต่อการผลิตบัณฑิต 1 คน ตลอดหลักสูตร จ านวน 48,119.55 
บาท หากค านวนเงินตามยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บ 25,000 บาท /ภาคเรียน จ านวนนักศึกษาทั้ ง
หลักสูตรที่คุ้มทุน คือ 169 คน ซึ่งคิดเป็นจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อชั้นปี หรือเท่ากับ 42 คน/ปีการศึกษา เมื่อ
พิจารณาจากสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแนวโน้มสถิติ
การรับเข้า (นักศึกษาตลอดหลักสูตร 176 คน หรือเท่ากับ 48 คน/ปีการศึกษา)  

3.3 อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มีแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 จ านวน 50 คน เมื่อน าข้อมูลจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมในช่วง 
ปีการศึกษา 2565 – 2569 เท่ากับ 200 คน  

- จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา / 25  =  106.94/25 
       =         4.28 
 จ านวนอาจารย์ท่ีสังกัดหลักสูตร จ านวน 5 คน 
 

ข้อสงัเกต 
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ 50 คน/ปี 
ตามท่ีคณะเสนอ จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจ านวนนักศึกษา ปีละ 106.94 คน 
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามสถิติการรับเข้าคณะศิลปศาสตร์ ย้อนหลัง  3 ปี จ านวน
การรับนักศึกษา 48 คน/ปี จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจ านวนนักศึกษา ปีละ 107.03 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  107.3/25 
       =         4.3 
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 หากพิจารณาจากสถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า 
จ านวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 95.60 และร้อยละการตกออก 7.17 จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการ
จ านวนนักศึกษา ปีละ 92.69 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 25  =  92.69/25 
       =         3.70 

4. ภาระงานสอนของอาจารย์ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่า ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีภาระ
การสอนรายวิชาในหลักสูตรอื่นภายในคณะ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี อาจารย์
เต็มเวลา สอนวิชาบรรยาย 10 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ชั่วโมงท าการ อาจส่งผลกระทบต่อรายวิชา
ในหลักสูตรอ่ืนภายในคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่อาจารย์ท่านนั้นรับผิดชอบ  

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ 
1) มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนก าหนดระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมีการทบทวนอัตราก าลัง เพ่ือให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

2) มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะและหลักสูตร เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์อัตราก าลัง โดย
ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร จนไปสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกที่เน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม อ้างอิงกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

4.2 การบริหารอาจารย์ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนเพ่ือพัฒนาด้าน

วิชาชีพและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
และส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
หลักสูตรด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์มีการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนทักษะให้แก่
อาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจ า โดยอาจารย์ใหม่จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้ านเทคนิคการสอน การ
วัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอาจารย์ประจ ามีการพัฒนาด้าน
คุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดท าแผนการลาศึกษาต่อ และจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มีการพัฒนา
และส่งเสริมด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดท าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัย การ
น าเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรม การท าผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท าแผนการลาหยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรผลิต
ผลงานทางวิชาการและเพ่ือให้เกิดความรู้ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
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ข้อกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติบรรจุ
แผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ในช่วงแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2567) คณะศิลปศาสตร์และน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ทบทวนจ านวนการรับนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

บริบทปัจจุบัน ในหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
จากจ านวนอาจารย์ท่ีมีอยู่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น 

2. ทบทวนจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ในอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนให้กับคณะอื่น ๆ 

3. พิจารณาการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะบริหาร
ศาสตร์ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อคุณสมบัติ
ของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน ความรู้เฉพาะด้านทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
เพื่อการบูรณาการหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นไปตามความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตและการประกอบอาชีพในปัจจุบัน 

4. การน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ควรน าเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้มีความชัดเจนในประเด็นความส าคัญของหลักสูตร เช่น โอกาสเชิงกลยุทธ์ในการเปิด
หลักสูตรดังกล่าว แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน การน าไปประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลังส าเร็จการศึกษา 

5. ทบทวนและเสนอแนวทางมาตรการ หรือวิธีการในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป กรณีรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อลดอัตราการสอบไม่ผ่านในรายวิชาดังกล่าวที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนตามแผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ มอบกองแผนงานหารือกับคณะศิลปศาสตร์เพื่อ

