
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
                  ที ่ ๑๓๕๘/๒๕๖๒ 

เรื่อง  มอบหมำยภำระหน้ำที่และมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดี 

----------------------- 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ลดขั้นตอนการ
ท างานและเน้นรูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการ
ปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ าที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘  มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา 
๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 
และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และความใน
มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และความในข้อ ๗ และ 
ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมายภาระหน้าที่และ
มอบอ านาจให้  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 

ก. มอบหมายภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. ด้านการบริหารงานทั่วไป  

      ๑.๑ ควบคุมดูแลและบริหารส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบุคคล แผนและนโยบาย งบประมาณ การเงินและพัสดุ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี แบบแผนและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวข้อง  

         ๑.๒ ควบคุมดูแลการด าเนินงานด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมาตรฐานและ    
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

         ๑.๓ ควบคุมดูแลการด าเนินงานและบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  

         ๑.๔ ควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีตามแผนงาน  
โครงการ 
 
 

/2. ด้านการวิจัย... 
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๒. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
         ๒.๑ ควบคุมดูแลเชิงนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
         ๒.๒ ควบคุมดูแลและพัฒนางานสารสนเทศของระบบงานวิจัยและและนวัตกรรม การ

เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม และดูแลผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้วิจัยอันเกิดจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

         ๒.๓ รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน หรือเงินรายได้มหาวิทยาลัย และจัดให้มีการประเมินข้อเสนอโครงการวิจั ย ตลอดจนจัดท าค าขอ
งบประมาณอุดหนุนงานวิจัย  

    ๒.๔ ควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจัยในข้อ ๒.๓ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสัญญาหรือข้อตกลง 

    ๒.๕ พัฒนา ควบคุมดูแล และก ากับติดตามระบบมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการ
วิจัย 

    ๒.๖ จัดให้มีระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และส่งเสริมจรรยาบรรณการวิจัย 
    ๒.๗ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

และอาคารสัตว์ทดลอง 

๓. ด้านบริการวิชาการ 
         ๓.๑ ควบคุมดูแลเชิงนโยบายด้านการบริการวิชาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
         ๓.๒ รวบรวมข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่เสนอของบอุดหนุนจากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย หรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และจัดให้มีการประเมินข้อเสนอ
โครงการ ตลอดจนจัดท าค าของบประมาณ 

         ๓.๓ สร้าง และส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกับจังหวัด 
ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

         ๓.๔ ควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการใน 
ข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ข้อตกลงหรือสัญญา 

         ๓.๕ ควบคุมดูแลการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการใหม่หมู่นักศึกษา 

๔. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         ๔.๑ ควบคุมดูแลเชิงนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์          

ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

/ ๔.๒ รวบรวม... 
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         ๔.๒ รวบรวมข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เสนอของบอุดหนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย หรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และจัดให้มีการ
ประเมินข้อเสนอโครงการ ตลอดจนจัดท าค าของบประมาณ 

         ๔.๓ ควบคุมดูแลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
ที่มีความร่วมมือกับจังหวัด ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

           ๔ .๔  ควบคุมดู แล ติดตามและประเมินผลการด าเนิ นงาน โครงการ ท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ข้อตกลงหรือสัญญา 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ข. มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. บังคับบัญชาและสั่งการในเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้บุคลากรในสังกัดส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดีถือปฏิบัติ 

๒. สั่งการกอง ฝ่าย หรือหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี ตลอดจนคณะ ส านัก 
สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม ก. ข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ยกเว้นการสั่งการที่เป็นอ านาจของ
อธิการบดีตามกฎหมาย ซึ่งอธิการบดีมิได้มอบอ านาจให้ 

๓. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประเภทอ่ืนๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
พร้อมทั้งควบคุมดูแล ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  

๔. อนุมัติและหรือลงนามในหนังสือที่หน่วยงานหรือบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
มหาวิทยาลัย หรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

๕. อนุมัติโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

๖. อนุมัติโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

๗. อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน หมวดรายจ่าย หรือ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนๆ รวมทั้งการขยายระยะเวลาในการด าเนินการ ส าหรับโครงการวิจัย โครงการ
บริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดี 
 

/๘. อนุมัติ... 
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๘. อนุมัติการเบิกจ่ายทุนวิจัยประเภทต่างๆ อันอยู่ในอ านาจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๙. อนุมัติและลงนามในหนังสือของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
๑๐. ลงนามในสัญญารับทุนวิจัยที่บุคลากรท ากับมหาวิทยาลัยหรือท ากับหน่วยงานภายนอก 
๑๑. ลงนามในหนังสือและเอกสารถึงคณะ ส านักและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสั่งการหรือ

ประสานงาน เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
๑๒. ลงนามในหนังสือให้ข้อมูลในเรื่องทั่วไปที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในชั้น

ความลับ แก่บุคคลหรือส่วนราชการภายนอก 
  เมื่อได้ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่สมควรให้อธิการบดีทราบ  
ให้รายงานผลการปฏิบัติราชการต่ออธิการบดีด้วย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   

                                 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 


