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ค ำน ำ 

  คู่มือการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแ
ทน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  

การจัดท าคู่มือในคร้ังนี้ผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการด าเนินงานและเทคนิคการปฏิบัติงานของผู้เขียน ซ่ึง
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าคู่มือการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใ
ช้ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป     
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 

 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 
ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวิตุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการชั้นสูง ท าการสอน 
ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
งบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว เป็นการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการด าเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2538 เป็นต้นมา ในปีงบประมาณ 2538 – 2553 เป็นการส่งข้อเสนอโครงการโดยมิได้มี
กระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมิน มี เพียงแต่การพิจารณาตามความเหมาะสมจากผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ และเมื่อปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีมติให้ ก าหนดวิธีการประเมินใหม่ โดยให้ร่วมกันก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้คะแนนเพ่ือจัดล าดับความส าคัญโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอ
โครงการ เป็นผู้ประเมินและให้คะแนนและ มีคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละหน่วยงานเป็น
คณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินในกลุ่มที่ 2 และส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประเมินกลุ่มสุดท้าย จากนั้นจะน าคะแนนจากการประเมินมาจัดล าดับความส าคัญก่อนการ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งวิธีการประเมินใหม่นี้ท าให้การจัดล าดับความส าคัญและการจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

 ในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีความส าคัญ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจ าเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจ
ในการด าเนินงานเพ่ือให้การประสานงานระหว่างหัวหน้าโครงการ หน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัย มีการ
ด าเนินงานและความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเห็นว่าการจัดท า คู่มือกำรบริหำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม : กำรเสนอขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย 
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2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 
3. ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

1) ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และข้ันตอน
การบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

2) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาให้ด าเนินงานด้านการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ช่วยลดอุปสรรคและปัญหาในกระบวนการ
ด าเนินงาน 

3) เผยแพร่ส าหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูล 
 

4. ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ 

การจัดท าคู่มือการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เฉพาะขั้นตอนในการเสนอขอนับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ มีรายละเอียดครอบคลุมตั้งแต่การจัดท าแนวทางในการเสนอขอรับ
การสนับสนุนจนกระทั่งสิ้นสุดการอนุมัติโครงการ  
 
5. ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

 การจัดท าคู่มือการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้ก าหนด
ค าจ ากัดความเบื้องต้นที่ใช้ในคู่มือปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) โครงกำร หมายถึง โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
2) งบประมำณ  หมายถึง งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3) คณะกรรมกำรบริหำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี หมายถึง 

คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือรองผู้อ านวยการส านัก ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2147/2557 เรื่องแต่งตั้งที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส าเนาค าสั่งตาม
ภาคผนวก 5.1 
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4) ระบบ MSAC หมายถึง ระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (The 

Maintenance Support Art and Culture) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต 
ท างานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการจนถึงกระบวนการรายงานผลการด าเนินงาน  ทั้งนี้ เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่าง ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ/หน่วยงาน บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้
ด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารงานโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

5) ปีงบประมำณ หมายถึง ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่  30 
กันยายนของปีถัดไป โดยให้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2558) 
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บทท่ี 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยจ าแนกต าแหน่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบใหม่ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นมาตรฐานขั้นต่ า ส าหรับสายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะและ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ (กองการเจ้าหน้าที่, 2553) มีดังนี้ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการต าแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2553 (กองการเจ้าหน้าที่, 2558) 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ  
              (1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน  พิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย 
              (2) จัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ 
ซ่ึงเป็นแผนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
              (3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
               

2) ด้านการวางแผน 
           วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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3) ด้านการประสานงาน 
              (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
              (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

4) ด้านการบริการ  
             (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
             (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี  มี
รายละเอียดภาระงาน ดังนี้ 
 

1) งานแผนและงบประมาณการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
(2) วางแผนงานและจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
(3) การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ผู้เขียนใช้

หัวข้อนี้ในการจัดท าคู่มือการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
(4) ตรวจสอบข้อมูลการเสนอโครงการ 
(5) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
(6) บันทึกข้อมูลและการบริหารโครงการ 
(7) ก ากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
(8) จัดท าข้อมูลด้านแผนและงบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองแผนงาน คณะ / ส านัก / 
หน่วยงาน 

(9) เผยแพร่ข้อมูลด้านแผนและงบประมาณท่ีใช้ประกอบการด าเนินงานและเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารและบุคลากร 

2) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 (1) จัดประชุมที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (2) วางแผนและด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 (3) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสะท้อนภารกิจด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(4) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(5) จัดท าข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในน าเสนอต่อผู้บริหาร  
(6) เผยแพร่ แจ้งเวียนข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้ประกอบการ

ด าเนินงานและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากร 
 

3) งานวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(2) จัดท าแผนปฏิบัติงานในการด าเนินงานจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(3) ติดต่อประสานงาน ระหว่างกองบรรณาธิการวารสาร ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ และ
เจ้าของผลงาน 

(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม การด าเนินงานตามกระบวนการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ 
(5) จัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(6) เผยแพร่ แจ้งเวียน ข่าวสาร ข้อมูลการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ใช้ประกอบการด าเนินงานและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากร 

 
 

 4) งานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   (1) เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ 
   (2) วางแผนการด าเนินงาน 
   (3) ด าเนินการด้านการเงินและพัสดุ 
   (4) ด าเนินโครงการ 
   (5) รายงานผลการด าเนินงาน 
   (6) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
 5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   (1) จัดท าวาระการประชุมและสรุปเรื่อง 
   (2) เตรียมการประชุม 
   (3) ร่วมการประชุม ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ และบันทึกรายงานการแระชุม 
   (4) แจ้งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ภาระงานหลักข้างต้นมีลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ดังนี้ 

