
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ กรรมการ 

๓.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๔.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา
นานาชาติ 

ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๖. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์  

นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๗. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 
๘.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหมณ์ กรรมการ 
๙.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา กรรมการ 
๑๐.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๑.  (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ กรรมการ 
๑๒. Z คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๓.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.สุรศักดิ์ ค าคง กรรมการ 
๑๔.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข 
นพ.ประวิ อ่ าพันธุ์ กรรมการ 

๑๕.  คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายฐิติเดช ลือตระกูล กรรมการ 
๑๖.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี กรรมการ 
๑๗.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นางสาวศิริสุดา  แสนอิว กรรมการ 
๑๘.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๑๙.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๒๐.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๒๑.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
นายวศิน โกมุท กรรมการ 

๒๒.  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง    นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ติดราชการ 
4. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน    ติดราชการ 
5. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย  ติดราชการ 
6. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร รองประธานสภาอาจารย์ 
๒. นายจักริน สงวนศักดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 
เริ่มประชุม เวลา 15.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

- 
 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
- 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565 โดยในหมวด ๓ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อ ๑๖ ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑) ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (๒) กรรมการจ านวนไม่เกินสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจากผู้มีความรู้ 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง การเงิน การงบประมาณ กฎหมาย  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานภาครัฐ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 

 (๓) กรรมการจ านวนหนึ่งคน ซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ให้ผู้อ านวยการกองแผนงานเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน

สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ 
 (๒) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนประจ าของ

มหาวิทยาลัย 
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 (๓) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง 
หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
 (๔) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

หรืออธิการบดี 
 จากการศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการจัดท าข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับวิธีการได้มาของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พบว่า  

 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
พ.ศ. 2564 ก าหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะ องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ านาจหน้าที่ และการประชุมและ
วิธีการด าเนินการของคณะกรรมการ โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ด้วยการสรรหาและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม จากค าแนะน าของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือมาเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้น  

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยังอยู่ระหว่างด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยผู้ประสานงานแจ้งว่า สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กรรมการสภาสถาบันหนึ่งท่าน เป็นผู้สรรหาคณะกรรมการดังกล่าว  ทั้งนี้ แผนบริหารความ
เสี่ยงของสถาบัน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเท่านั้น มิได้เสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือให้
ความเห็นชอบ   

กองแผนงาน ด าเนินการหารือกับอธิการบดีถึงแนวทางการด าเนินการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565 โดยอธิการบดีเห็นชอบในหลักการในการด าเนินการในหมวด ๓ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อ ๑๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาคณะหนึ่ง (2) 
กรรมการจ านวนไม่เกินสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพองค์กรพิจารณาร่วมกับกองแผนงาน ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเบื้องต้น แล้วจึงเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาในล าดับต่อไป (ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.5/161 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง ขอหารือแนว
ทางการด าเนินงานตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565) 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯขอความเห็นชอบแนวทางเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 
2565 ดังนี้  

 

การเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
1. ……………………………..............……….……….    (1) ประธานกรรมการซึ่ งแต่งตั้ งจาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

2. ……………………………..............……….……….    
3. ……………………………..............……….……….    
4. ……………………………..............……….……….    
 5. ……………………………..............……….……….    
   

(๒) กรรมการจ านวนไม่ เกินสี่คน  ซึ่ ง
แ ต่ ง ตั้ ง จ า ก ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัยจากผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการ
บริหารความเสี่ยง การเงิน การงบประมาณ 
กฎหมาย การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานภาครัฐ การจัดการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ 

กรรมการ 
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การเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
6. นายฐิติเดช ลือตระกูล  

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณองค์กร 
(๓) กรรมการจ านวนหนึ่งคน ซึ่งแต่งตั้ง

จากรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย 

กรรมการ 

7. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

ใ ห้ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง แ ผ น ง า น เ ป็ น
เลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่ เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

เลขานุการ 

8. นางสุรางคณา แสนทวีสุข  
 บุคลากรกองแผนงาน 

9. นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์  
    บุคลากรกองแผนงาน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา   
พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565 