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติต่อไป 

 
4.12 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)) ในการ
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สร้างฐานก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ให้เป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพขั้นสูง เพ่ือป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพัฒนา
ประเทศ โดยการจัดท าความร่วมมือในการด าเนินงาน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ขึ้นเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์  ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (โครงการ วมว.) โดยร่วมกับโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ บริหารจัดการ
โครงการในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ การจัดการหลักสูตร และสนับสนุนด้านกายภาพ เป็นต้น ในปีงบประมาณพ.ศ. 
2564 (ปีการศึกษา 2563) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการจ านวน 88 คน แบ่งเป็น 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 คน ,นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 28 คน และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จ านวน 30 คน โดยลักษณะของโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่านักเรียน
จะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สนับสนุนงบประมาณส าหรับนักเรียน
ดังกล่าว งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,600,000 บาท 

ในการบริหารจัดการโครงการ วมว. ได้มีการจัดหารถรับ-ส่งนักเรียน เพ่ือเดินทางไปเรียนระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ในตอนเช้าและตอนเย็น โดยการจ้างเหมาบริการรถ
บัสจากบริษัทเอกชน และรับการสนับสนุนรถรับ-ส่งนักเรียนจากโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ มีค่าใช้จ่ายในการ
รับ-ส่งนักเรียน ประมาณ 450,000 บาท/ปีการศึกษา (ค่าใช้จ่ายต่อเดือนๆละ 45,000 บาท จ านวน 10 เดือน) 
และหากรวมค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการรถบัส เพ่ือเดินทางไปท ากิจกรรมอ่ืนๆนอกสถานที่ เช่น ก าร
เดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ การทัศนศึกษา เป็นต้น จะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัสไม่ต่ ากว่าปี
การศึกษาละ 600,000 บาท  

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2564 ระเบียบวาระที่ 5.17 รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อรถบัสและจัดจ้างพนักงานขับรถ
โครงการ วมว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดซื้อรถบัสและจัดจ้างพนักงานขับ
รถของโครงการ วมว. โดยใช้งบประมาณจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (รถบัส) จ านวน 
1 คัน เป็นเงินจ านวน 4,200,000 บาท จากงบประมาณโครงการ วมว. จ านวน 2,100,000 บาท และคณะ
วิทยาศาสตร์ สมทบงบประมาณ จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 2,100,000 บาท เพ่ือสนับสนุนการ
จัดซื้อรถบัส โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 

โครงการ วมว.ได้มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัสของ 
โครงการ วมว. และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อรถรับ-ส่งนักเรียน ประกอบการพิจารณา ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัส โครงการวมว. 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัส โครงการ วมว. 

งบประมาณโครงการ วมว รวม 
ปีที่ โครงการ 

วมว.จ้าง
เหมารถบัส 

การจัดซ้ือรถบัส โครงการ วมว. 
จัดรถบัส 

ส่วนต่างสะสม 
โครงการ วมว. 

คณะฯสมทบ
จัดซื้อรถบัส 

(50%) 

รวมค่าใช้จ่าย
ซ้ือรถบัส 

ส่วนต่างสะสม 
 สมทบจัดซือ้รถ

บัส (50%) 
พนักงานขับรถ ค่าน้ ามันและ

ค่าซ่อมบ ารุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)-(6)+(7) (8) (9) = (6)-(8) (10) = (2)-(9)+(9) 

1 600,000 2,100,000 72,200 50,000 2,222,200 -1,622,200 2,100,000 4,322,200 -3,722,200 
2 600,000 - 144,000 100,000 244,000 -1,266,200 - 244,000 -3,366,200 
3 600,000 - 144,000 100,000 244,000 -910,200 - 244,000 -3,010,200 
4 600,000 - 144,000 100,000 244,000 -554,200 - 244,000 -2,654,200 
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งบประมาณโครงการ วมว รวม 
ปีที่ โครงการ 

วมว.จ้าง
เหมารถบัส 

การจัดซ้ือรถบัส โครงการ วมว. 
จัดรถบัส 

ส่วนต่างสะสม 
โครงการ วมว. 

