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คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ ถือเป็นภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งของทุกหน่วยงาน ส าหรับการสนับสนุนการ
ด าเนินตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบถึงรายละเอียดของงานวิธีปฏิบัติงานอย่างละเอียด พร้อม
ทั้งแสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน การด าเนินงาน ตลอดจนผังระบบงาน (Flow Chart) 
เพ่ือให้เข้าใจง่ายและใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อก าหนดส าคัญของแต่ละกระบวนการ ให้ได้ตาม
เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ตั้งไว้  
 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ นอกจากประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน 
รายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มากขึ้น และเป็นแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของงานแผนงบประมาณ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากมีข้อติชมหรือ
ข้อเสนอแนะประการใด ก็ขอรับไว้เพ่ือแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

1.1.1 ประวัติ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University) “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน ้า
โขง” เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดตั งในพื นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั งเมื่อ พ.ศ. 2530 
โดยจัดตั งเป็นวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในปี พ.ศ. 2533 จากความพยายามที่จะให้มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี และทุกฝ่าย รวมทั งประชา
ชนในจังหวัดและมีจุดมุ่ งหมายที่จะให้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งที่สองของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดท้าการเรียนการสอนครั งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ 
“วิทยำลัยอุบลรำชธำนี” โดยเปิดท้าการสอน ในสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารุ่น
แรก จ้านวน 67 คน ซึ่งฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ต่อมาในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยกฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 จึงได้ย้ายสถานที่จัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประจ้า ณ สถาน
ที่ตั งของมหาวิทยาลัยบริเวณกิโลเมตรที่ 10-11 ถนนวารินเดชอุดม ต้าบลเมืองศรีไค อ้าเภอวารินช้าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื อที่ประมาณ 5,228 ไร่ และเริ่มจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชั นปีที่ 3 ของ
คณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย แล้วในปี พ.ศ. 2534 คณาจารย์และนักศึกษาทั งหมด ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จึงได้ย้ายสถานที่ท้าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประจ้า ณ สถานที่ตั งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีโดยสมบูรณ์ โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั งให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอด
เศรณี ด้ารงต้าแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรก 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน่วยงานส้าหรับจัดการเรียนการสอน ระดับคณะหรือ
เทียบเท่ารวม 11 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ และหน่วยงานที่สนับสนุนการ
ด้าเนินงาน ได้แก่ ส้านักงานอธิการบดี และส้านักวิทยบริการ ส้านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หน่วยงาน
วิสาหกิจ ประกอบด้วย ส้านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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 ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น ด้านล่างของฐานมีค้า
ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

 
 

1.1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ปรัชญา “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื นฐานความพอเพียง” 
 วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั นน้าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” 

Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations 
 อัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ส้านึกดีต่อสังคม 
 เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

  พันธกิจ 1 .สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  
 1. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 2. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 3. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจใน

วัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
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1.1.3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก้าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
 4. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 6. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 7. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 8. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 9. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

              

         

      
                  

                
           

                
        

                                
     1.                       
     2.                     
     3.        
     4.            
     5.                          
     6.              
     7.                 
     8.                                
                                    
     1.                    
     2.                               
     3.                            
     4.                             

 
 
 
 
 
 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 
1. รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
2. รองอธิการบดฝี่ายวิจัยนวตักรรมและบริการวิชาการ 
3. รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 
4. รองอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
5. รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่า   
    สัมพันธ์ 
6. รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
7. รองอธิการบดีบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำง ๆ ดังน้ี 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน 
    งานวิจัย 
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1.3 โครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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1.4 โครงสร้ำงส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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บทที่ 2  
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 กฎหมำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
2.1.1 ด้ำนกำรบริหำรและจัดท ำงบประมำณ 

1) หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง พ.ศ. 2546 
2) หลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบการก่อหนี ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) 
4) กฎกระทรวง ก้าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ออกแบบอาคาร 2552 
5)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
6)  ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
7)  ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ 
8) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
9)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
10)  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
11)  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2.1.2 ระเบียบมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องด้ำนงบประมำณ 
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเงินทุนส้ารองของมหาวิทยาลัย 
๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี                   

พ.ศ. 2560 
๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา                    

พ.ศ. 2560 
๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 
๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

2.1.3 กฎระเบียบและเอกสำรประกอบกำรท ำงำนด้ำนนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 
๑) ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
๒) พระราชบัญญัติ การจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
๓) อัตราราคาต่อหน่วย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2017031012162287.pdf
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๔) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๕) พระราชบัญญัติ แผนและขั นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
๖) พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
๗) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  

2562 
๘) หลักเกณฑ์การจัดตั งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
10)  ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ้าปีงบประมาณ                   

พ .ศ .  2563 

2.1.4 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องด้ำนแผน 

1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2540 
2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์กรในก้ากับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน ส้านัก ศูนย์                       

พ.ศ. 2540 
4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         

พ.ศ. 2544 
5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544 
6) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2549 
7) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2549 
8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารในสถาบัน ส้านัก ศูนย์ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
10) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส้าหรับพนักงาน 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
11) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  พ.ศ. 2555 

2.1.5 กฎหมำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถานอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3) พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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5) กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 
6) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2561 
7) กฎกระทรวงก้าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก้าหนดวิธีการจัดซื อจัดจ้าง

พัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
8) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณารายจ่ายประจ้าปี ส้านักงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
9) พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม พ.ศ. 2562 
10) พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2562 
11)  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
12)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่ 6) พ.ศ. 

2562 
13)  พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. 

2562 

2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ใช้เป็นเครื่องมือในการก้าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุม และติดตาม
การด้าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดท้าแผนต่าง ๆ ให้มี
ความสอดคล้องและบูรณาการกัน ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0054.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0105.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0105.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0099.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0099.PDF
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข 

3.1 ที่มำของรำยได้ และงบประมำณรำยจ่ำยของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดท้าแผนงบประมาณาจ่ายเพียงชุดเดียวโดยไม่มีการแยกแผนงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยน้าเงิน
งบประมาณท่ีได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีมาสมทบกับเงินนอกงบประมาณ และ
น้ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามแผนการด้าเนินงานประจ้า 

 

+ 

 

 

 

3.1.1 ที่มำของเงินรำยได้ประจ ำปีของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

1) เงินรำยได้จำกเงินงบปะมำณแผ่นดินที่ได้รับกำรจัดสรรเป็นงบอุดหนุนทั่วไป (Block 
grant)  คือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นกลุ่มรายจ่าย แทนการจัดสรรตามหมวดรายจ่าย                        
ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดเงินเดือนและค่าจ่ายประจ้า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้
สอบวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่าย
อ่ืน เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวมที่ท้าให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ
มากขึ น สามารถถัวเฉลี่ยการใช้จ่ายเงินในกลุ่มรายจ่ายประเภทเดียวกันได ้

เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ้าปีผ่านขั นตอนการพิจารณาจากสภาแล้ว มหาวิทยาลัยต้อง
จัดท้าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี ตามวงเงินงบประมาณที่ก้าหนดใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี จัดส่งให้ส้านักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้
จ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายผลผลิตและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยสอดคล้องเหมาะสม 

2)  เงินรำยได้จำกเงินนอกงบประมำณ คือเงินทั งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย นอกจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant)                    
ในปีงบประมาณนั น ๆ รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน้าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 

เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินนอกงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
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3.1.2 ที่มำของเงินรำยจ่ำยประจ ำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก้าหนดให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี หรือก่อหนี ผูกพันได้ตามที่ระบุ

ไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี หรือตามที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณ/การเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณหรือตั งงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีจากอธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย รูปแบบในการจัดท้า
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี มีดังนี  

1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท้างบประมาณตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี 
กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (ระบบงบประมาณ FMIS) มีการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องตั งแต่
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี เพื่อจัดท้ารายงานตามหลักการบัญชีสากล มีรายละเอียด ดังนี  

 การจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างแผนงานยุทธศาสตร์-งาน/โครงการของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งได้ก้าหนดให้สอดคล้อง และครอบคลุมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาก้าลังคนให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และ 
พัฒนาสู่ระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้จา 
ฐาน BCG 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อเป็นการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย  

2) การจัดสรรงบประมาณตามภาระค่าใช้จ่าย เป็นการแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็น และกรอบ
วงเงินคงเหลือที่มหาวิทยาลัยจะสามารถน้ามาตั งงบประมาณรายจ่าย เพ่ือพัฒนาหน่วยงานและโครงการตาม
นโยบายส้าคัญของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

 รายจ่ายประจ้าขั นต่้าที่จ้าเป็น และหรือรายจ่ายด้าเนินงานที่ดูแลโดยหน่วยงานบริการ
ส่วนกลาง เป็นรายจ่ายจ้าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยในส่วนที่
ยังไม่รวมเนื อหาตามภารกิจประจ้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น  

    โดยรายการดังกล่าวข้างต้น งานแผนงบประมาณจะประสานกับหน่วยงาน โดยหน่วยงานไม่
ต้องจัดท้าค้าของบประมาณรายจ่ายส่วนนี  
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 รายจ่ายตามภาระผูกพัน เป็นรายจ่ายในรายการที่มีความผูกพันงบประมาณข้ามปีจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา และต้องตั งงบประมาณต่อเนื่องในปีถัดไปตามภาระผูกพันในสัญญา ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 รายจ่ายตามภารกิจพื นฐาน เป็นรายจ่ายพื นฐานที่จ้าเป็นตามภารกิจหลัก และตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ต้องด้าเนินการเป็นปกติประจ้าของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง 
เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานและด้าเนินการเป็นประจ้าทุกปี โดยพิจารณา
ถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (เฉพาะเพ่ือการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย) เป็นรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายให้ด้าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัย 

 รายจ่ายตามแผนบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นแผนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณประจ้าปีจากรัฐบาล เป็นการด้าเนินการที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 หรือยุทธศาสตร์ส้าคัญที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดเชิงนโยบาย และ
ก้าหนดให้จัดท้างบประมาณเป็นลักษณะ Project based โดยมีหน่วยงานรับงบประมาณตั งแต่สองหน่วยงาน
ขึ นไปร่วมกันวางแผน ก้าหนดเป้าหมาย ตัวชี วัด และแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน 
เพ่ือลดความซ ้าซ้อน มีความประหยุดคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ 

3) การจัดท้างบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย เป็นการแสดงภาระค่าใช้จ่ายจ้าแนกตาม
หลักการจ้าแนกตามประเภทรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 3 ประเภท ดังนี  

3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก้าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 
รายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ่างประจ้า หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวมถึงรายจ่ายที่ก้าหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

3.1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจ้า หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่พนักงาน และ
ลูกจ้างประจ้าของมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า ได้แก่ เงิน
ประจ้าต้าแหน่งวิชาการ เงินเพ่ิมค่าครองชีพ เงินปรับฐานเงินเดือน เงินสะสมสมทบกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ 
เป็นต้น 

3.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส้าหรับท้างานปกติแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว ได้แก่  เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เป็นต้น 

3.2 ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก้าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานตามภารกิจ 
ได้แก่ รายจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น 
รวมถึงรายจ่ายที่ก้าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
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3.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินตอบแทน
ต้าแหน่งบริหาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท้าการปกติ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิชาชีพ
แพทย์ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เป็นต้น 

3.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริกร เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ค่าเช่า ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่า
เบี ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น 

3.2.3 ค่าวัสดุ อ้างอิงตามหนังสือเวียนส้านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 
6 มกราคม 2559 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ มีลักษณะ 

(1) โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืดนาน หรือเมื่อน้าไปใช้
งานแล้วเกิดความช้ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

(2) โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั นหรือไม่คงสภาพเดิม 

(3) สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส้าหรับการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ้ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

(4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท 
3.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และ

โทรคมนาคม เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่า
เคเบิ ลทีวี เป็นต้น 

3.2.5 เงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการด้าเนินงาน เช่น เงิน
อุดหนุนทุนวิจัย เป็นต้น 

3.2.6 รายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายใด เช่น ทุนการศึกษาของ
นักศึกษา เป็นต้น 

3.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก้าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหา
ทรัพย์สินถาวรหรือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของทรัพย์สินถาวร ได้แก่ รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก้าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

3.3.1 ครุภัณฑ์ อ้างอิงตามหนังสือเวียนส้านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลง
วันที่ 6 มกราคม 2559 สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ มีลักษณะโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน
ยืนนาน เมื่อช้ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งเกิน 20,000 บาท 

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งประเภทของครุภัณฑ์ไว้เป็นหมวดหมู่ ตาม
ลักษณะการใช้งานและสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพตามประเภทของครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
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ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ส้ารวจ และครุภัณฑ์สนาม 
ในการจัดรายการครุภัณฑ์เข้าประเภทของครุภัณฑ์ตามหมวดหมู่ข้างต้นให้เป็นไปตามท่ีส่วนพัสดุก้าหนด 

ทั งนี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้าแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้จากงานพัสดุ กองคลัง ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดหำครุภัณฑ์ มีดังนี้ 

 ครุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 
1) ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ

เพ่ิม 
ประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อก้าหนด                  
รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2) ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหม่ : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการด้าเนินงาน
ใหม่(ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ด้าเนินการอยู่ปัจจุบัน 

3) ครุภัณฑ์ประจ้าต้าแหน่งพนักงาน : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ขั นต่้าตามมาตรฐาน
ต้าแหน่งพนักงานที่หน่วยงานควรมี และหน่วยงานยังไม่เคยมีมาก่อน 

4) ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับ
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 ครุภัณฑ์ทดแทน ได้แก่ 
ครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนของเดิม (เพ่ือรักษาปริมาณผลผลิตเดิม) : เป็นการจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือ ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หน่วยงานเคยมีแต่หมดอายุการใช้งาน 
เสื่อมสภาพ หรือช้ารุดเสียหาย ไม่อาจใช้งานได้ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถ
ด้าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ตามปกติ 

3.3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง 
 1) งานก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่สร้างหรือท้าขึ น มีลักษณะมั่นคงถาวร เช่น อาคาร ถนน 

โรงรถ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบบ้าบัดน ้าเสีย เป็นต้น และให้หมายความถึง งานปรับปรุงซ่อมแซม 
ตกแต่ง หรือต่อเติม งานรื อถอน และงานเคลื่อนย้ายอาคารด้วย 

2) อาคาร ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท้า
การโรงพยาบาล สถานีน้าร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท้านองเดียวกันและรวมถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
ๆ ซึ่งสร้างขึ นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส้าหรับอาคารนั น ๆ เช่น เสาธงรั ว ท่อระบายน ้า หอถังน ้า ถนน ประปา 
และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปะปรือสถาปัตยกรรม เช่น อนุสาวรีย์ เป็นต้น 
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งบกลำง การขออนุมัติใช้จ่ายงบกลาง มีแนวทาง ดังนี  
1. เป็นรายการที่หน่วยงานมีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรแล้ว เป็นกรณีเร่งด่วน ที่หากไม่สามารถด้าเนินการจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้ 