 
มติที่ประชุม :  
1. เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ให้ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 

2. ให้หารือแนวทางในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่ งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลในคราว
เดียวกัน  

    
4.2 แนวทางการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรอบปีการ

ประเมิน 2564 (ปีงบประมาณ 2564 และปีการศึกษา 2563) 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  ได้แจ้งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด     
กลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) และ 
สป.อว. แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินงาน รอบปีการประเมิน 2564 (ขอบเขตของ
ข้อมูลปีการประเมิน 2564 คือ ปีงบประมาณ 2564 และปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 
2564))ตามรายการตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในระบบประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์ (ระบบ UCLAS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีแผนการด าเนินงานการประเมินตนเองการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 ดังนี้  

 
 1. กองแผนงานประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา ส านักงานพัฒนา

นักศึกษา ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 ร่วมพิจารณาผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดของทั้ง 5 กลุ่ม (40 ตัวช้ีวัด)  

28 มกราคม 2565  
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 2. ที่ประชุมฯ มีมติมอบให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการประสานข้อมูล
เพิ่มเติมกับคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย รายงาน
ผลการด าเนินงานในตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายละเอียดของผลการด าเนินงาน เพื่อใช้
ประกอบการจัดท าข้อมูลการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ รายงานมายังกองแผนงาน ภายในวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2565 

  - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาแผนการด าเนินงานการประเมินตนเองการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 และก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก 
ระดับมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบร่วม (คณะ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง)  
 

 - ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ประสานขอข้อมูลกับผู้รับผิดชอบร่วม (คณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) และรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายละเอียดของผลการด าเนินงาน เพื่อใช้
ประกอบการจัดท าข้อมูลการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ รายงานมายังกองแผนงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 

เสนอ (ร่าง) ผลการประเมินตนเอง รอบปีการประเมิน 2564 ต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงาน รอบปีการประเมิน 2564  ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วันท่ี 1 มีนาคม 2565)  
2. คณะกรรมการเพื่อประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการ

เลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ภายในเดือนมีนาคม 2565) 
3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (วันท่ี 26 มีนาคม 2565) 

 ด าเนินการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน รอบปีการประเมิน 2564 ในระบบประเมินตนเองเพื่อจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (ระบบ UCLAS) ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565  
 
 

 
2. ภาพรวมตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่ม

สถาบัน 5 กลุ่ม  
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร  
(Potential indicators) 

กลุ่มที่ 1 พัฒนาการวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier 
Research) 
 

1. อัตราการอ้างอิงของผลงานท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์ (Citation/Publication)  

2. ช่ือเสียงของสถาบันอุดมศึกษา 
(Academic Reputation) 

3. การเคลื่อนย้ายของอาจารย/์นักวิจัย 
นักศึกษา (Staff & Student Mobility) 

4. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตริะดับ
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากรต่อ
จ านวนอาจารย/์นักวิจัยทั้งหมด (Prize 
winner) 

1. จ านวนอาจารยต์่อนักศึกษา 
(Staff/Student Ratio)  

2. ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active 
International Research Collaboration)  

3. ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ีได้รับการอ้างอิง
เท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย     
(H-index Faculty)  

4. งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร 
(Research Funding/ Faculty) 

กลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(Technology Development 
and Innovation) 

1. นักศึกษาและบณัฑิตผู้ประกอบการ 
(Student and Graduate Entrepreneur)  

2. รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) 

3. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
(Startup Co-Investment Funding) 

1. ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา (Technological/ 
Innovation-Driven Entrepreneurial 
Ecosystem) 

8 กุมภาพันธ์ 2565 

ภายในวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565  

ภายในวันที่  
 31 มีนาคม 2565  

ภายในเดือนมีนาคม 
2565  
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร  
(Potential indicators) 

4. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรูสู้่ภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรม  
(Talent/ Academic Mobility 
Consultation) 

2. หลักสตูร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ (Technological/ 
Innovation-Driven Entrepreneurial 
Education)  

3. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ี
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา(Technological/ 
Innovative Development Funding)  

4. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรมกบัภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของสถาบัน อุดมศึกษา 
(University - Industry Linkage) 

กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอื่น  
(Area-Based and 
Community Engagement) 

1. ร้อยละการได้งานท าในพื้นที่หรือ
ภูมิภาคของบณัฑิต (Percentage of 
Graduates Employed in the Region) 

2. การพัฒนาเชิงพื้นที ่(Area Based 
Development) 

3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงาน
ในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค (Non-Age 
Group Participation) 

4. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 
ชุมชนและสังคม (Green/ Sustainability) 

1. ความสอดคล้องของหลักสตูร 
(Curriculum Alignment) 

2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค (Research/Service in 
Region) 

3. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 
(Inclusive Community) 

4. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐ
และเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพ้ืนท่ี (Integrated Government 
Budget) 

กลุ่ มที่  4 พัฒนาปัญญาและ
คุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
 (Moral and intellectual 
cultivation)* (ตัวชี้วัดใหม่) 

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญัญาและ
คุณธรรม (Moral and Intellectual 
Characteristic of Graduate) 

2. ผลงานงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมท่ี
พัฒนาปัญญาและคณุธรรม (Knowledge 
Contribution for Intellectual and Moral 
Development) 

3. บุคลากรที่มบีทบาทหรือผลงานท่ีได้รับ
การอ้างอิง (Morality Role Model) 

4. ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับเครือข่าย (Knowledge 
Contribution from Intellectual and 
Moral Cultivation Network) 

1. สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเน้น
การศึกษาด้วยหลักศาสนา หรือน าหลักศาสนา
มาบูรณาการ (Credit Ratio of Intellectual 
and Moral Teaching in Curriculum) 

2. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านศาสนา
หรือการพัฒนาคณุธรรม (Faculty Expertise 
in Intellectual and Moral Education) 

3. งบประมาณ/ทรัพยากรวิจัยเพื่อการ
พัฒนาปัญญาและคณุธรรม (Funding for 
Knowledge Creation in Intellectual and 
Moral Development) 

4. ความเข้มแข็งของเครือข่ายความรว่มมือ
เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยังยืน (Collaboration 
Ecosystem for Sustainable Social 
Development) 

กลุ่มที่ 5 ผลิตและพัฒนาบุคลากร
วิชาชีพและสาขาจ าเพาะ  
(Development of 
Professionals and 
Specialists) 

1. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  
(Percentage of Graduates being 
Employed after Graduation) 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
ประสิทธิผลการเรียนรูต้ามมาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ (Percentage of Curricular 
with Certified Learning Outcomes) 
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร  
(Potential indicators) 

2. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ท างาน
ในอุตสาหกรรมมลูค่าเพิม่สูง (Percentage of 
Graduates in High Value-added 
Sectors) 

3. ร้อยละของผูจ้้างงานท่ีพอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต (Percentage of 
Highly Satisfied Employers) 

4. อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่อ
งบด าเนินการ (Beneficiary Contribution 
to Operating Expenses) 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติงานจริง (Percentage of 
Curricular with Work-Integrated 
Learning) 

3. ร้อยละของผูส้อนที่มีคณุภาพสูง 
(Percentage of High Quality Learning 
Facilitators) 

4. อัตราการคงอยู่ของผูเ้รียน (Students 
Retention Rate) 

 
จากการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติดังนี้  
1. มอบให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการประสานข้อมูลเพ่ิมเติมกับคณะ/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รายละเอียดของผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าข้อมูลการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ รายงานมายังกอง
แผนงาน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือที่กองแผนงานจะได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป  

2. การรายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มที่ 4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  (Moral and 
intellectual cultivation)* ซ่ึงเดิมมีเพียงการก าหนดกลุ่ม แต่ยังมิได้ก าหนดตัวชีว้ดัข้ึนมา ในรอบปีประเมิน 2564 เป็น
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมที่ถูกก าหนดขึ้นมาให้รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดทั้งหมดเน้นการพัฒนาปัญญา
และคุณธรรมด้วยหลักศาสนา จากการประชุมฯ พบว่า ส าหรับรอบการประเมินปี 2564 มหาวิทยาลัยสามารถรายงาน
ผลการด าเนินงานได้เพียงบางตัวชี้วัดเท่านั้น จึงจะขอรายงานตัวชี้วัด เท่าที่สามารถรายงานได้เท่านั้น และขอหารือกับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ส าหรับแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มที่ 4 พัฒนา
ปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาในปีถัดไป เพ่ือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบหลัก และคณะ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป  

ส าหรับรายละเอียดตัวชี้วัดตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบัน ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบร่วมในการด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลการประเมิน
ตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รอบปีการประเมิน 2564 (ปีงบประมาณ 2564 ปีการศึกษา 2563) โดย
รายละเอียดดังนี้กลุ่มที่ 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 
 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
Performance indicators  

1 อัตราการอ้างอิงของ
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
(Citation/Publication)  
ผลการด าเนนิงาน : 
4,456*100/1,455 = 
3.06)  
ระดับ 1  

จ านวนการอ้างอิงของ
ผลงานท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ท่ี
ได้รับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ  
 

จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์  

ข้อมูลการอ้างอิงผลงานฯ 
ทุกฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติฯ เช่น Scopus, 
ISI, WOS (เฉพาะใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่าน้ัน) เป็น

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ 

คณะ/
วิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
ต้น และเป็นข้อมูลในรอบ 
5 ปีปฏิทินท่ีผ่านมา 

2 ชื่อเสียงของ
สถาบันอุดมศึกษา  
(Academic 
Reputation) 
ผลการด าเนนิงาน : 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไม่ได้เข้าร่วม
การจัดอันดับ QS 

คะแนนจากการ
ส ารวจชื่อเสียงของ
สถาบัน อุดมศึกษา
จากคณาจารย์  
ผู้บริหาร และ
นักวิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ัว
โลกในรอบปีปฏิทินท่ี
ผ่านมา 

 ข้อมูลอ้างอิงตามสถาบัน
การจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาระดับ
โลก 
(Quacquarelli 
Symonds : QS) 

กอง
แผนงาน 

(งานพัฒนา
คุณภาพ
องค์กร)  

- 

3 การเคลื่อนย้ายของ
อาจารย์/นักวิจัย 
นักศึกษา (Staff & 
Student Mobility) 
ผลการด าเนนิงาน : 
10*100/13,719 = 
0.07)  
ระดับ 1 

1.  จ านวนอาจารย์/
นักวิจัยแลกเปลี่ยน  
2. จ านวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน  

1.  จ านวน
อาจารย์/นักวิจัย
ท้ังหมด 
2. จ านวนนักศึกษา
ท้ังหมด (ปริญญา
ตรีและ
บัณฑิตศึกษา)   

อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา/ปีการศึกษา 
โดยการแลกเปลี่ยนด้าน
อาจารย์/นักวิจัย/ด้าน
นักศึกษา ตามข้อตกลง
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
(MOU) ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ส านักงาน
วิเทศ

สัมพันธ์ 

คณะ/
วิทยาลัย 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : 
G1-3  

4 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระดับระดับชาติและ/
หรือนานาชาติของ
บุคลากรต่อจ านวน
อาจารย์/นักวิจัยท้ังหมด 
(Prize winner) 
ผลการด าเนนิงาน : 
51*100/701 = 
7.28) ระดับ 1 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก
รางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
 

จ านวนอาจารย์/
นักวิจัยท้ังหมด 

ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน 
ผลงานท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติ  
ค่าน้ าหนัก 1.50 คะแนน 
ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ 
ค่าน้ าหนัก 2.00 คะแนน 
ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับ
ภูมิภาค/โลก 

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ 

คณะ/
วิทยาลัย 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : 
G1-4 

Potential indicators  

5 จ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา 
(Staff/Student Ratio)  
ผลการด าเนนิงาน : 
13,018/700 = 
18.60 ระดับ 1 (<15) 