คณะฯสมทบ
จัดซื้อรถบัส 

(50%) 

รวมค่าใช้จ่าย
ซ้ือรถบัส 

ส่วนต่างสะสม 
 สมทบจัดซือ้รถ

บัส (50%) 
พนักงานขับรถ ค่าน้ ามันและ

ค่าซ่อมบ ารุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)-(6)+(7) (8) (9) = (6)-(8) (10) = (2)-(9)+(9) 

5 600,000 - 144,000 100,000 244,000 -198,200 - 244,000 -2,298,200 
6 600,000 - 144,000 100,000 244,000 157,800 - 244,000 -1,942,200 

รวม 3,600,000 2,100,000 792,200 550,000 3,442,200 
 

2,100,000 5,542,200  
7 600,000  144,000 100,000    244,000 -1,586,200  
8 600,000  144,000 100,000    244,000 -1,230,200  
9 600,000  144,000 100,000    244,000 -874,200  

10 600,000  144,000 100,000    244,000 -518,200  
11 600,000  144,000 100,000    244,000 -162,200  
12 600,000  144,000 100,000    244,000 196,800 
รวม 7,200,000 2,100,000 1,656,200 1,150,000 4,906,200  2,100,000 7,006,200  

หมายเหตุ : ค านวณอัตราเงินเดือนๆละ 12,000 บาท/เดือน, ในปี 1/ค านวณค้าจ้างเหมาพนักงานขับรถเพียง 6 เดือน กรณีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายใน
เดือน เม.ย., ค่าน้ ามันและค่าซ่อมบ ารุงเป็นตัวเลขจากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง 

จากตารางที่ 1 ประกอบการพิจารณาพบว่า 

กรณีที่ 1 โครงการ วมว.จ้างเหมาบริการรถบัส มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัส จ านวน 
600,000 บาท/ปี เป็นระเวลา 6 ปี จะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 3,600,000 บาท แต่ทางโครงการ วมว.จะไม่มี
รถบัสที่จะใช้ในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ รถบัสที่ได้มีการจ้างเหมาบริการ ก็มีสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรมและมีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยค่อนข้างต่ า 

กรณีที่ 2 โครงการ วมว.จัดซื้อรถบัสและจัดจ้างพนักงานขับรถ โดยใช้งบประมาณจัดซื้อรถบัส 
จ านวน 1 คัน เป็นเงินจ านวน 4,200,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์สมทบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อรถบัส 
จ านวน 2,100,000 บาท และจากงบประมาณโครงการ วมว. จ านวน 2,100,000 บาท (สมทบจัดซื้อรถบัสใน
สัดส่วนร้อยละ 50/50) โดยทางโครงการ วมว. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขับรถ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ ารุงโดยประมาณการ เมื่อค านวนค่าใช้จ่ายของโครงการ วมว. ในระยะเวลา 6 ปี จะมีค่าใช้จ่าย
ประมาณการในการซื้อรถบัส จ านวน 3,442,200 บาท  

เม่ือเปรียบเทียบเฉพาะงบประมาณของโครงการ วมว. ระหว่างค่าใช้จ่ายการจ้างเหมารถบัสและการ
จัดซื้อรถบัส เป็นระยะเวลา 6 ปี โครงการ วมว. มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัสสูงกว่าการจัดซื้อรถบัส จ านวน 
157,800 บาท ดังนั้นหากมีการซื้อรถบัส โครงการ วมว. มีจุดคุ้มทุนในปีที่ 6 

กรณีที่คิดต้นทุนรวม เมื่อเปรียบเทียบการคิดต้นทุนในการจัดซื้อจัดหารถบัส จ านวน 4,200,000 
บาท จากการสมทบงบประมาณในสัดส่วนร้อยละ 50/50 ของทั้ง 2 หน่วยงาน (คณะวิทยาศาสตร์สมทบงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อรถบัส จ านวน 2,100,000 บาท และจากงบประมาณโครงการ วมว. จ านวน 2,100,000 
บาท และรวมค่าใช้จ่ายรายปี มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถบัสสูงกว่าการจัดซื้อรถบัส จ านวน 196,800บาท 
ดังนั้นหากมีการซื้อรถบัสโดยคิดต้นทุนรวม มีจุดคุ้มทุนในปีที่ 12 

กองแผนงาน ได้ประสานงานไปยังงานยานพาหนะ กองกลาง เพ่ือวิเคราะห์อัตราค่าน้ ามันรถบัส พบว่า 
มีอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 3 กิโลเมตร/ลิตร จากระยะทางโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระยะทาง 9 กิโลเมตร โดยสรุปการวิเคราะห์อัตราค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรับ-ส่งนักเรียน
โครงการ วมว.  ดังนี้ 

1) ระยะทางรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว. 1 วัน            ระยะทาง      18  กิโลเมตร 
2) ระยะทางรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว. 1 เดือน (22 วันท าการ)    ระยะทาง    396  กิโลเมตร 
3) ระยะทางรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว. 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)  ระยะทาง  3,960 กิโลเมตร 
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อัตราสิ้นเปลืองน้ ามัน 3 กิโลเมตร/ลิตร = 3,960/3 ลิตร 
จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิงในการรับ-ส่งนักเรียนต่อปีการศึกษา เท่ากับ 1,320 ลิตร 
ราคาน้ ามันปัจจุบัน ณ วันที่ 23 ราคา 26.49 บาท 
สูตรการคิดค่าน้ ามัน จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง(ลิตร) คูณ ราคาน้ ามัน ณ ปัจจุบัน 
           = 1,320 x 26.49 
      = 34.966.80 บาท/ปีการศึกษา 
หากค านวณไปและกลับ 2 รอบ มีค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งสิ้น 69,933.60 บาท  
กองแผนงาน ได้ประสานงานไปยังงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือเทียบเคียงค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารถบัส 

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายจริงในการบ ารุงรักษารถบัส ดังนี้ 
1) รถบัสโดยสาร   อายุใช้งาน 26 ปี รายจ่ายจริง จ านวน 35,490 บาท/ปี 
2) รถบัสโดยสาร 30 ที่นั่ง  อายุใช้งาน   8 ปี รายจ่ายจริงจ านวน 36,439 บาท/ปี 
โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารถบัสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีอายุการใช้งาน มากกว่า 

6 ปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย จ านวน 35,965 บาท/ปี 
ดังนั้น การประมาณการค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และประมาณการค่าใช้จ่ายในบ ารุงรักษารถบัส 1 คัน 

ของโคงการ วมว.ที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ค านวณค่าใช้จ่ายมานี้ มีการประมาณการค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับกอง
แผนงาน  

ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้เปรียบเทียบอัตราส่วนการจ้างเหมาบริการรถบัสต่อการจัดซื้อรถบั ส และ
วิเคราะห์หาระยะเวลาจุดคุ้มทุน ระหว่างการจ้างเหมาบริการรถบัสและการจัดซื้อรถบัส โดยค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
ภาพรวมทั้งหมด จากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50 โดยมีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการจ้างเหมาบริการรถบัส/การจัดซื้อรถบัส ระยะจุดคุ้มทุน 
 
 

ระยะเวลา/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ระยะเวลา/เดือน 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 
ค่าจ้างพนักงานขับรถ/เดือน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
รวมพนักงานขบัรถ/ป❶ี 144,000 288,000 432,000 576,000 720,000 864,000 1,008,000 1,152,000 1,296,000 1,440,000 
ค่าน้ ามัน/ค่าบ ารุงรักษา 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวมค่าน้ ามัน/ค่าบ ารุงรักษา❷ 50,000 150,000 250,000 350,000 450,000 550,000 650,000 750,000 850,000 950,000 
มูลค่ารถบัส (การจัดซ้ือ)❸ 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 
รวม (1+2+3) 4,394,000 4,638,000 4,882,000 5,126,000 5,370,000 5,614,000 5,858,000 6,102,000 6,346,000 6,590,000 
ค่าใช้จ่ายการจัดซ้อรถบัส/เดือน 366,167 193,250 135,611 106,792 89,500 77,972 69,738 63,563 58,759 54,917 
มูลค่ารถคงเหลือ (-12.5/ปี) 3,675,000 3,150,000 2,625,000 2,100,000 1,575,000 1,050,000 525,000 - - -            
ค่าเช่ารถบัส 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000 4,800,000 5,400,000 6,000,000 
ค่าใช้จ่าย/เดือน (10 เดือน) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000            
Ratio (การเช่า/การซื้อ ) 0.1639 0.3105 0.4424 0.5618 0.6704 0.7695 0.8604 0.9440 1.0211 1.0926 
Delta -83.61 -68.95 -55.76 -43.82 -32.96 -23.05 -13.96 -5.60 2.11 9.26 