2. เป็นรายการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ไม่เพียงพอ และหากไม่
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้ 

3.2 กำรประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง 

 การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure 
Framework : MTEF) หมายถึง การจัดท้ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3-5 ปี ซึ่งจะแสดง
ภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ นในอนาคต ภายใต้การด้าเนินตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ด้าเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน จะมีลักษณะเป็น Rolling Plan ที่จะต้องมีการปรับประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทุกปี เมื่อเริ่ม
จัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของปีถัดไป เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่าง ๆ เช่น นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ใหม่ที่รัฐบาลก้าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของปีนั น ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 ความส้าคัญและประโยชน์ของการจัดท้ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง : เพ่ือ
รักษาวินัยทางการเงินในการควบคุมการเพ่ิมขึ นของรายจ่ายที่เกิดขึ นในอนาคต ภายใต้การด้าเนินงานตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี ยังช่วยให้การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพและรักษาวินัยทางการเงินด้วย 

 ในการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปลานกลางจะด้าเนินการทั งแบบ Top 
Down คือ การประมาณการรายจ่ายจากนโยบาย และการด้าเนินการแบบ Bottom Up คือ การประมาณ
การรายจ่ายระดับหน่วยงาน 

3.3 กำรจัดท ำงบประมำณตำมระบบ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยยึด
หลักการส้าคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ คือ ความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพใน
การด้าเนินงานสูง โดยยึดหลักการปกครองตนเองเพ่ือให้การด้าเนินงานต่าง ๆ สิ นสุดในระดับมหาวิทยาลัยให้
มากที่สุด มีการควบคุมจากภายนอกน้อยที่สุด และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกหลัก ๆ 4 หน่วยงาน คือ 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทก้ากับในเรื่อง
นโยบายและแผน มาตรฐานการศึกษา เป็นต้น 

(2) ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่ ก้ากับจัดสรร
เงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมส้าหรับโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
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(3) ส้านักงานประมาณ มีหน้าที่ก้ากับจัดสรรงบบุคลากร งบด้าเนินงาน และงบรายจ่ายอ่ืนซึ่งเป็นงบ
ประจ้า รวมทั งงบลงทุน ที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม (2) ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

(4) ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะก้ากับระบบบัญชีในลักษณะการตรวจสอบภายหลังโดยผู้
ตรวจสอบบัญชี 

ทั งนี  ในการด้าเนินงานจะมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่บริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้สิ นสุดในระดับมหาวิทยาลัย โดยประชาคมภายในมหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการก้าหนด
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลที่คาดหวัง คือ สามารถพัฒนาองค์กรและระบบงานที่
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ลดระเบียบข้อบังคับที่ไม่เหมาะสม ลดขั นตอนการท้างาน สามารถใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด การบริหารงานมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดคุณภาพ และช่วยให้มหาวิทยาลัย
สามารถด้าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ น   

ในด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระอย่างคล่องตัว สามารถบริหารจัดการได้
อย่างรวดเร็ว อ้านาจการตัดสิ นใจส่วนใหญ่ขึ นอยู่กับอธิการและสิ นสุดที่สภามหาวิทยาลัยสามารถลดขั นตอน
การท้างานไม่ให้ยุ่งยาก มีการเชื่อมโยงภารกิจและการด้าเนินงานระหว่างหน่วยงาน ให้มีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมภายใต้การก้ากับดูแลของ
หน่วยงานให้บริการกลาง เพ่ือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ค้านึงหลักประหยัดและ
ความคุ้มค่า เกิดสัมฤทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3.4 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยปประจ ำปีทุกประเภทรำยจ่ำยรวมถึงแผน
งบบูรณำกำรที่ได้รับกำรอุดหนุนงบประมำณจำกรัฐ 

(1) ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน เป็นกิจกรรมรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยขอให้
หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบแผนการด้าเนินงาน และเตรียมประสานงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถใช้จ่ายได้ทันทีตามแผนงานที่วางไว้ หากคาดว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ ให้เตรียมการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายได้ทันทีตามแผนงานที่วางไว้ 

ทั งนี  หากมีกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จนถึงไตรมาสที่ 3 ของแต่ละ
ปีงบประมาณ (เดือน มิถุนายน) โดยไม่มีเหตุผลอันควรแก่กรณี ให้ถือว่าหน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้
งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะท้าการดึงงบประมาณกลับคืนโดยส้ารองไว้ที่งบกลาง 

(2) ค่าใช้จ่ายงบลงทุน รายจ่ายงบลงทุนที่จัดซื อโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ขอให้หน่วยงานพิจารณา
ก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และก้าหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน เพ่ือให้สามารถการจัดและ
ก่อหนี ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ นไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปีงบประมาณ (เดือน มีนาคม) 

ทั งนี  หากไม่สามารถด้าเนินการภายในเวลาก้าหนดดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควรแก่กรณี ให้ถือว่า
หน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะด้าเนินการดึงงบประมาณกลับคืนโดย
ส้ารองไว้ที่งบกลาง 
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รำยกำรงบลงทุนที่จัดซื้อโดยใช้เงินอุดหนุนจำกรัฐ 
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพ่ือให้การจัดซื อจัดจ้าง

เป็นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนี  
1. ด้าเนินการจัดซื อตามรายการที่แสดงในเล่มพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
2. พิจารณาก้าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และก้าหนดขอบเขต

รายละเอียดของงาน (Term of Reference)  
3. ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างจนถึงขั นตอนได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เพ่ือให้พร้อมที่จะท้า

สัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 
4. ให้ก้าหนดเงื่อนไขในเอกสวารเชิญชวนการจัดซื อจัดจ้างไว้ด้วยว่า กำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนี้จะ

มีกำรลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ..... มีผลบังคับใช้ และได้รับงบประมำณจัดสรรรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ...... 
จำกส ำนักงบประมำณแล้วและกรณีที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้ำงในครั้งนี้ สำมำรถยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้  

5. เฉพาะรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต้องจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงบประมาณ
พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการด้าเนินการตามกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง ดังนี  

5.1 หนังสือแต่งตั งคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 
5.2 แบบสรุปบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และงบประมาณราคาของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (B.O.Q) 
5.3 ลักษณะอาคารและพื นที่ใช้สอย 
5.4 รูปแบบรายการก่อสร้าง 
และเมื่อได้ผลการจัดซื อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่ส้านักงบประมาณเห็นชอบให้แจ้งส้านัก

งบประมาณทราบ และด้าเนินการท้าสัญญาก่อหนี ผูกพันตามขั นตอนต่อไปได้ โดยถือว่าผลการจัดซื อจัดจ้าง
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว 

การด้าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เป็นการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของทุกหน่วยงาน การที่หน่วยงานไม่สามารถด้าเนินการได้ตามแผนฯ ที่ก้าหนดไว้ และคาดว่ามี
ผลท้าให้มีเงินเหลือจ่ายในระบบงบประมาณฯ ในส่วนนี มหาวิทยาลัยจะด้าเนินการดึงงบประมาณกลับคืนโดย
ส้ารองไว้ที่งบกลางเป็นการชั่วคราว และจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกลับคืนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ในรายการที่หน่วยงานมีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หรือเป็น
รายการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ไม่เพียงพอในการด้าเนินงาน หรือเป็นรายการตาม
นโยบายเร่งด่วนมหาวิทยาลัย ทั งนี  เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัยที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด มี
ประสิทธิภำพ มีควำมประหยุด และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยส ำคัญของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้อย่ำงต่อเนื่องและประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 
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บทที่ 4 
กระบวนกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