 
ที ่ ภาระงานหลัก ด้านการ

ปฏบิตัิการ 
ด้านการ
วางแผน 

ด้านการ
ประสานงาน 

ด้านการบริการ ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

1 การเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

    ตลอดปี 

2 งานประกันคุณภาพการศึกษา     ตลอดปี 
3 งานวารสารวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และวารสาร
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
 

    ตลอดปี 

4 งานบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    ตลอดปี 

5 งานเลขานุการคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ง า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

    ตลอดปี 

 
3. โครงสร้างการบริหารจัดการ 

3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบริหารจัดการส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นโดยแบ่งไปตามหน้าที่การด าเนินงาน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใน
แต่ละกลุ่มงานนั้นมีภาระงานต้องด าเนินงานอย่างไรซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคลากรคือจะท าให้ที่มีความ
ช านาญ และมีความรู้ความสามารถงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการฝึกฝนบุคลากรให้มี ทักษะ มี
ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับภาระงานอย่างลึกซ้ึงและมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากรมีความช านาญย่อมก่อให้เกิดการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งยังสามารถสร้าง
บรรยากาศการท างานที่ดีได้ง่ายนอกจากนั้น ยังเป็นการประหยัดงบประมาณ เพราะแต่ละกลุ่มงานได้ใช้ความ
ช านาญเฉพาะด้านด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย จ านวน 14 กลุ่มงานย่อย ดังนี้ 
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3.1.1 โครงสร้างของงาน (Organization chart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของงาน (Organization chart) 
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3.1.2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration chart)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * ผู้เขียน 

 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน (Administration chart) 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและพันธกิจ
สังคม 

หัวหน้าส านักงานส่งเสริม บริหารงานวจิยั  
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

งานบริหาร
ทั่วไป  

งานส่งเสริมและ
ประสานงานวิจัย  

งานบริการวิชาการ
แก่ชมุชน  

งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

งานอทุยาน
วิทยาศาสตร์  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิจัย
ปฏิบัติการ 

1.นายวีระพันธ์  ศิริศักดิ์
ยศ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
ระดับปฏิบัติการ 

1.นางสาวปัญจีรา ศุภดล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ 
2.นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ 
3.นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ 
เจ้าหน้าที่วิจัย  
ระดับปฏิบัติการ 

1.นายสุภวัฒน์  โสวรรณี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ระดับปฏิบัติการ 
2.นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์ 
นักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ  

1.นางสาวณัชชา อักษรศรี* 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับปฏิบัติการ 

 
  

1.นายจักรพงษ์  ค าสีเขียว  
ผู้จัดการ โครงการอทุยานวิทยาศาสตร ์
2,นางสาวอาภรณ์ สมรักษ์   
เจ้าหน้าที่วิจัย 
3.นางสาวศิรลิักษณ์ ศรีทะลบั  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4.นางสาววารุณี  สีดาโคตร  
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
5.นางสาวสริินทร์ทิพย์ ชาวเหนือ  
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
6.นายณัฐนันท์ นันทะแสน  
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 
7.นายชลิต หลอดท้าว  
เจ้าหน้าที่ออกแบบและประชาสมัพันธ์ 
8.นางสาวดุษฎี   เรืองงาม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9.นางสาววลัยลกัษณ์   สีลา 
เจ้าหน้าที่พสัดุ 
10.นางสาวบุษญา พัตรา 
เจ้าหน้าที่พสัดุ 
11.นางสาวชีวาพร  ไชยพันธ์ 
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
12.นางสาวรัชนีภรณ์  วงศ์ค าจันทร ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
13.นางสาวดุษณี  วงษ์ปัน 
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 
14.นายศักดิ์ดา   อุระ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม 
15.นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม 
16.นางสาววรรณิศา วงหารมิาต 
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม 
17.นางสาวผ่องนภา กรองแก้ว 
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม 
18.นายอลงกรณ์  โสมเกษตรินทร ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานกจิกรรมในโครงการ Startup 
19.นายณรงค์  แดนตะโคตร 
เจ้าหน้าที่ประสานงานกจิกรรมในโครงการ Startup 
20.นางสาวสุทธิดา  จันทนะ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานกจิกรรมในโครงการ Startup 
21.นายวิเชียร  สายแวว 
ช่างเทคนิค 
 

งานศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

1.นางสาวญาชภา ภัททิยพุทธพงษ์  
นักวิทยาศาสตร์ ระดบัปฏิบัตกิาร 
2,นางสาวสมพร สาระวัน 
นักวิทยาศาสตร์ ระดบัปฏิบัตกิาร 
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอัตราก าลังบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จ านวน 9 คน และเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 21 คน รวม 30 คน แบ่งตามงานดังนี ้

 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลอัตราก าลังส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
 

งาน ต าแหน่ง 

ประเภท 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง

ชั่วคราว รวม 
(คน) เงิน 

งบประมาณ 
เงิน

รายได้ 
งานบริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏบิัติการ - - 1 - 1 

งานส่งเสริมและ
ประสานงานวิจยั 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏบิัติการ - - 2 - 2 
เจ้าหน้าทีว่ิจัย ระดับปฏิบัติการ - - 1 - 1 

งานบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัตกิาร - - 1 - 1 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ - - 1 - 1 

งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏบิัติการ - - 1 - 1 

งานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

ผู้จัดการ โครงการอทุยานวทิยาศาสตร์ - - - 1 1 
เจ้าหน้าที่วิจัย - - - 1 1 
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา - - - 1 1 
เจ้าหน้าที่ออกแบบและประชาสัมพนัธ์ - - - 1 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - - 2 2 
เจ้าหน้าที่พัสด ุ - - - 2 2 
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ - - - 4 4 