    หมายเหตุ - คิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดไว้ 8/ปี, คิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเส้นตรง  
 -  อัตราส่วนของการเช่าบัสต่อการซ้ือรถบัส มากกว่า 1 แสดงว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่ามากกว่าการซ้ือรถบัส แต่หากค านวณออกมาได้ค่าน้อยกว่า 1  แสดงว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าน้อยกว่าการซ้ือรถบัส 

 
     จากตารางท่ี 2 พบว่า หากมีการจัดซื้อรถบัส โดยใช้งบประมาณจากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50 ในการจัดซื้อรถบัส จ านวน 
1 คัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,200,000 บาท มีค่าใช้จ่ายคงท่ีในการค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 1 อัตรา และมีค่าใช้จ่ายผันแปรในการบ ารุงรักษารถบัส และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
ประมาณการค่าใช้จ่าย ตารางที่ 2 ดังกล่างข้างต้น จะมีความคุ้มค่าและมีจุดคุ้มทุนของการจัดซื้อรถบัส โดยจะต้องมีอายุการใช้งาน 9 ปีขึ้นไป ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทางการ
ก าหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ 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 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อรถรับส่งนักเรียน

โครงการ วมว. เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกของนักเรียนในโครงการ วมว. โดยจ าแนก
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 จ านวน ร้อยละ 
ชาย 14 26.41 
หญิง 36 73.59 
รวม 53 100 

 

สถาณภาพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 21 39.62 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 15 28.30 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 9 16.98 
ปริญญาตรี (นักเรียนที่จบจากโครงการ วมว.) 2 3.77 
ครูผู้สอน จากโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 5 9.43 
อาจารย์ผู้สอน/เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์ 1 1.89 

รวม 53 100 
2.2 ความพึงพอใจต่อรถรับ-ส่งนักเรียนโครงการ วมว. 

2.2.1 ด้านการบริการของรถเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
พบว่า ระดับความพึงพอใจฯ ด้านการบริการของรถเพียงพอกับจ านวนนักเรียน อยู่ในระดับ 

“ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 28.30 รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.64 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
20.75     

2.2.2 ด้านรถอยู่ในสภาพดี  
พบว่า ระดับความพึงพอใจฯ ด้านสภาพรถ อยู่ในระดับ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ 32.08 

รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.19 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 18.87     
2.2.3 ด้านรถมีโครงสร้างแข็งแรง ตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันกรณีเกิดเหตุ

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 
     

http://gg.gg/oz8c4
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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 ขับรถโดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน 
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 ขอรถคันใหม ่
2.3.7 อยากให้รถรับส่ง เป็นรถ Shuttle Bus (รถบัสรับ-ส่ง) 
2.3.8 อยากให้เปลี่ยนรถ แต่ไม่ต้องเปลี่ยนคนขับ 
2.3.9 บริการดีมาก 
2.3.10 รถคันเดิมน้ าแอร์รั่วบ่อย 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 2,100,000 บาท เพ่ือสมทบงบประมาณในการจัดซื้อรถบัส จ านวน 1 คัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
4,200,000 บาท (จากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50) ในส่วนการจัดจ้าง
พนักงานขับรถ จ านวน 1 อัตรา โครงการ วมว. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แนบ
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์, ใบ
เสนอราคาพร้อมคู่เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ,ข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมคณะวิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 
2564 จ านวน 95,193,843.09 บาท  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 การใช้จ่ายและเหตุผลความจ าเป็นที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม 

ที ่ โครงการ งบรายจ่าย 
รายการ
ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็น ระเบียบฯ แผนการเบิกจ่าย 

1 โครงการ
สนับสนุน
การศึกษา  

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถโดยสารปรับ
อากาศขนาดไม่
ต่ ากว่า 40 ท่ีนั่ง 
มีประตูกลาง (รถ
บัส) จ านวน 1 
คัน 