ตามกระบวนการจัดท้าแผนงบประมาณประจ้าปีของมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมี 4 ขั นตอน คือ 

ขั นตอนที่ 1 การจัดเตรียมงบประมาณ เป็นขั นตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ ประกอบด้วย
กระบวนการส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และ การจัดท้า
งบประมาณ 

1.1 การทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางกรอบในการปรับเปลี่ยน บทบาท ภารกิจ และ
แผนด้าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับล้าดับความส้าคัญทางนโยบาย ศักยภาพของหน่วยงาน  และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนงบประมาณจะให้ความส้าคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี  

- ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา  
- ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ  
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีที่ผ่านมาและ

ปัจจุบัน  
- แนวโน้มและสถิติย้อนหลังของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

1.2 การวางแผนงบประมาณ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงของนโยบายหรือยุทธศาสตร์รัฐบาล 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน เพ่ือก้าหนดนโยบายในการจัดท้าแผนงบประมาณประจ้าปีของหน่วยงาน 

1.3 การจัดท้างบประมาณ หน่วยงานจัดท้าค้าขอตั งงบประมาณส่งให้ส่วนแผนงานฯ เพ่ือด้าเนินการ
ตามปฏิทินงบประมาณประจ้าปี 

ขั นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณ ประจ้าปี ของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล้าดับ 

ขั นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ เมื่อแผนงบประมาณประจ้าปี ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ต้องวางแผนงานการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการด้าเนินงานของหน่วยงาน ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ระบุไว้ในแผน
งบประมาณประจ้าปี โดยรวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการปรับปรุงแผนงบประมาณระหว่างปี 

ขั นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขั นตอน
การควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตามแผนงบประมาณประจ้าปี 
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงานของหน่วยงาน 

การจัดท้าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี  แสดงรายละเอียดการด้าเนินงานในขั นตอนที่ 1 และ 2 คือ การ
จัดท้างบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งเป็นการก้าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยแสดงให้เห็น
จุดเริ่มต้นและจุดสิ นสุดของงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน และให้เกิดความผิดพลาดใน
การท้างานน้อยที่สุด 
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4.1 ปฏิทินกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 

เพ่ือให้การจัดท้าแผนงบประมาณประจ้าปีของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับกระบวนการจัดท้าแผนงบประมาณของรัฐบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดท้า
ปฏิทินการจัดท้างบประมาณประจ้าปีขึ น เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด้าเนินงานตาม
ตารางดังต่อไปนี  
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4.2 ผังกำรกระบวนกำรกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 

  กระบวนการการจัดท้าแผนงบประมาณประจ้าปีที่สอดคล้องกับปฏิทินการจัดท้าแผน
งบประมาณประจ้าปี แสดงให้เห็นถึงขั นตอนการท้างาน และความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั งภายในและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในแต่ละช่วงเวลาของทุก ๆ ปีงบประมาณ ตามตารางดังต่อไปนี  

1. กระบวนกำรจัดรำยละเอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย 
 1.1 การจัดท้าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่ม
จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 1.2 การจัดท้าข้อเสนอโครงการเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/หน่วยงานจัดทา้ข้อเสนอโครงการฯ 

 

กองแผนงานตรวจสอบความถูกต้อง 
จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 

ส้านักงานจังหวัด
อุบลราชธานีพิจารณา 

แจ้งคณะ/หน่วยงาน แก้ไขขอ้มูล 
/ข้อมลูเพิ่มเติม 

คณะ/หน่วยงานจัดทา้ข้อเสนอโครงการฯ 

 

กองแผนงานตรวจสอบความถูกต้อง 
จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 

ส้านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมพิจารณา 

แจ้งคณะ/หน่วยงาน แก้ไขขอ้มูล 
/ข้อมลูเพิ่มเติม 
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 1.3 การจัดท้าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอบรรจุในแผนบูรณาการต่าง ๆ แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งคณะ/หน่วยงาน แก้ไขข้อมูล 
/ข้อมูลเพิ่มเติม 

สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา 

กองแผนงานเสนอปฏิทิน แนวทางการจัดท้ารายละเอียดค้า
ของบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ ... 

คณะกรรมการด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานฯ

เห็นชอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

คณะ/หน่วยงานจัดท้ารายละเอียดค้าขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

แจ้งเวียนปฏิทิน แนวทางการจัดท้ารายละเอียดค้าขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ...       

ไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

กองแผนงานสรุปรายละเอียดค้าของบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ

อุบลราชธานี

ส้านักงบประมาณ
พิจารณา 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

วุฒิสภาพิจารณา 

ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น้าร่างพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ ขึ นทูลเกล้าฯ 

ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย 

กองแผนงานสรุปรายละเอียดค้าของบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

แจ้งเวียนปฏิทิน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ไปยังคณะ/หน่วยงาน

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
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2. กระบวนกำรอนุมัติงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 

.... วาระท่ี 1 

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจา้ปีงบประมาณ  

วาระท่ี 2-3 

ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น้าร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ขึ นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อ

ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย 

วุฒิสภา พจิารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 



26 
 

 

3.  กระบวนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .....   
(การจัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .....) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิสภา พิจารณารา่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 

กองแผนงานเสนอปฏิทิน และแนวทางการในการจัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

คณะกรรมการนโยบายด้าเนินงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ฯ เห็นชอบ 

กองแผนงานแจ้งเวียนแนวทางการในการจัดท้าแผนปฏิบัติงานฯประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ไปยังคณะ/หน่วยงาน 

กองแผนงาน แก้ไขข้อมูล 
/ข้อมูลเพิ่มเติม 

คณะ/หน่วยงานจัดท้าประมาณการรายรับเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
และแผนปฏิบัติงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานก้าหนด 

กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

คณะกรรมการนโยบายด้าเนินงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ฯ พิจารณา 

คณะ/หน่วยงาน แก้ไขข้อมูล/ข้อมูล ตามที่
กองแผนงาน, คกก. เสนอแนะ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

กองแผนงานอนุมัติจัดสรรตั งยอดงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. .... ในระบบ UBUFMIS 

 

คณะ/หน่วยงาน บันทึกโครงการแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... ในระบบ UBUFMIS 

กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

กองแผนงานแจ้งเวียนปฏิทินพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
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4.  กระบวนกำรติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองแผนงานแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานเพื่อเตรียมจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .... สิ นไตรมาส 2-4 

 

แจ้งคณะ/หน่วยงาน แก้ไขข้อมูล 
/ข้อมูลเพิ่มเติม 

คณะ/หน่วยงานส่งรายงานผลการด้าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .... สิ นไตรมาส 2-4 

กองแผนงานเสนอรายงานผลการด้าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ... สิ นไตรมาส 2-4 

คณะกรรมการนโยบายด้าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

กองแผนงานแจ้งเวียนผลการด้าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... สิ นไตรมาส 2-4 ไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

กองแผนงานสรุปรายงานผลการด้าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. .... สิ นไตรมาส 2-4 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ 
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4.3 แนวทำงในกำรจัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
แสดงรายละเอียดการด้าเนินงานในขั นตอนที่ 1 การจัดท้างบประมาณ (การทบทวนงบประมาณ                  

การวางแผนงบประมาณ และการจัดท้างบประมาณ) และขั นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ ดังต่อไปนี  
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดท ำงบประมำณ 
1.1 การทบทวนงบประมาณ เพ่ือเตรียมการจัดท้าค้าของบประมาณ และก้าหนดปฏิทินการจัดท้า

งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท้างบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล                        
การด้าเนินงาน ดังนี  

1.1.1 ก้าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
1. กองแผนงาน ก้าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เป็นการก้าหนดแผนและขั นตอนการปฏิบัติ งานในการจัดท้า
งบประมาณประจ้าปี                ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดท้างบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีของรัฐบาล และแจ้งให้ ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ  

 ระยะเวลำด ำเนินกำร : เดือนกันยำยน  
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับทราบปฏิทินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และก้าหนดปฏิทินฯ ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับปฏิทินฯ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ระยะเวลำด ำเนินกำร : เดือนกันยำยน 
1.1.2 จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา และส่งกองแผนงานสรุปใน
ภาพรวม      ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ระยะเวลำด ำเนินกำร : เดือนตุลำคม - ธันวำคม  
2. กองแผนงาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

ปีงบประมาณที่ผ่านมาตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด และน้าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ส้านักงบประมาณ และส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือทราบ  

 ระยะเวลำด ำเนินกำร : เดือนตุลำคม – ธันวำคม 
1.1.3 ผลการทบทวนผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา และปีงบประมาณปัจจุบัน 

กองแผนงาน จัดประชุมชี แจงผลการด้าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา และทบทวนการก้าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและ ตัวชี วัดผลส้าเร็จของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณถัดไป              
ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดล้าดับ
ความส้าคัญ (Prioritize) และการทบทวนบทบาท และการกิจของหน่วยงาน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร : เดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 
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1.2 การวางแผนงบประมาณ  
เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน                

และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี ส้าหรับใช้เป็นกรอบในการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต่อไป โดยมีแผนการการด้าเนินงานดังนี   

1.2.1 จัดท้าแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี วัด  
1. กองแผนงานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารเพ่ือ 
ก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีส้าหรับใช้
เป็นกรอบในการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ผู้บริหารก้าหนดนโยบายและถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีระดับองค์กร ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีทราบ  

3. กองแผนงานจัดท้าคู่มือการจัดท้าค้าของบประมาณประจ้าปี พร้อมทั งก้าหนด
หลักเกณฑ์/แนวทางการกลั่นกรองค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
และแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ และถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  

4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดท้าแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี วัดระดับ
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฯ ระดับองค์กร  

 ระยะเวลำด ำเนินกำร : เดือนตุลำคม - ธันวำคม 
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1.3 การจัดท้างบประมาณ  

เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ้ากัดมีประสิทธิภาพ มีความ ประหยัด                 
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายส้าคัญของ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ การด้าเนินงานตามตาราง ดังนี  
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32 
 

ขั้นตอนที่ 2 กำรอนุมัติงบประมำณ  
เพ่ือพิจารณางบประมาณที่หน่วยงานเสนอขึ นมาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก้าหนด โดยผู้มี

อ้านาจในการอนุมัติ มีอ้านาจที่จะวิเคราะห์ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และชี แนะแนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขแก่
หน่วยงาน โดยมีการด้าเนินงานตามตาราง ดังนี  
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4.4 เอกสำรส ำคัญส ำหรับรำยกำรงบลงทุนที่ต้องจัดส่งให้ส ำนักงบประมำณ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก้าหนดของส้านักงบประมาณ ซึ่งสามารถสืบค้น               
ได้ข้อมูลได้ที่ http://www.bb.go.th โดยสามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มค้าขอตั งงบลงทุนได้ในภาคผนวก ของคู่มือ
ฯ 

 ครุภัณฑ์ ชื่อรายการครุภัณฑ์ให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยเท่านั น และวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษไว้ 
ด้านหลัง ถ้ารายการดังกล่าวเคยจัดซื อแล้วให้ใช้ชื่อรายการเดิม การเรียงล้าดับรายการให้เรียงตามล้าดับ 
ความส้าคัญ ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี  

1. ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของรายการครุภัณฑ์  
3. ใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย 
4. กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้อง

ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน 
 สิ่งก่อสร้ำง กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างรายการใหม่ การเรียงล้าดับรายการให้เรียงตามล้าดับ 

ความส้าคัญ ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี  
1. ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  
2. ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference)  
3. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities)  
4. การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน  
5. รูปแบบรายการก่อสร้าง 
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4.5 ขอบเขต และแนวทำงในกำรพิจำรณำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

กองแผนงานด้าเนินการจัดท้ากรอบงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี                  
เพ่ือน้าเข้าพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ้าปี 

จากนั นจะด้าเนินการพิจารณาเสนอตั งงบประมาณตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
จาก ภาระค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็น และกรอบวงเงินคงเหลือที่สามารถน้ามาตั งงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจของ 
แต่ละหน่วยงานและโครงการตามนโยบายส้าคัญของมหาวิทยาลัย โดยค้านึงถึงความประหยัด และความ 
คุ้มค่า ดังนี  

 รำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำที่จ ำเป็น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว เงิน
ประจ้าต้าแหน่งวิชาการ เงินตอบแทนต้าแหน่งบริหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียม
สมาชิกศูนย์ กีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ทุนการศึกษาของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร 
เป็นต้น 

 รำยจ่ำยตำมภำระผูกพัน เป็นรายจ่ายในรายการที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปีจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมาและต้องตั งงบประมาณต่อเนื่องในปีถัดไปตามภาระผูกพันในสัญญา 
เช่น การก่อสร้างอาคารฯ เป็นต้น และให้รวมถึงรายการงบลงทุนทุกรายการ ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณประจ้าปีจาก รัฐบาล 

 รำยจ่ำยตำมภำระผูกพัน เป็นรายจ่ายในรายการที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปีจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา และต้องตั งงบประมาณต่อเนื่องในปีถัดไปตามภาระผูกพันในสัญญา 
เช่น การก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ เป็นต้น 

 รำยจ่ำยตำมภำรกิจ เป็นรายจ่ายพื นฐานที่จ้าเป็นตามภารกิจหลัก และตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบที่ต้องด้าเนินการเป็นปกติประจ้าของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณ
งานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และหากหยุดด้าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

 รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์เชิงนโยบำย เฉพาะเพ่ือการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ 
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัย 

ทั งนี  จะพิจารณาเสนอตั งงบประมาณตามศักยภาพในการด้าเนินงานของหน่วยงาน การตั ง 
งบประมาณรายจ่ายมีความสอดคล้องกับระยะเวลาการใช้จ่ายเงินตามปีงบประมาณ ส้าหรับกิจกรรมที่มี 
ระยะเวลาคาบเกี่ยวปีงบประมาณจะเสนอตั งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 
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บทที่ 5 
ภำคผนวก 