จ านวนนักศึกษา
ท้ังหมด  

จ านวนอาจารย์
ท้ังหมด 

ท่ีรายงานในระบบ CHE 
QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

กอง
แผนงาน 

(งานพัฒนา
คุณภาพ
องค์กร) 

- 

6 ความร่วมมือวิจัยระดับ
นานาชาติ  
(Active International 
Research 
Collaboration)  
ผลการด าเนนิงาน : 
64*100/162 = 
39.51 ระดับ 1 (≥ ร้อย
ละ 40) 
 

จ านวนบทความวิจัยท่ี
มีความร่วมมือกับ
นานาชาติ  
(ผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ของ
อาจารย์/นักวิจัย โดย
มีอาจารย์หรือนักวิจัย
จากหน่วยงานหรือ
สถาบันต่างประเทศ
เป็นผู้ร่วมประพันธ์ใน
รอบ 5 ปีปฏิทิน) 

จ านวนบทความ
วิจัย (Paper) 
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus  
(ในรอบ 5 ปี
ปฏิทิน) 

- ข้อมูลอ้างอิงตาม SciVal 
- ข้อมูลในรอบ 5 ปีปฏิทิน 

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ 

คณะ/
วิทยาลัย 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : 
G1-6 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
7 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ี

ได้รับการอ้างอิงเท่ากับ
หรือมากกว่าจ านวน
ผลงานวิจัย (H-index 
Faculty)  
ผลการด าเนนิงาน : 
1,355/701 = 1.93 
ระดับ 1 (≥ 10 ) 
 

H-index รวมของ
อาจารย์และนักวิจัย  

จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยท้ังหมด  

ข้อมูลตามฐานข้อมูล 
Scopus  

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ 

- 

8 งบประมาณด้านการวิจัย
ต่อหัวบุคลากร 
(Research Funding/ 
Faculty)  
ผลการด าเนนิงาน : 
50,402,165.23/701 
= 71,900.38 ระดับ 1 
(≥50,000 บาท) 

งบประมาณด้านการ
วิจัย ท่ีรายงานใน
ระบบ CHE QA 
Online ในรอบปีท่ี
ผ่านมา  

จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยท้ังหมด  

ท่ีรายงานในระบบ CHE 
QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

กอง
แผนงาน 

(งานพัฒนา
คุณภาพ
องค์กร) 

- 

กลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

ร่วม 
Performance indicators 

1 นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ (Student and 
Graduate Entrepreneur)  
ผลการด าเนนิงาน : 
1,310*100/13,018 = 
10.06 ระดับ 2 (≥ ร้อยละ 
10) 
ค่าเป้าหมาย 2564 :  
ระดับ 3 (≥ ร้อยละ 20) 
 

จ านวนนักศึกษา/
บัณฑิตศึกษาท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ (ใน
รอบปีการศึกษา 5 
ปี)  หมายถึง 
นักศึกษา/บัณฑิต 
(จบการศึกษาไม่
เกิน 5 ปี) ท่ีเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 

จ านวนนักศึกษา
ท้ังหมด ท่ีรายงาน
ในระบบ CHE 
QA Online ใน
รอบปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 
 

*ใช้ข้อมูลจาก
ภาวะการมีงานท า  
**ข้อมูลบัณฑิต ปี 
2559 – 2563 ท่ียัง
เป็นผู้ประกอบการ 
***ข้อมูลนักศึกษา ปี
การศึกษา 2563 ท่ี
เป็นผู้ประกอบการ  

ส านักงาน
พัฒนา

นักศึกษา/ 
กองแผนงาน 

 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : G2-
1 

 

2 รางวัลด้านผู้ประกอบการ  
(Startup Awards) 
ผลการด าเนนิงาน : 
1.25*100/3,327 = 0.04  
ระดับ 1 (≥ ร้อยละ 5) 
ค่าเป้าหมาย 2564 :  
ระดับ 1 (≥ ร้อยละ 5) 
 

จ านวนรางวัล
ส าหรับผู้ประกอบ 
การใหม่ท่ีเป็น
นักศึกษาหรือ
บัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา
ท่ีได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด
ท่ีรายงานใน
ระบบ CHE QA 
Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่าน
มา 