4,200,000  เหตุผลประกอบการพิจารณา 
1.โครงการ วมว. เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่าย
การจ้างเหมารถบัสและการจัดซื้อรถบัส ใน
ระยะเวลา 6 ปี พบว่ามีค่าใช้จ่ายการจ้างเหมา
บริการรถบัสสูงกว่าการจัดซื้อรถบัส  
2.ผู้ใช้บริการรถบัส เช่น นักเรียน ครูผู้สอน 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการโครงการ 
วมว. มีข้อ เสนอแนะให้ เปลี่ยนรถคันใหม่  
เนื่องจากรถที่จ้างเหมาบริการมีสภาพค่อนข้าง
เก่ า  ระบบความปลอดภัยไม่ เป็นไปตาม
มาตรฐานของรถบัสในปัจจุบัน 
3.โครงการ วมว. มีความจ าเป็นต้องสร้างความ
น่าเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการ
ปรับภาพลักษณ์โครงการ (Rebranding) ด้าน
ความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
ของนักเรียน  
4.คณะวิทยาศาสตร์ สามารถใช้บริการรถบัส
ร่วมกันกับโครงการ วมว. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
คณะวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจสอบแลว้
ว่า ไม่สามารถน างบประมาณของ
คณะฯ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
มาใช้จ่ายไดห้รือน ามาใช้จ่ายได้ แต่
มีจ านวนไมเ่พียงพอ และการขอ
อนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการเงินและทรัพยส์ิน (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ไดเ้พื่อการ
ดังต่อไปนี ้
(3) จัดหาครุภณัฑ์ที่จ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
มิ.ย.- ขออนุมัติซื้อจ้าง 
TOR, ประกาศเชิญ
ชวน 
ส.ค.- ลงนามสญัญา, 
บริหารสัญญา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
ม.ค.- ด าเนินการ
เบิกจ่าย  

รวม 4,200,000  
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ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความ งานบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0604.3/1662 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง คณะวิทยาศาสตร์ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
มียอดเงินรับฝาก-คณะวิทยาศาสตร์ คงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน จ านวน 75,819,669.61 บาท 
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5) ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เพียงพอต่อการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม จ านวน 2,100,000 บาท 

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
ใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2,100,000 บาท เพ่ือสมทบงบประมาณในการจัดซื้อรถบัส จ านวน 1 คัน งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 4,200,000 บาท (จากโครงการ วมว.และคณะวิทยาศาสตร์ สมทบในสัดส่วนร้อยละ 50/50) ในส่วนการจัดจ้าง
พนักงานขับรถ จ านวน 1 อัตรา โครงการ วมว. จะผู้เป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการ
จดัการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพ่ือการดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อท่ีดิน 

(2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เ พ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
(4) เพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล   
(6) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและ

มหาวิทยาลัย 
(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพ่ือการลงทุนในการด าเนินงานของส่วนราชการ และของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจ า 
(8)  อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน) มอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
4.13 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามท่ี ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล บริหารจัดการโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร 
(Food Center) ให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันอาคารสถานที่ 
และภูมิทัศน์ของโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร มีสภาพเก่า ทรุดโทรม และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ประกอบ
กับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ให้ปรับปรุงโรงอาหารกลางและศูนย์
อาหาร (Food Center) ให้มีสภาพสวยงาม ถูกสุขลักษณะ และสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้มากขึ้น 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อปรับปรุงโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร (Food Center) รวมทั้งสิ้น 3,050,000 บาท ดังนี้ 

1. ปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1  จ านวน     800,000 บาท     
2. ปรับปรุงโรงอาหารกลาง 2  จ านวน  1,100,000 บาท     
3. ปรับปรุงศูนย์อาหาร (Food Center) จ านวน  1,150,000 บาท    
ทั้งนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น าเสนอเรื่องการปรับปรุงโรงอาหารกลางและ

ศูนย์อาหาร (Food Center)  หารือร่วมกับผู้บริหารหลายฝ่าย ซึ่งเห็นควรให้มีการปรับปรุงโรงอาหารฯ โดยการ
พลิกโฉมโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร (Food Center)  ให้สวยงาม ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น การมีพ้ืนที่ลาน
จอดรถให้เพียงพอต่อผู้เข้ามาใช้บริการ และการมีพ้ืนที่ Co-working Space เป็นต้น  