5.1  แนวคิด ปัจจัยในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ระยะ 5 ปี            
(พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยได้ใช้แผน
ยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวในการด้าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กระทั งได้มีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดตั งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และมี (ร่าง) กรอบวิสัยทัศน์ของ
กระทรวง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานและถือปฏิบัตินั น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอง
ถึงการเปลี่ยนแปลงและการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าที่มีผลต่อทิศทาง และ
เป้าหมายการพัฒนาของประเทศและมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ทบทวนแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖7” เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม ๒๕62 เพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของสังคมโลกเป็นการวิเคราะห์กรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มด้านต่าง  
ๆ ของโลก อาทิ การเพ่ิมขึ นของประชากรโลกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภาวะวิกฤตทางด้านน ้า อาหาร พลังงาน ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านน ้า อาหาร พลังงานของ
โลก การเคลื่อนย้ายแรงงาน การค้าเสรี เป็นต้น ซึ่งประเด็นส้าคัญเหล่านี มีความส้าคัญในการก้าหนดทิศทาง
การศึกษาและการพัฒนาก้าลังคนของประเทศ ส้าหรับสภาพแวดล้อมภายในประเทศนั นได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรอบวิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยในการประชุมครั งนี ที่ประชุมได้ก้าหนดร่างวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยใหม่ ก้าหนดเสาหลักทางยุทธศาสตร์ เพ่ือก้าหนดเป้าหมายหลัก และความคาดหวังจากการ
ด้าเนินงานในด้านต่าง ๆ และในระยะต่อมา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนคณะ/ส้านักต่าง
ในมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ ในประเด็นเป้าประสงค์ ตัวชี วัดของยุทธศาสตร์ เพ่ือบรรจุใน
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7 และน้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 และน้าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ซึ่งกองแผนงานได้แจ้งเวียนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้กับคณะ/วิทยาลัย/ส้านัก   
เพ่ือใช้ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7  เป็นช่วงเวลาที่

มหาวิทยาลัยจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส้าคัญทั งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
รวมทั งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิ ทยาลัย
จ้าเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั งประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและจัดท้าแผนที่สอดรับกับปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี  

๑. สภำพแวดล้อม และปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
1.1. ปัจจัยภายนอกประเทศ 

1.1.1. การมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดตั งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ท้าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มี
ความสอดคล้องกับกรอบการด้าเนินงานของกระทรวง ให้สอดรับการแผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

1.1.2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส้าคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการท้างาน 
 การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ท้าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง 
(Internet of things) 
 การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth Industrial Revolution) จะเป็นยุค
ที่มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั งหมด 

1.1.3. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 
 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก 
 การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ นในยุคดิจิตอล 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ น ท้าให้ความ
ร่วมมือทางด้านนี มีความเข้มข้นมากขึ น 
 ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้น 

1.2. ปัจจัยภายในประเทศไทย 
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ กับกระแสโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย การ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสรุปได้ดังนี  

1.2.1. ด้านสังคม 
 ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ท้าให้ภาระการคลังเพ่ิมขึ น อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงาน
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ต้องแบบรับดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ น มีแนวโน้มพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือน
บ้าน และสามารถขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศ 
 การพัฒนาคนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีการศึกษาเพ่ิม
สูงขึ น มีสุขภาวะดีขึ น ได้รับหลักประกันสุขภาพทั่วถึง แต่ยังต่้ากว่าหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย 
 ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่้า ความต้องการกาลังคนที่มีทักษะและองค์
ความรู้สูงทั งปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากขึ น และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว
จากการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ 
และต้องป้องกันการไหลแรงงานทักษะสูงสู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า 
 ความยากจนและความเหลื่อมล้าลดลง แต่ยังเป็นสาเหตุส้าคัญที่นาไปสู่ความ
ขัดแย้งในสังคม และมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ นภายใต้ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ 
เพราะคนที่มีทักษะสูงจะมีรายได้เพ่ิมขึ น แต่คนที่มีทักษะต่้าจะตกงาน เพราะ
หุ่นยนต์จะเข้ามาทางานแทน 
 สังคมไทยกาลังประสพปัญหาวิกฤติค่านิยมที่ เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
วัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถ
คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมให้
สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 

1.2.2. ด้านเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการ
มากขึ น (เกษตร ๑๐% อุตสาหกรรม ๓๗% บริการ ๕๓%) 
 มีสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้
ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล 
แม้ว่าตกอยู่ในฐานะที่มีคู่แข่งทางการค้าในตลาดโลกจานวนมากขึ น แต่มีแนวโน้ม
ขยายอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 
 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ น โดยเฉพาะภูมิภาค
อาเซียน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นในอนาคต จะน้าไปสู่การสร้างอ้านาจการต่อรอง
การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ขยายตลาด และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.2.3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส้าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิกฤตน ้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้าให้เกิดภัยพิบัติให้
รุนแรงมากขึ น 
 ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
จะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ น 
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 การบริหารจัดการน ้าทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ 
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการแก้ไข แต่โดยรวมยังมีสภาพ
เสื่อมโทรม 
 

๒. กรอบแผนยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษำ 
2.1 กรอบแผนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี (ร่าง)วิสัยทัศน์ “เตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศที่
พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580” โดยเน้นการขับเคลื่อนดังนี  

1) ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับ
การพัฒนาเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Long life Learner) 

2) ก้าลังคนระดับอุดมศึกษามีทักษะและสมรรถนะพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 
3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยสร้างความเข้มแข็ง

ในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อให้เกิดมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน (IMD) ของประเทศ 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท้า(ร่าง) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส้าคัญซึ่ง
เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา คือ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ โดยการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็ก
ตั งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงาน
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ์ 
มีรายได้ในการด้ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรค
เรื อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา 
โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability) การ
ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูทั ง
ระบบ ตั งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั งระบบการ ประเมินและ
รับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ การปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้าง
สมรรถนะก้าลังคนทั งระบบการศึกษาตั งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ 
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เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก้าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย
และ การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส้าหรับ
ผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่ งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพใน รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติทั งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เ พ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและ งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั งส่งเสริมการให้ความส้าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health 
in All Policies) เพ่ือให้การ ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ
ที่มีต่อสุขภาพของประชาชน สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการด้ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
ในรูปแบบที่หลากหลายทั งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วน
ร่วม ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการ
ดูแล ผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส้าหรับ
ผู้สูงอายุ (ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๘) 

2.3 กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ เมื่อสิ นสุดแผนในปี พ.ศ.๒๕๖๕ คือ 

ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส้าหรับงานที่เกิดขึ น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การก้ากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ” (ท่ีมา : ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๑) 

2.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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2.5 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมมรกต เพ่ือให้มีการลงทุน

ทั งในและต่างประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงทั งในและประเทศเพ่ือน

บ้าน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั งในประเทศและกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ในเขตสามเหลี่ยมมรกต 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการบริการ และเพ่ิมแรง

ดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้มีระบบการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานทั งในและต่างประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการ

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และแนวคิด
โครงกำร/กิจกรรม 

ปรัชญา : สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื นฐานความพอเพียง  
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั นนา้ในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม  

( A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality 
and Innovations ) 

อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ สามัคคี ส้านึกดีต่อสังคม 
เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  
ค่านิยม : UBU-IMPACTS 

Prioritizing UBU: รักและท้าเพ่ือ UBU  Integrity: สุจริต โปร่งใส มีจรยิธรรม 
Management by Fact: ท้างานด้วยข้อมูล  Proactiveness: ท้างานเชิงรกุ 
Accountability: รับผิดชอบต่อการท้างานและสังคม  Creativity: คิดเป็น ท้างานสร้างสรรค์ 
Team Work: ท้างานเป็นทีม   Stakeholders Focus: มุ่งเนน้ผู้เรียน 
      และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พันธกิจ   
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
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๓. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

๔. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาค
ลุ่มน ้าโขง 

เสาหลักยุทธศาสตร์    
เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence 
เสาหลักที่ 2 : Shared Future with Community 
เสาหลักที่ 3 : Smart University 
เสาหลักที่ 4 : Sustainable Growth 

ประเด็นยุทธศาสตร์   
๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก้าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
๒. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
๔. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๕. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
๖. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๗. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๘. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
๙. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 
สรุปผลกำรปรับปรุง ทบทวน ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร และตัวชี้ วัด               
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพอย่ำงโดดเด่นและพัฒนำก ำลังคนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อม
ท้างานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ 
3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm) และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ ผู้เรียน ประเทศ และโลก 