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา - - - 1 1 
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม - - - 2 2 
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม - - - 2 2 

 เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup - - - 3 3 
 ช่างเทคนิค - - - 1 1 
งานศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

นักวทิยาศาสตร ์ระดับปฏิบัตกิาร - - 2 - 2 

 รวม (คน) - - 9 21 * 30 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

หมายเหตุ * ใช้งบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

ในการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหลักในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเข้าใจในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
2. วิธีการปฏิบัติงาน 

- วิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
3. เงื่อนไข /ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 

4. แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

1. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

ในการขั้นตอนการด าเนินงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน และการ
ประเมินข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนินงานตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

1. แนวทางในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การท าานุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม นโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงกรอบกิจกรรมตามนโยบายท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ทุกคณะ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

2. หลักเกณฑ์ในการประเมินข้อเสนอโครงการ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบข้อเสนอการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ/หน่วยงานที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา ประสานประโยชน์ร่วมกัน และประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จ ากัด จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ในการประเมินข้อเสนอโครงการ เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

ส าหรับการประเมินข้อเสนอโครงการเป็นการประเมินจากเอกสารข้อเสนอโครงการ ประกอบการการ
น าเสนอด้วยวาจา โดยจะเน้นพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 2 แสดงหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 
100 

1.     โครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 10 

2.     มีการก าหนดตัวชี้วัดทีส่อดคล้องกับมาตรการและสามารถประเมินได้ 10 

3.     ที่มาความส าคัญของและวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับผลที่คาดวา่จะได้รับ 10 

4.     ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความสามารถ/ภาระงานที่เก่ียวข้องของผู้เสนอโครงการกับเนื้อหาการ
ด าเนินงานโครงการ 

10 

5.     การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหลักสูตร 10 

6.     มีหลักฐานแสดงแผนการบูรณาการกับภารกิจอื่น ได้แก่ การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 10 

7.     มีแผนการประเมินผลการบรูณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา /ผลส าเร็จของ
โครงการ / ผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน  

10 

8.     ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ และผลผลิตของโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
การด าเนินงาน 

10 

9.     ความเหมาะสมของงบประมาณ 10 

10. ความซ้ าซ้อนกับโครงการที่มีการด าเนินการแล้ว/โครงการอ่ืน 10 
 

3. ระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (MSAC) เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต ท างานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการจนถึงกระบวนการ
รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ/หน่วยงาน ซึ่งบุคลากรที่
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ และคณะกรรมการผู้ประเมิน
ข้อเสนอโครงการสามารถประเมินข้อเสนอโครงการผ่านระบบนี้ อีกทั้งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยสนับสนุนการบันทึกผลการด าเนินงานรายไตรมาส สรุปและ
ประมวลผลการด าเนินงาน จนสิ้นสุดการด าเนินงานส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  โดยส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้บริหารจัดการในระดับมหาวิทยาลัย และมีผู้
ประสานงานของคณะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บริหารจัดการระดับคณะ (เริ่มใช้ระบบในเดือน
เมษายน 2557 ) 
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ภาพที่ 3 แสดงระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
http://msac.ubu.ac.th  

 
ดังนั้น ในการจัดท าข้อเสนอโครงการและการประเมินข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จะ

เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้
ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จะเสนอของบประมาณประจ าปี
งบประมาณ และ ซึ่งส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจะ
ด าเนินการจัดท าทุกปี และการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จะต้องมีการรายงานผ่านระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) เท่านั้น  
 
2. วิธีการปฏิบัติงาน 

วิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 เป็นการส่งข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ โดยคณะ/

หน่วยงาน จะแจ้งบุคลากรในสังกัดให้จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของคณะ/
หน่วยงาน พิจารณาประเมินให้คะแนนโครงการในส่วนของคณะ/หน่วยงาน และเสนอส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการโดยการประเมินข้อเสนอโครงการ จะ
ด าเนินการล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ ในระยะเวลาระหว่าง เดือน กันยายน – ธันวาคม ของทุกปี และจะทราบ
ผลการพิจารณาในเดือน กรกฎาคม ของปีถัดไป  

 
 
 
 

http://msac.ubu.ac.th/
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

 
 

แจ้งจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 

 
   คณะ/หน่วยงาน          

 
  
    แจ้งผลการประเมินและอนุมัติโครงการ       ส่งข้อเสนอโครงการ 
           
                     ส่งผลการ 

   การประเมิน   ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ    
    
                    

      แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ       1. จัดล าดับความส าคัญ 
     ประเมินโครงการ          2. จัดท า-ส่งค าของบประมาณ 

 
กองแผนงาน 

     
 

       แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ       ส่งค าของบประมาณ 
 
 
      ส านักงบประมาณ 

      

 
ภาพที่ 4 แสดงการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 
ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนินงานตามกรอบ

เวลาที่ก าหนดโดยมีปฏิทินการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 3 แสดงปฏิทินการด าเนินงานส่งข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 ก าหนดนโยบาย แนวทางการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ตุลาคม  

2 พิจารณานโยบาย แนวทางการจดัท า
ข้อเสนอโครงการ 

คณะกรรมการบรหิารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

ตุลาคม  

3 คณะ/หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการ
ผ่านระบบ Msac /ประเมินและ
จัดล าดับความส าคัญ 