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงได้บูรณาการร่วมกันกับคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการศึกษาวิจัยและออกแบบการปรับปรุงโรงอาหาร “โครงการศึกษาแนวทางวิเคราะห์ 
แนวทางการปรับปรุงโครงการอาหารกลาง ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ปรับปรุงโรงอาหารกลาง 2 งบประมาณ 3,050,000 บาท โดยใช้งบประมาณของ
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เนื่องด้วยมีผู้ใช้บริการโรงอาหารกลาง 2 จ านวนมากและมี
พ้ืนที่โรงอาหารขนาดใหญ่ ประกอบกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนที่โรงอาหาร
กลาง 2 ก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ืออ านวยความสะดวก และรองรับการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 

ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โรงอาหารกลาง 1 และศูนย์อาหาร (Food Center) โดยอยู่ระหว่าง
การของบประมาณในปีถัดไป (ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ โดยจะมีการออกแบบพ้ืนที่ Co-working Space โรง
อาหารกลาง 1) 

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1  และตารางที่  2 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายและเหตุผลความจ าเป็น 

ที ่ โครงการ งบรายจ่าย 
รายการ
ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็น ระเบียบฯ 
แผนการ
เบิกจ่าย 

1 โครงการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ของ
หน่วยงาน   

สิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุง
พื้นที่โรง
อาหาร
กลาง 2 

3,050,000 โ ร ง อ า ห า ร ทั้ ง  3  แ ห่ ง
ประกอบด้วย โรงอาหารกลาง 1  
โรงอาหารกลาง 2 และศูนย์
อาหาร (Food Center) มีสภาพ
ทรุดโทรม ตามอายุใช้งานกว่าสิบ
ปี ท าเกิดปัญหาในการใช้งาน
หลายประการ ได้แก่ 
1) ตัวอาคารภายนอก เสื่อมโทรม
ไม่สวยงาม สภาพภายในเสื่อม
โทรม มีปริ มาณแสงสว่ างไม่
เพียงพอ มีปลั๊กไฟไม่เพียง ร้อน
อบอ้าวในฤดูร้อนและมีปัญหา
เรื่องนกและแมลงรบกวน 
2) ปัญหาด้านการจราจร และที่
จอดรถไม่เพียงพอ 
3)  สภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารและภูมิทั ศน์ ไม่ ได้ ถู ก
จั ดการอย่ าง เป็นระบบ ขาด
จุดหมายตา  การก่อสร้ า ง ไม่
กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้
เกิดปัญหาการระบายน้ า พื้นที่
ทางเดินมีปัญหาน้ าขังหลายจุด 
เนื่องจากการต่อเติมอาคารหลาย
ครั้ง 
4) พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอและ
ยั งขาดพื้ นที่ ส าหรั บ  การท า
กิจกรรมของนักศึกษา 
5) ปัญหาด้านระบบสุขาบาล การ
จัดการของเสียและการระบายน้ า 
6) ปัญหาด้านการใช้พลังงาน ยัง
ขาดการใช้พลังงานและการจัด
การพลังงานอย่างยั่งยืน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ว่ า ด้ ว ย 
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 ข้อ 26 (3) การ
โอนหมวดรายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่าย
ในหมวดต่าง ๆ  หรือการ
โ อนร ายจ่ า ย ในหม วด
รายจ่ายต่าง ๆ มาใช้จ่าย
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
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รายการในหมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินต่อ
หน่วยต้ังแต่สองล้านบาท
ถึงห้าล้านบาทขึ้นไป ให้
เ ส นอ ค ณ ะ ก ร ร มก า ร
บ ริ ห า ร มหาวิ ท ยาลั ย
อนุมัติ 

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

รวม 3,050,000  
ในการนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงอาหาร

กลาง 2 ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน มีที่จอดรถเพียงพอ มีระบบจารจรที่คล่องตัว อีกท้ังยังมีความ
สวยงานแสดงเอกลักษณ์ เป็นจุดหมายตาส าคัญของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นพ้ืนที่ ศูนย์กลางในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนอ านวยความสะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัยฯ  ดังนั้น ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ จึงใคร่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน รายการสิ่งก่อสร้างจ านวน 3 รายการ จ านวน 3,050,000 บาท 
เปลี่ยนเป็น รายการ “ปรับปรุงพ้ืนที่โรงอาหารกลาง 2” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

งบประมาณที่ขอโอน งบประมาณที่รบัโอน 
โครงการ งบรายจ่าย จ านวน โครงการ งบรายจ่าย จ านวน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน   