มาตรการ (๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ประเทศ โลกและการแข่งขัน 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล (AUN/มาตรฐานสากลอื่น ๆ)   
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2. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน 
และการวิจัย  
3. พัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัยและบริการวิชาการ   
4. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตร Double Major หลักสูตรสองปริญญา 
(Double Degree) หลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรสหวิทยาการ   
5. พัฒนาคณะ/หลักสูตรใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือเป็นศูนย์กลางการแพทย์
อีสานใต้ และรองรับการด้าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแบบครบวงจร 
เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ (รังสีเทคนิคและกายภาพบ้าบัด) 
ทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น 
6. สร้างเครือข่าย/คณะท้างานเพ่ือประสานงานหรือศึกษาข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกทั งใน
และต่างประเทศ (สถานประกอบการ ภาครัฐ/เอกชน/นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการสร้างหลักสูตร/ร่วมผลิตให้ทันสมัยและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
(External liaison)  
7. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-
curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)/BCG (BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว)/นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี และอาชีพใหม่ใน
อนาคต และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน การเรียนรู้  ที่ เน้นผลลัพธ์ผู้ เรียนผ่าน
ประสบการณ์จริง (การจัดการเรียนการสอนกับการท้างาน : WIL) และการเรียนรู้การเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการการบริการสังคม โดยใช้ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ (สหกิจศึกษา) 

กลยุทธ์ 2. พัฒนำรูปแบบกำรรับเข้ำศึกษำทุกระดับเชิงรุกและเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนก่อนเข้ำ
ศึกษำ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรแข่งขัน 

มำตรกำร (๑) โครงการรับเข้าศึกษาเชิงรุกทุกระดับ 
1. พัฒนากลยุทธ์การรับเข้าให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย/อาชีพ/
เครือข่าย (สถานศึกษา สถานประกอบการ ภาครัฐ/เอกชน)    

1) เตรียมส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจการเข้าศึกษาฯ ของหลักสูตร/คณะต่าง 
ๆ  
2) การเรียนล่วงหน้าและเก็บหน่วยกิตสะสม (credit bank)  
3) การเรียนระดับ ป.ตรี ควบ ป.โท / ป.โท ควบ ป.เอก / ป.ตรี พร้อม ประกาศนียบัตร
ต่าง ๆ  
4) รับนักศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการทั งใน
และต่างประเทศ (External Liaison) 
5) สนับสนุนการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยส้าหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ทุกระดับ เช่น ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการวิจัย 

2. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยและให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้เรียน  

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ  ตามความต้องการของ
กลุ่มผู้เรียน 
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2) พัฒนาระบบการให้ข้อมูลการรับเข้าศึกษาและหลักสูตรที่รวดเร็ว (Call Center) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา 

1) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เช่น โครงการเตรียมความรู้ให้ผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพเฉพาะ
ทางเพ่ือให้เห็นเป้าหมายในการประกอบอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมทางด้าน
วิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในรั วมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการร่วมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนเพื่อสร้างกลไกเชิงรุกในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยภำษำต่ำงประเทศ 
มำตรกำร (1) โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

1. การพัฒนาทักษะของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านภาษา 
ต่างประเทศตามเกณฑ์ที่ก้าหนด เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart 
English)  
2. จัดตั งศูนย์ทดสอบทางภาษา 
3. เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
4. แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของหลักสูตรกับสถาบันต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding)   
6. ยกระดับสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ  
7. ส่งเสริมให้มีบุคลากรอาคันตุกะชาวต่างประเทศ (Adjunct and Visiting faculty members) 

กลยุทธ์ 4. พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี (Disruptive Technology) สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนยุค
ใหม่และ เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน 

มำตรกำร (1) โครงการพัฒนาสื่อ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
1. ส่งเสริมการสร้างสื่อและการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น Active 
Learning, Blended Learning UBU- LMS แ ล ะ  D4 L+ P VDO Animation E- book 
Augmented Reality Virtual Reality Infographics 
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการด้านความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่น 
ๆ ทั งในและต่างประเทศ    
3. ยกระดับคุณภาพสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้องเรียนอัจฉริยะ , ระบบ WIFI, ห้องสมุดในลักษณะ Co working 
space, ห้องเรียน อาคารเรียน สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สภาพแวดล้อมใน/นอกอาคารเรียน บริเวณ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น)  
4. จัดตั งหน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (คณะท้างาน จัดหาสื่ออุปกรณ์สนับสนุน 
บูรณาการข้ามศาสตร์ บูรณาการกิจกรรม)  
5. สนับสนุนทุนการศึกษาส้าหรับการน้าเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทุนสนับสนุนสหกิจศึกษา
นานาชาติ 
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กลยุทธ์ 5. บัณฑิตมีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบกำรเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของกำรท ำงำนในโลกอนำคต 

มำตรกำร (1) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม (Education 4.0) หรือ 
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) 
1. จ้าลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ เพ่ือ
เป็ นแนวทางในการสร้ างรายได้ ระหว่ าง เรี ยนและหลั งส้ า เร็ จการศึ กษา ( Smart 
Entrepreneurship) 
2. สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 
3. สร้างความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมหรือเป็นผู้ประกอบการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกทั งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 6. ส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณค่ำต่อสังคมไทยและ
สังคมโลกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกอนำคต 

มำตรกำร (1) โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตและการ
เป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ 
1. การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เชิดชูเกียรติพลเมืองดีของมหาวิทยาลัย 
(วิชาการ กิจกรรม การเสียสละ การเป็นคนดี ผู้น้า ฯลฯ) 
2. สร้างแกนน้าวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต เช่น กิจกรรมพัฒนา
ทักษะไอที (Smart IT) โครงการติววิชาการต่าง ๆ เช่น โครงการพ่ีติวน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน 
(ทุกคณะ) เป็นต้น และโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) เพ่ือลดระยะเวลาการเรียนรู้ 
ช่วยการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มนักศึกษา 
3. ส่งเสริมกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน (Smart 
Heart) 
4. กิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก (Smart 
Mind) 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
6. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น้า (Smart Character) 
7. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดและการเรียนรู้ 
(Smart Brain & Smart Learning) 

(2) โครงการส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกมิติทุก
ระดับการศึกษา 
1. พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปหรือราย
วิชาชีพ  
2. พัฒนากิจกรรมตามสมรรถนะมาตรฐานการเรียนรู้ (OBE) ของนักศึกษาแต่ละชั นปี โดย
พัฒนารูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่าง
หลักสูตร/ระหว่างคณะ/ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ (เช่น ไหว้ครู รับน้อง ยกเว้น กิจกรรม
บางอย่างที่มีรายละเอียดและความจ้าเป็นต้องมีในระดับคณะ เช่น ปฐมนิเทศ กยศ ทั งนี ต้อง
ไม่ซ ้าซ้อนกับระดับมหาวิทยาลัย)   
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3. พัฒนาการบูรณาการการจัดการเรียนสอนและกิจกรรมเสริมหลั กสูตรร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั งในและต่างประเทศ 