คณะ  / หน่วยงาน 1-15 พฤศจิกายน  

4 สรุปน าส่งข้อเสนอโครงการที่ส านกังาน
ส่งเสริมบรหิารงานวิจัย ฯ 

คณะ  / หน่วยงาน 15-20 พฤศจิกายน  

5 หัวหน้าโครงการน าเสนอโครงการและ
คณะกรรมการฯประเมินโครงการ 

หัวหน้าโครงการ / คณะกรรมการ 21-30 ธันวาคม   

9 สรุปผลการประเมิน/และข้อเสนอแนะ
จัดล าดับความส าคัญ สรุปและจดัส่งร่าง
ค าของบประมาณให้กองแผนงาน 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ 1-5  มกราคม  

10 จัดส่งค าของบประมาณต่อส านัก
งบประมาณ 

กองแผนงาน 21 มกราคม  

11 กองแผนงานแจ้งการจัดสรรงบประมาณ กองแผนงาน มิถุนายน  

13 ประชุมพิจารณาจดัสรรงบประมาณ คณะกรรมการบรหิารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

กรกฎาคม  

14 ตอบรับยืนยันการด าเนินโครงการ คณะ / หน่วยงาน สิงหาคม  

15 เสนออนุมัตโิครงการ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ กันยายน  

16 ด าเนินโครงการตามแผน คณะ / หน่วยงาน ตุลาคม  - กันยายน  
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 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) จัดท าบันทึกขอความแจ้งคณะ/หน่วยงาน จัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และบันทึกในระบบบริหารงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(2) รวบรวมข้อเสนอโครงการจากคณะ/หน่วยงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พิจารณาในเบื้องต้น เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินโครงการ ทบทวนเกณฑ์การพิจารณาและก าหนดวันในการประเมิน
โครงการ 

(3) จัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(4) จัดส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการประเมินโครงการพิจารณา 
(5) แจ้งหัวหน้าโครงการที่เสนอโครงการน าเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการฯ 
(6) เตรียมการประเมิน 
(7) วิเคราะห์ รวบรวม ข้อเสนอแนะ และผลการประเมิน จัดล าดับความส าคัญ น าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(8) แจ้งหัวหน้าโครงการที่ได้รับผลการประเมินในระดับ คะแนน 70 คะแนน ขึ้นไป (ระดับ A B+ 

B และ B-) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
(9) ตรวจสอบการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
(10) จัดท าร่างค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณเสนอกองแผนงาน ตามแบบฟอร์ที่กอง

แผนงานก าหนด  
(11) เมื่อทราบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีกองแผนงานได้รับแจ้งจากส านักงบประมาณแล้ว จัดท าร่าง

การจัดสรรงบประมาณ 
(12) เสนอร่างการจัดสรรงบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(13) ตรวจสอบคุณสมบัติหัวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
(14) แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คณะ/หน่วยงานทราบ และให้

หัวหน้าโครงการพิจารณายืนยันการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
(15) สรุป รวบรวมผลการพิจารณายืนยันการด าเนินงาน รายงานผู้บังคับบัญชา และกองแผนงาน

เพ่ือด าเนินการเสนอขออนุมัติแผนรายจ่ายประจ าปี 
(16) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติแผนรายจ่ายประจ าปีแล้ว เสนอรองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและพันธกิจสังคม พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ 
(17) จัดส่งโครงการที่ลงนามแล้วให้ต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(18) แจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้กองคลังทราบ 
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3. เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
 3.1 การตรวจสอบงบประมาณในโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
 3.2 การแจ้งผลการประเมินในส่วนของข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการให้หัวหน้า
โครงการทราบนั้น หากเป็นข้อเสนอแนะที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา อาจมีการปรับค าหรือประโยคให้อ่านแล้ว ไม่
รู้สึกขุ่นเคืองกัน และความหมายต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 3.3 ควรท าความเข้าใจกับระบบการบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) ให้ชัดเจน
เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและตอบข้อซักถามเรื่องการใช้งานระบบ ได ้
 3.4 ต้องตรวจสอบสถานะของหัวหน้าโครงการที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการว่าเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดในแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมก าหนด 
 3.5 ควรศึกษาเรื่องหลักการแยกประเภทรายจ่าย ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่อง การ
เดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ให้เข้าใจในเบื้องต้น เพ่ือที่จะ
สามารถตรวจสอบงบประมาณท่ีหน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุน 
 
4. แนวคิดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

- 
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บทที่ 4 
เทคนิคในการปฏิบตัิงาน 

 ในการปฏิบัติงานการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้เขียน
ขอน าเสนอแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกระทั่งสิ้นสุด
กระบวนการที่อนุมัติโครงการ รวมไปถึงการให้บริการกับผู้รับบริการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
1. แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ 3 ใน 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานทั้ง 3 พันธกิจ มีประสิทธิภาพและและเกิดประโยชน์
สูงสุด ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ บริการวิชาการ และท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน จากแผนกลยุทธ์และมาตรการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
เป็นการถ่ายทอดลงสู่แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การ
ด าเนินงาน  เพ่ือให้สามารถก าหนดกิจกรรม / โครงการในการด าเนินงานซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดในการที่จะ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย  บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนแม่บท 
2. การจัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานทุก 4 ปี 
3. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินงาน 
4. กระบวนการสร้างความเข้าใจในการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การด าเนินงานของคณะ หน่วยงาน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ 
1. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ 
2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการภายในส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่

คณะ /ส านัก 
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4. สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ องค์ความรู้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์และถ่ายทอดสู่ประชาชน 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการรวบรวมและคัดสรรองค์ความรู้ 
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัย 
3. ส่งเสริมการน าผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสาร มอบ. เพ่ือเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

 จากประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ทั้ง 3 ประเด็น
ข้างต้น ผู้เขียนได้น าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
จัดการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มาเป็นแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์  
เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร ในการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งแรกที่จะต้องให้ความส าคัญ
เพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานดังกล่าว จะส่งผลให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงาน ซึ่งการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการบริหารโครงการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จ าเป็นจะต้องด าเนินการตั้งแต่ระดับผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ที่มีความสนใจการการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินการสร้างความเข้าใจในส่วนขอผู้บริหาร
ด าเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนคณาจารย์สื่อสารผ่าน
หนังสือราชการถึงหน่วยงานต้นสังกัด การแจ้งทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (Email) ซึ่งได้สร้างกลุ่มผู้
ประสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มของหัวหน้าโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแต่ละปี การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวบไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook) ซึ่งมีการสร้างกลุ่มผู้ประสานงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของคณะ หน่วยงานและผู้เขียนเป็นสมาชิกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารต่างๆ ในเรื่องงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะ หน่วยงาน และ
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จากช่องทางการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวช่วยให้การสื่อสาร สร้าง
ความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดการอบรมการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (The Maintenance Support Art and Culture) 
ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะจารย์ที่เก่ียวข้องด้วย 
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2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการ  
การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ หลังจาก คณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรร

งบประมาณและอนุมัติโครงการแล้ว  คณะ/หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และส านักงาน
ส่งเสริมบิหารงานวิจัยจะท าการติดตามความก้าวหน้าทุกๆ  3 เดือน คือ เดือน ธันวาคม  มีนาคม  มิถุนายน  
และกันยายน ตลอด 1 ปีงบประมาณ เพ่ือรายงานข้อมูลส านักงบประมาณ แต่การรายงานความก้าวหน้า
รายตรมาสของผู้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อได้รับ
งบประมาณแล้วมีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรายไตรมาสและส่งรายงานผลการด าเนินงานบบับ
สมบูรณ์น้อยมาก ส่งผลให้การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า จึงพัฒนาระบบการ
ติดตามผลการด าเนินงานโดยการก าหนดมาตรการ ส าหรับผู้ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป
จะต้องไม่ติดค้างรายงานผลการด าเนินงานบบับสมบูรณ์ย้อนหลังไป 2 ปี และหากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในปีที่ผ่านมา จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสทุกไตรมาสมิบะนั้นจะไม่สามารถ
เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ ในปี 2557 ได้สร้างระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (The Maintenance Support Art and Culture) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้งานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เนต เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่าง ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะ/หน่วยงาน บุคลากรที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารงานโดยส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  แบ่งเป็น  3 ระดับ ดังนี้ 
1) ระดับโครงการ หัวหน้าโครงการจะต้องท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการหรือประเมินความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและประเมินผลการบูรณาการกิจกรรมกับการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) สรุปผลการประเมินในรายงานผลการด าเนินงาน 

2) ระดับคณะ/หน่วยงาน คณะหน่วยงานจะต้องน าผลการประเมินโครงการที่ได้ในแต่ละ
โครงการไปปรับปรุงการด าเนินโครงการและการบริหารโครงการในปีถัดไป 

3) ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะท าการสุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดและ
ออกไปสัมภาษณ์หรือส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์เพ่ือประเมินความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และ
สรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ถัดไปการติดตามประเมินผลโครงการในการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประเมินผลโครงการ เป็น
การสุ่มโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

3. พัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่คณะ หน่วยงาน 
งานส่งเสริมประสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมในหลายๆ 

ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนางาน
ด้านการส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงงานระบบและกลไกลการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย 

4. สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามจรรยาบรรณาที่เกี่ยวข้อง  
การด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินและพัสดุ ซึ่งจะต้อง

ยึดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเงินและพัสดุมีคุณธรรม และจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณ
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อย่างซื่อสัตย์ ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ซึ่งสามารถท าได้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรม การชี้แจง ว่าด้วยเรื่องการเงินและพัสดุ 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2.1  ศึกษายุทธศาสตร์มาตรการ และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง  
    ศึกษา ยุทธศาสตร์ มาตรการและตัวชี้วัดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูล ยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด มหาวิทยาลัย มาตรการต่างๆ และตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  

2.2  ร่างแนวทางในการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
หลังจากท าการศึกษายุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและน ามาวิเคราะห์

ประเมินความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด มหาวิทยาลัย มาตรการต่างๆ และตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงลักษณะโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ภาคผนวก) ซึ่งผู้เขียนได้น ากลยุทธ์และมาตรการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในก าหนดกรอบใน
การจัดท าข้อเสนอโครงการและจัดท าเป็นร่างแนวทางในการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.3 เสนอผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาร่างแนวทางใน
การจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการ คะแนนการ
ประเมินโครงการ คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ หลักการขอ
งบประมาณในเบื้องต้น และปฏิทินการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในเบื้องต้น และแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
   ในขั้นตอนนี้ จัดท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณและให้
ข้อเสนอแนะ และสรุปรายงานการประชุมเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาตรวจรายงานการประชุม 

2.4 จัดท ากรอบแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จัดท าเอกสารแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บบับปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังตัวอย่างคู่มือการจัดท าข้อเสนอ
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ตามภาคผนวกท่ี 5.3 
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2.5 ประกาศรับข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
แจ้งคณะ/หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี โดย

ศึกษาจากคู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวอย่างคู่มือฯ  
ในขั้นตอนนี้ต้องจัดท าบันทึกข้อความแจ้งคณะ หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายใน

หน่วยงานเตรียมการส่งข้อเสนอโครงการ ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (MSAC) http://msac.ubu.ac.th/projectMng.php ดังนั้นจะต้องสร้างความเข้าใจเรื่อง
วิธีการใช้ระบบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระดับคณะ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการกรอกข้อเสนอ
โครงการในระบบให้แก่บุคลากรที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการให้สามารถด าเนินการได้ และถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการประเมินโครงการในระดับคณะให้แก่กลุ่มผู้ประเมินโครงการ โดยการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) เอกสารประกอบการอบรม
ตามภาคผนวก 5.4  ซึ่งผู้ประสานงานระดับคณะ จะท าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการระบบในระดับคณะด้วย 
และส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการระบบในระดับมหาวิทยาลัย 

การเริ่มต้นใช้งานระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) ผู้ใช้งานจะต้อง 
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน กรอกประวัติและผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหารจัดการระบบระดับคณะก่อนจึงจะ
สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อเสนอโครงการได้ 

2.6 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาร ข้อเสนอโครงการจากคณะ/หน่วยงาน และ
ตรวจสอบรายละเอียดอ่ืนๆ  

2.6.1 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาณ ข้อเสนอโครงการจากคณะ/หน่วยงาน 
และตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ 

2.6.2 ตรวจสอบข้อเสนอโครงการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้น โดยการศึกษาจาก คู่มือ
การจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน ตามภาคผนวก 5.3 

2.6.3 ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักการแยกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามภาคผนวก 5.5 และประกาศการบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามภาคผนวก 5.6 

2.6.4 คณะ หน่วยงานจะต้องส่งสรุปจ านวนโครงการ และงบประมาณที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมาที่ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือท าตรวจสอบ
จ านวนงบประมาณ จ านวน โครงการ และชื่อหัวหน้าโครงการ ในระบบบริหาร
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) ให้ถูกต้องตรงกัน 

2.6.5 ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้องระหว่างโครงการและนโยบายมาตรการ 
และตัวชี้วัด ที่ก าหนด 

2.6.6 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
2.6.7 ให้ข้อคิดเห็นในเบื้องต้นเพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการประเมินแก่คณะ

กรรมการฯ  
2.7 เสนอคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พันธกิจสังคมพิจารณา 
2.8 เสนอคณะกรรมการ ประเมินโครงการและหัวหน้าโครงการน าเสนอด้วยวาจา 
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2.9 รวบรวมผลการประเมิน รวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ จัดล าดับ
ความส าคัญข้อเสนอโครงการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

การจัดล าดับความส าคัญ จากผลการประเมินโครงการคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
เรียงล าดับความส าคัญของโครงการตามคะแนนจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มโครงการ โดยข้อเสนอ
โครงการที่มีคะแนนเกินกว่า 70 คะแนน จะได้รับการพิจารณาจัดล าดับเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

2.10 ส่งร่างค าของบประมาณประจ าปี โดยมีรายละเอียดตามสรุปโครงการที่ผ่านการประเมิน
ตามการจัดล าดับความส าคัญ และสรุปงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร พร้อมรายละเอียดให้กับกองแผนงาน
เสนอส านักงบประมาณโดยจัดท ำบันทึกข้อควำมส่งร่ำงค ำของบประมำณประจ ำปี โดยมีรำยละเอียดตำมสรุป
โครงกำรที่ผ่ำนกำรประเมินตำมกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ และสรุปงบประมำณที่ขอรับกำรจัดสรร พร้อม
รำยละเอียดให้กับกองแผนงำน 

การด าเนินงานทุกขั้นตอนต้องจัดท าบันทึกข้อความแจ้งคณะ หน่วยงานและคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด าเนินการ  

การด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) 
เป็นการลดการใช้เอกสารจ านวนมากจากการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบสารบัญ และการประเมินโครงการ
ผ่านระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) และสามารถ สรุป ประมวลผล ข้อมูลต่างๆ ที่
สนับสนุนการบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.11 เมื่อส านักงบประมาณแจ้งกรอบวงเงินที่จัดสรรส าหรับโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
แล้ว กองแผนงานจะแจ้งมายังส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ทราบในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป จากนั้น
ตรวจสอบว่ากรวบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรนั้น สามารถจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการที่มีผลการประเมิน 
70 คะแนนขึ้นไปได้ก่ีโครงการ จากนั้นคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามแนวทางดังนี้ 

2.11.1 หัวหน้าโครงการมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  
2.11.2 การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรตามกลุ่มโครงการและตามล าดับคะแนนที่ได้

จัดเรียงไว้แล้ว 
2.11.3 การจัดสรรงบประมาณ อาจปรับลดตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ

ด้วยกำรเงิน กำรพัสดุ และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ , 2558) ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเป้าหมายการ
ด าเนินงานตามส านักงบประมาณก าหนด 
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กระบวนการของคณะ/หน่วยงาน 

 
บุคลากรจัดท าขอ้เสนอโครงการ 

ตรวจทำน วิเครำะห์เบือ้งต้น 

คณะกรรมกำรฯ คณะ/หน่วยงำน
ประเมินโครงกำร 

สรุป รวบรวมน ำส่งผลกำร
ประเมนิและข้อเสนอโครงกำร 

ไม่เห็นชอบ 

แก้ไข เพิ่มเติม 

แก้ไข เพิ่มเติม 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เริ่มขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ

 

ศึกษำยุทธศำสตร์ มำตรกำร 

และตัวช้ีวัดที่เกีย่วข้อง 
 
 

ร่ำงแนวทำงในกำรจัดท ำข้อเสนอ 

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

เสนอผู้บริหำร 
 

     

เสนอคณะกรรมกำรบริหำรงำน 
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

แนวทางในการจัดท าข้อเสนอ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 

ประกำศรับข้อเสนอโครงกำร 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและ 

พันธกิจสังคม 

วิเคราะห์ความสอดคล้อง ตรวจสอบเบือ้งต้น 

ประเมินโครงการ 

สรุปผลการประเมิน 

ร่างค าของบประมาณ ประจ าปี.... 