ค่าน้ าหนัก 0.25 
คะแนน ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลจากองค์กร
ภายนอก 
ค่าน้ าหนัก 0.50 
คะแนน ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลจากเครือข่าย
องค์กรในประเทศ  
ค่าน้ าหนัก 0.75 
คะแนน ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลจากองค์กร
ระดับชาติ  

ส านักงาน
พัฒนา

นักศึกษา 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : G2-
2 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

ร่วม 
ค่าน้ าหนัก 1.00 
คะแนน ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลจากองค์กร
ระดับนานาชาติ 

3 งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
(Startup Co-Investment 
Funding) 
ผลการด าเนนิงาน : 
33,952,910.00*100/ 
195,564,035.72 = 
17.36 
ระดับ 2 (≥ ร้อยละ 10) 
ค่าเป้าหมาย 2564 :  
ระดับ 3 (≥ ร้อยละ 20) 

จ านวนงบประมาณ
จากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุน
สร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ หมายถึง 
จ านวนเงินท่ีได้รับ
การสนับสนุนจาก
บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก 
เพื่อการสร้าง
ผู้ประกอบการใน
รอบปีงบประมาณ
ท่ีผ่านมา 

จ านวน
งบประมาณ
ท้ังหมด หมายถึง 
รายจ่ายท่ี
ก าหนดให้จ่าย
เพื่อการบริการ
ของ
สถาบันอุดมศึกษา
รอบ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
 

*รายจ่ายท่ีก าหนดให้
จ่ายเพื่อการบริการ
ด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษารอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
จากเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน
ท้ังหมด 

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ/
กองแผนงาน 

 (งาน
งบประมาณ)  

คณะ/
หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : G2-
3 

 

4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม  
(Talent/Academic Mobility 
Consultation) 
ผลการด าเนนิงาน : 
235*100/701 = 33.52 
ระดับ 4 (≥ ร้อยละ 30) 
ค่าเป้าหมาย 2564 :  
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 40) 

จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยท่ี
แลกเปลี่ยนความรู้
สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม  
(จ านวนอาจารย์
และนักวิจัยท่ีไป
ถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการแก่
สถานประกอบการ
ในภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมใน
รอบปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา)  

จ านวนอาจารย์
และนักวิจัยใน
รอบปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

ข้อมูลด้านบุคลากร
ตามโครงการ Talent 
Mobility ของ
สถาบันอุดมศึกษา
และ/หรือข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : G2-
4 

 

Potential indicators 
5 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา  
(Technological/Innovation-
Driven 
Entrepreneurial 
Ecosystem) 
ผลการด าเนนิงาน : 
สถาบันอุดมศึกษามีการ
ด าเนินงาน ระดับ 5 แบบ A + 
B + C + D + E 

A - มีนโยบายส่งเสริมฯ 
B - มีเครือข่ายผู้ประกอบการฯ 
C - มีโครงการ/กิจกรรม 
D - มีรายวิชาเฉพาะ 
E – มี Platform กลาง 

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ/
กองบริการ
การศึกษา 

- 
 

แบบฟอร์ม 
Excel : G2-
5 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

ร่วม 
ค่าเป้าหมาย 2564 :  
ระดับ 5 (A+B+C+D+E) 

6 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะท่ีใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
(Technological/ 
Innovation-Driven 
Entrepreneurial Education)  
ผลการด าเนนิงาน : 
44*100/76 = 57.89 
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 40) 
ค่าเป้าหมาย 2564 :  
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 40) 

จ านวนหลักสูตร/
โปรแกรมเฉพาะท่ี
ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการใน
รอบปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

จ านวนหลักสูตร
ท้ังหมด ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่าน
มา  

ข้อมูลด้านหลักสูตร/
โปรแกรมเฉพาะท่ีใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของ
สถาบันอุดมศึกษา 
(แยกรายการข้อมูล 
หลักสูตรมีปริญญา
และไม่มีปริญญา) 