ค่าสิ่งก่อสร้าง 
-ปรับปรุงโรงอาหาร
กลาง 1 
-ปรับปรุงโรงอาหาร
กลาง 2 
-ปรับปรุงโรงอาหาร 
(Food Center) 

3,050,000  
800,000 

 
1,100,000 

 
1,150,000 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน  
  

สิ่งก่อสร้าง 
-ปรับปรุงพื้นที่โรง
อาหารกลาง 2 

3,050,000 
3,050,000 

รวม 3,050,000 รวม 3,050,000 
ทั้งนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย แบบ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง , แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาโครงการฯ  และแบบรูปงานก่อสร้าง โดยสรุป
รายละเอียดในการปรับปรุงพ้ืนที่โรงอาหารกลาง 2 ดังนี้ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3 -4 ) 

1.งานรื้อถอน ประกอบด้วย งานรื้อถอนฝ้าเพดานตาข่ายและโครงเหล็กเดิม, งานรื้อถอนหลังคา
และโครงเหล็กเดิม, งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้า, งานรื้อถอนพัดลมพร้อมขมวดสายเก็บเพ่ือติดตั้งกลับ, งานท าความ
สะอาด พร้อมทาสี น้ าพลาสติก ชุดประตู - หน้าต่าง , งานขัดพ้ืนหินขัดเดิม เคลือหน้าหินด้วยน้ ายาเคลือบเงา เป็น
ต้น เพ่ือแก้ไขปัญหา สภาพภายในเสื่อมโทรม มีปริมาณแสงสว่างไม่เพียงพอ มีปลั๊กไฟไม่เพียง ร้อนอบอ้าวในฤดู
ร้อน แก้ปัญหามีปัญหาเรื่องนกและแมลงรบกวน 

2.งานผนัง ประกอบด้วย งานผนังต่าง ๆ ตกแต่งด้านหน้าซุ้มตามแบบ, ผนังระแนงอลูมิเนียม 
ตกแต่งตามแบบ, โครงเหล็กขึ้นโครงตามแบบ, ทาสีน้ าพลาสติก บริเวณทางเดินด้านหลังร้าน เป็นต้น เพ่ือพลิกโฉม
โรงอาหารกลาง 2 ให้สวยงาม ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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3.งานตกแต่ง ประกอบด้วย ตัวอักษรแผ่นสังกะสีทากันสนิม สีน้ าเงิน “UBU CAN-TEEN” , 

“Ubon Ratchathani University” , ไฟ LED ส่องหน้าร้าน,  งานป้ายบอกต าแหน่งอคิลิคท าสีตามแบบ เป็นต้น 
เพ่ือเป็นจุดหมายตา 
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4.งานฝ้าเพดาน ประกอบด้วย ฝ้าเพดานเหล็กรีดลอนยึดติดกับโครงสร้างหลักคาเดิม , ติดตั้ง
อลูมิเนียมฉลุลาย ทาสีกันสทิม โครงเหล็กฝ้า เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปันหาปริมาณแสงสว่างไม่เพียงพอ ร้อนอบอ้าวใน
ฤดูร้อนและมีปัญหาเรื่องนกและแมลงรบกวน 

 
 
5.งานถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด้วย รื้อเกาะกลางถนนปรับสภาพพ้ืนที่, รื้อย้ายเสาไฟ

ติดตั้ง ณ จุดใหม่, เทคอนกรีตที่จอดรถ, งานตีเส้น, งานปูพ้ืนตัวหนอน เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปันหาเพ่ือสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารและภูมิทัศน์ไม่ได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ การก่อสร้างไม่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้เกิด
ปัญหาการระบายน้ า พ้ืนที่ทางเดินมีปัญหาน้ าขังหลายจุด เนื่องจากการต่อเติมอาคารหลายครั้ง 

 



- 103 - 

 

 
 
6.งานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า โคมไฟ, งานติดตั้งเดิมกลับคืน เป็นต้น 
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ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กรณีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รามทั้งสิ้น 3 ,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่โรงอาหารกลาง 2 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 26 (3) 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 26 (3) 
การโอนหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ  หรือการโอนรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง 
ๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี
วงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าสองล้านบาท ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้า
ล้านบาทข้ึนไป ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ และกรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กรณีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รามทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
มติที่ประชุม : อนุมัติ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่า

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ราม
ทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  - 
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เลิกประชุมเวลา   13.30 น.  
 
 
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 