(3) โครงการสวัสดิการเพื่อการเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา (อยู่ดี กินดี มีความสุข) เช่น ระบบการหา
รายได้ระหว่างเรียน (career center) ระบบดูแลและประกันสุขภาพ ระบบประกันอุบัติเหตุ
ของนักศึกษา กองทุนอาหารกลางวันส้าหรับนักศึกษาขาดแคลน  หอพักนักศึกษา 
2. พัฒนาระบบกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต เช่น อบรมเทคนิคการให้
ค้าปรึกษา พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลนักศึกษา (จัดการฐานข้อมูลนักศึกษากลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มพร้อมพัฒนา กลุ่มพัฒนาแล้ว และบริหารจัดการให้ค้าปรึกษาตามกลุ่ม 
ประสานงานแก้ไขร่วมกับผู้ปกครอง) 
3. สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือดึงดูดนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯและ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื นที่  
4. พัฒนาการดูแลผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (Handicapped Learning) เช่น 
จัดสภาพแวดล้อม เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนส้าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ   
5. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (Well-
being) และส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart Health) 

(4) โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับทุกช่วงวัย 
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระยะสั นส้าหรับทุกช่วงวัยเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการสร้าง
อาชีพ (Upskill) ยกระดับคุณภาพชีวิต (Upskill/Reskill) และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
(Future Skill) Diploma 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แบบ Module  
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั นเพ่ือสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)  
4. จัดตั งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการจัดการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะด้านภาษาและวิทยาศาสตร์ (สวัสดิการความผูกพันส้าหรับบุคลากร) 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ 
Base line data ค่ำเป้ำหมำย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ ได้งานท้าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลัง
ส้าเร็จการศึกษา 

85.78 
(ปีการศึกษา 

2559) 

81.41 
(ปีการศึกษา 

2560) 

85 87 90 93 95 

2. ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
ทักษะ 5 ด้าน 

84.20 
(ปีการศึกษา 

2559) 

84.40 
(ปีการศึกษา 

2560) 

85 87 90 93 95 

3. ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มีผลงาน
นวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

- - 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี  หลังส้า เร็จ
การศึกษา 

21.26 
(ปีการศึกษา 

2559) 

15.96 
(ปีการศึกษา 

2560) 

20 23 27 30 35 

5. ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินความรู้
และสมรรถนะภายหลั งการอบรม
หลักสูตรระยะสั น/ออนไลน์ส้าหรับคน
ทุ ก ช่ ว งวั ย  ต ามวั ตถุ ประสงค์ ของ
หลักสูตร 

- - 80 85 90 95 100 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัย (SWOT Analysis) 

วิเครำะห์จุดแข็งของมหำวิทยำลัย (Strengths) 

St
re

ng
th

s 

S1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะหลากหลายสาขาวิชา อยู่ในพื นที่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (จีนตอนล่าง 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ซึ่งมีความส้าคัญทางยุทธศาสตร์ทางด้านแหล่งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การค้า การท่องเที่ยว ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

S2 มีพื นที่และแหล่งน ้าขนาดใหญ่ พื นที่ประมาณ 5,228 ไร่ มีอาคาร สถานที่ ห้องประชุม/จัด
เสนอนิทรรศการขนาดใหญ่และอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย มีโรงพยาบาลขนาด 112 เตียง 
เปิดรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีห้องปฏิบัติการ/หน่วย/ศูนย์ที่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
ทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน (เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ในการหารายได้) 

S3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจ้านวนมาก 
S4 มีองค์ความรู้ที่สามารถน้าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ 
S5 ผลงานวิจัย บริการวิชาการ ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ทั งระดับชาติและนานาชาติ 
S6 มีระบบเทคโนโลยี ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่น้ามาสนับสนุนและพัฒนาการเรียน  

การสอน มีระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการท้างานภายในองค์กร 
 

วิเครำะห์จุดอ่อนของมหำวิทยำลัย (Weaknesses) 

W
ea

kn
es

se
s 

W1 ระบบบริหารบุคลากร (Mindset กรอบอัตราก้าลัง สมรรถนะและการประเมิน และสวัสดิการ
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ) 

W2 สัดส่วนเงินรายได้ที่ใช้ในการด้าเนินงาน ยังพ่ึงพาเงินรายได้จากค่าลงทะเบียนการศึกษา 
W3 โครงสร้างองค์กรไม่คล่องตัว เนื่องจากยังเป็นส่วนราชการท้าให้ยังมีระเบียบที่ไม่เอื อต่อการ

ปฏิบัติงาน และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษา และหน่วยงานหารายได ้

W4 มีจ้านวนนักศึกษาตกออกในแต่ละปีเป็นจ้านวนมาก 
W5 มีหลักสูตรที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้น้อย/หลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ/

หลักสูตรที่ร่วมกับผู้ประกอบการ/หลักสูตร Dual program/หลักสูตรพันธ์ใหม่/หลักสูตรที่
ตอบสนองต่ออาชีพในอนาคต/หลักสูตรอบรมระยะสั น/หลักสูตรที่มีการสะสมหน่วยกิต ยังมี
น้อย 
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วิเครำะห์โอกำสของมหำวิทยำลัย (Opportunities) 
Op

po
rtu

ni
tie

s 
O1 นโยบายการพัฒนาระดับประเทศ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื นที่/แก้ไขปัญหา

และพัฒนาเชิงพื นที่ เช่น ปัญหาด้านการเกษตร แหล่งน ้า สุขภาพ รวมทั งอยู่ในเขตพื นที่
เศรษฐกิจพิเศษ การขยายฐานการผลิตโดยเปิดนิคมอุตสาหกรรมมาที่จังหวัดอุบลราชธานี ตาม
เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 2 (EWEC 2)+NEEC การคมนาคม ขนส่ง การ
ท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ท้าให้มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการด้าเนินงานมากขึ น 

O2 จ้านวนโครงสร้างประชากรของวัยท้างานมากขึ น และประเทศมีความต้องการทักษะวิชาชีพ
ในการท้างาน สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั งมีจ้านวนผู้สูงวัยที่เพ่ิมมากขึ นท้าให้สามารถ
จัดการศึกษาทุกช่วงวัยได้ 

O3 นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก้ากับของรัฐท้าให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั งการปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื อต่อการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

O4 อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการจัดตั งกองทุน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และพรบ. การส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ให้หน่วยงาน
ราชการสามารถตั งงบประมาณและให้มหาวิทยาลัยด้าเนินการให้ซึ่งจะเอื อต่อการสนับสนุน
ทุนแก่นักวิจัยมากยิ่งขึ น รวมทั งการจัดบริการวิชาการ อีกทั งมีระบบการให้ทุนวิจัยที่เปลี่ยนไป 
เช่น การให้ทุนวิจัยแก่เอกชน การวิจัยให้ตรงไปแก่ผู้ใช้ประโยชน์ การตั งโจทย์วิจัย 

O5 นโยบายประเทศในการสนับสนุนงบประมาณในแผนงานด้านบูรณาการและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ 

 

วิเครำะห์อุปสรรคของมหำวิทยำลัย (Threats) 

Th
re

at
s 

T1 จ้านวนโครงสร้างประชากรเด็กในวัยเรียนมีจ้านวนลดลง และมหาวิทยาลัยมีการแข่งขันใน
การรับนักศึกษาที่มีความรุนแรงมากขึ น 

T2 นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในแผนงานพื นฐานมีจ้านวนลดลง 
T3 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อของนักเรียน

และการด้าเนินงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 
T4 คุณภาพนักเรียนแรกเข้า มีความแตกต่างกัน ขาดทักษะในการค้านวณและการสื่อสาร 
T5 มีการเปิด(หลักสูตร)การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และผู้ประกอบการที่จัดการศึกษาเอง

เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ 
T6 ค่านิยมของคนยุคใหม่ที่ประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องมีใบปริญญา 
T7 แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่มนักวิจัยในการท้างาน ดึงบุคลากรที่มีชื่อเสียง หรือมีศักยภาพออก

จากมหาวิทยาลัย (เช่น Innovation Hub หรือ Spearhead) 
 