     จัดล าดบั
ความส าคัญ 

กองแผนงานส่งค าของบประมาณต่อส านักงบประมาณ 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

ไม่ได้รับการจัดสรร 
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ภาพที่ 5 (ต่อ) แสดงขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กองแผนงานแจ้งวงเงินท่ีได้รับ 

แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณประจ าป ี

คณะกรรมการฯพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามล าดับความส าคญั 

ตรวจสอบความถูกต้องของของบประมาณสรุป
และรวบรวมขอ้เสนอโครงการ 

จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าป ี

เสนอผู้บริหารพิจารณาลง
นาม

บันทึกรายละเอยีดโครงการใน
ระบบบริหารโครกงารท านุฯ 

ส่งคืนคณะ/หน่วยงาน 

เพื่อด าเนินโครงการ 

กระบวนการของคณะ/หน่วยงาน 

 
บุคลากรจัดท าขอ้เสนอโครงการ 

ตรวจทำน วิเครำะห์เบือ้งต้น 

คณะกรรมกำรฯ คณะ/หน่วยงำน
ประเมินโครงกำร 

สรุป รวบรวมน ำส่งผลกำร
ประเมนิและข้อเสนอโครงกำร 

แก้ไข 
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ภาพที่ 6 แสดงการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) 
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ภาพที่ 7 (ต่อ) แสดงการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงรายชื่อโครงการและงบประมาณในระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) 
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ข้อควรระวัง 
- ในกำรปรับงบประมำณ ต้องกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย

กำรเงินและพัสดุ แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ มี
เหตุผลประกอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การปฏิบัติงานด้านงบประมาณจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
 
เทคนิคในการด าเนินงาน การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับงบประมาณ ต้องผ่านการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกครั้งท าหน้าที่เป็น

เลขานุการในการประชุม 
3 สรุปรายงานการประชุมเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้า

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำกนั้นท ำบันทึกข้อควำมแจ้งผลกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุกำรด ำเนินงำนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่คณะ หน่วยงำน เพ่ือด ำเนินกำรแจ้ง
หัวหน้ำโครงกำรปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรและงบประมำณตำมที่ได้รับกำรจัดสรรและยืนยันกำรด ำเนินงำน
โครงกำร ตัวอย่างแบบยืนยันการด าเนินงานโครงการตามภาคผนวก 5.2 

4 รวบรวมข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเสนอรองอธิการบดีพิจารณาลง
นามอนุมัติโครงการ  

เมื่อคณะ หน่วยงานแก้ไข ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับ และตาม
ข้อเสนอแนะแล้วจะต้องส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) อีก
ครั้ง และส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะท าการดาวน์โหลดข้อเสนอดังกล่าว รวบรวมและน าเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ 

5 ชี้แจง สร้างความเข้าใจการใช้งานระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) 
ในการรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
3. วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 

3.1  มีทศันคติที่ดีต่อการให้บริการ  
3.2 ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ  
3.3 ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส  กระตือรือล้น ใช้ถ้อยค าที่สุภาพและเป็นมิตร 
3.4 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ สามารถให้ค าปรึกษาที่

ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.5 ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน และไมเ่ลือกปฏิบัติ 
3.6 เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับผู้รับบริการให้มากที่สุด 
3.7 ค้นคว้า และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอให้หลากหลายและสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการได ้
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4. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของงำนตำมเป้ำหมำย และตัวชี้วัดที่ก ำหนด โดยจะต้องติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ก่อนกำรด ำเนินงำน ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และหลังกำรด ำเนินงำน ที่ได้ผ่ำน
กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนในแผนงำนที่ได้เขียนไว้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว หำกกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอนของแผนงำนมีปัญหำและอุปสรรคเกิดขึ้น สำมำรถที่จะน ำ
ผลกำรประเมินมำปรับแผนกำรด ำเนินงำน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำงำนในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลเพิ่มมำกยิ่งข้ึน 
 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ หลังจาก คณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณและอนุมัติโครงการแล้ว คณะ/หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะท าการติดตามความก้าวหน้าทุกๆ  3 เดือน ตลอด 1 ปีงบประมาณ ผ่านระบบ
บริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรายงานข้อมูลส านักงบประมาณ โดยมีรอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

รอบการรายงาน  ผลการด าเนินงาน การรายงาน 
 ไตรมาสที่ 1  ณ วันที่ 15 ธันวาคม ภายใน วันที่ 20 ธันวาคม  
 ไตรมาสที่ 2  ณ วันที่ 15 มีนาคม ภายใน วันที่ 20 มีนาคม  
 ไตรมาสที่ 3  ณ วันที่ 15 มิถุนายน ภายใน วันที่ 20 มิถุนายน 
 ไตรมาสที่ 4  ณ วันที่ 15 กันยายน ภายใน วันที่ 20 กันยายน  

 
 โดย การรายความก้าวหน้าในไตรมาสที่ 2 และ 3 หัวหน้าโครงการหรือตัวแทนจะต้องมา
รายงานความก้าวหน้าด้วยวาจาต่อคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับการรายงานผ่าน
ระบบฯ 
 ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะท าการสุ่ม
ตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดและออกไปสัมภาษณ์หรือส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์เพ่ือประเมิน
ความรู้ที่ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
 
5. แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 แนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. มีการก าหนดปฏิทินการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการช่วยวางแผนให้กับบุคลากร
ที่สนใจที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้เตรียมตัว ศึกษาแนวทางในการจัดท าข้อเสนอโครงการ
อย่างถูกต้อง  

2. มีการทบทวนการด าเนินงานการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ในทุกๆฟ ปีงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองและสอดคล้องกับ
การด าเนินงาน 

3. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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4. มีการจัดการข้อมูลและจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

 
6. จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ผู้เขียนได้ยึดและปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 (กองการเจ้าหน้าที่, 
2558) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
2. บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ในการทานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและต้อง
ฝึกตนเองให้แตกบานและแม่นย าช านาญ  

3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ  
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

ถูกต้อง สมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ  
5. บุคลากรประพฤติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการอย่างเต็มที ่ 
6. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิ

ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  
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บทที่ 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
 

บริหารจัดการโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จากการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย หลากหลายประเด็น 

ซึ่งได้น าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาปรับปรุงงาน ซึ่งในอนาคต มีความคาดหวังว่าจะพัฒนา
ในส่วนงานที่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป ดังนี้ 

 

1. ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1.1 ขั้นตอนในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะ/หน่วยงานจะแจ้งว่ามีเวลาในการเตรียมตัวเพ่ือการจัดท าข้อเสนอโครงการค่อนข้างน้อยท าให้
ส่งข้อเสนอโครงการไม่ทันตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  1.2 การตั้งงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ คณาจารย์ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การตั้งงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุน   
  1.3 การรายงานความก้าวหน้าและการรายงานผลการด าเนินงาน คณะ หน่วยงานไม่สามารถ
ติดตามผลการด าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.4 การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของคณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ในบางคณะไม่มี
การมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน และเปลี่ยนผู้ประสานงานบ่อย จึงท าให้เจ้าหน้าที่ ไม่เห็น
ความส าคัญของการประสานงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การสื่อสารคลาดเคลื่ อน หรือ
ผิดพลาด หรืออาจท าให้การด าเนินงานไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

2. แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
2.1 ขั้นตอนในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้พัฒนา

งานโดยจัดท าแผนขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ รวมไปถึงปฏิทินในการด าเนินงาน เพ่ือให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประสานงานโครงการของคณะ/หน่วยงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบัติงานและในอนาคต คาดว่าจะมีการร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.2 การตั้งงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาได้จัดท ากรอบในการตั้งงบประมาณ
เพ่ือให้ผู้สนใจเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้ท าการศึกษาและทราบถึงระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยอิงจากระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลัง ซึ่งในอนาคตมีแผนในการพัฒนาในส่วนนี้ คือ จะ
ได้มีการเชิญบุคลากรจากกองคลัง บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยงาน และผู้ประสานงาน ร่วมกัน
ประชุมจัดท าแนวทางในการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายส าหรับการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุง
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ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับบุคลากรที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 
 2.3 การรายงานความก้าวหน้าและการรายงานผลการด าเนินงาน ที่ผ่านมาได้ก าชับให้ต้นสังกัด
ช่วยติดตามการรายงานความก้าวหน้า และในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์และรายงาน
ทางการเงิน ได้ก าหนดมาตรการในการส่งรายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ โดยก าหนดให้ผู้ที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจะต้องไม่ค้างส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานและรายงานทางการเงิน 2 ปีย้อนหลังไป นับจากปีปัจจุบัน และในอนาคต จะได้มีการจัดท าระบบ
บริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบบออนไลน์) ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส 
รายงานผลการด าเนินงาน ผ่านระบบฯ ได้ มหาวิทยาลัยสามารถรายงานสถานะของโครงการต่างๆ ได้  
 2.4 การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของคณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
ควรเห็นความส าคัญของหน้าที่การประสานงาน  มอบหมายงานให้จัดเจน เจ้าหน้าที่เองก็ควรให้ความส าคัญกับ
การศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประสานงานคณะอ่ืนๆ ในส่วนของส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ เอง ได้มีการจัดประชุมกลุ่มผู้ประสานงานวิจัย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาและร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
  การบริหารงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในส่วนของการ เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขของเวลา และกฎระเบียบต่างๆ  ในเรื่องของการเงิน พัสดุ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ในระบบของการบริหารงานควรพึงมี  
  3.1 มหาวิทยาลัยควรจัดท าประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้าน
การเงินและพัสดุ ที่มีขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
แผนงานก าหนด เช่น การเบิกจ่ายเงินจากจังหวัด โดยปกติใช้เวลาประมาณ 1 – 2 เดือน คณะ/หน่วยงาน ควรมีเงินรายได้หรือ
กองทุนเพ่ือให้หัวหน้าโครงการสามารถยืมเงินทกรองจ่ายในการด าเนินงานโครงการได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
  3.2 คณะ หน่วยงาน ควรมีมาตรการในการด าเนินการคัดกรองบุคลากรที่ไม่รายงานผลการด าเนินงานและ
รายงานทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานท าส านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ การคัดกรองบุคลากรที่ไม่
รายงานผลการด าเนินงานจะท าให้ทราบข้อมูลความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของหัวหน้าโครงการซึ่งจะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานและรายงานทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง  ๆซึ่งการรายงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินงานโครงการ ถ้าคัดกรองแล้วจะท าให้ได้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการและเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรในปีงบประมาณต่อ  ๆไป 
  3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ควรมีความกระตือรือร้นในการท าหน้าที่  โดยจะต้องมีความรู้ สั่งสม
ประสบการณ์ เรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานในคณะ หน่วยงาน 
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