กองบริการ
การศึกษา 

- 

7 งบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/Innovative 
Development Funding)  
ผลการด าเนนิงาน : 
89,903,683.00*100/ 
195,564,035.72 = 
45.97  
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 40) 
ค่าเป้าหมาย 2564 :  
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 40) 

ผลรวมงบประมาณ
การพัฒนา
เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของ
สถาบันอุดม ศึกษา 
(งบประมาณ
ท้ังหมดในการ
พัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของ
สถาบันอุดม ศึกษา
ในรอบปีการศึกษา
ท่ี   ผ่านมา 

จ านวน
งบประมาณ
ท้ังหมด หมายถึง 
รายจ่ายท่ี
ก าหนดให้จ่าย
เพื่อการบริการ
ของ
สถาบันอุดมศึกษา
รอบ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
 

*รายจ่ายท่ีก าหนดให้
จ่ายเพื่อการบริการ
ด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษารอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
จากเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน
ท้ังหมด 

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ/
กองแผนงาน 

(งาน
งบประมาณ) 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : G2-
7 

 

8 ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
(University - Industry 
Linkage)  
ผลการด าเนนิงาน : 
5.5*100/10 = 55.00  
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 40) 
ค่าเป้าหมาย 2564 :  
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 40) 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ความร่วมมือกับ
ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 
  - ค่าน้ าหนัก 
0.25 คะแนน 
ความร่วมมือกับ
องค์กรขนาดย่อม 
  - ค่าน้ าหนัก 
0.50 คะแนน 
ความร่วมมือกับ
องค์กรขนาดกลาง 
  - ค่าน้ าหนัก 
0.75 คะแนน 
ความร่วมมือกับ
องค์กรขนาดใหญ่ 

จ านวนความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกท้ังหมด 

ข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (ขนาด
ของธุรกิจอ้างอิงตาม 
ประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม จ านวน
แรงงานและมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 
2545 (ฉบับ 11 
กันยายน 2545) 

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : G2-
8 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวต้ัง 
ตัวหาร ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

ร่วม 
  - ค่าน้ าหนัก 
1.00 คะแนน 
ความร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศ  

 
 

กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community Engagement) 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
Performance indicators 

1 ร้อยละการได้งานท าในพื้นท่ี
หรือภูมิภาคของบัณฑิต  
(Percentage of Graduates 
Employed in the Region) 
ผลการด าเนนิงาน : 
893*100/3,327 = 
26.84  
ระดับ 1 (≥ ร้อยละ 20) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในระดับ
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี และ 
บัณฑิตศึกษาได้งาน
ท า หรือประกอบ
กิจการส่วนตัวใน
จังหวัดท่ี
สถาบันอุดมศึกษา
ตั้งอยู่หรือจังหวัดท่ี
มีอาณาเขตติดกัน
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
(อนุปริญญา
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ท่ี
ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นปริญญาท่ี
รายงานในระบบ 
CHE QA Online 
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 

- ข้อมูลภาวะการมี
งานท าของ
สถาบันอุดมศึกษา 
- พื้นท่ีหรือภูมิภาค
ในพื้นท่ีท่ี
สถาบันอุดมศึกษา
ได้รับผิดชอบดูแล 
(ในจังหวัดท่ีตั้งและ
จังหวัดท่ีมีอาณา
เขตติดกัน) 

กองแผนงาน  
(งานติดตาม

และ
ประเมินผล) 

- 

2 การพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
(Area Based 
Development) 
ผลการด าเนนิงาน : 
91*100/99 = 91.92  
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 90) 

จ านวนโครงการ
ด้านการบริการ
วิชาการหรือ
โครงการท่ี
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ี 
(Area Based) ใน
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้าน
ภูมิศาสตร์และสิ่ง
อวดล้อม สังคมของ
สถาบันอุดมศึกษา
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา  

จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ
ท้ังหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ี
รายงานในระบบ 
CHE QA Online 
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 

ข้อมูลโครงการด้าน
การบริการวิชาการ
หรือโครงการท่ี
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ี 
(Area Based) เช่น 
โครงการในลักษณะ
ระบบเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ระบบเศรษฐกิจสี
เขียว (BCG) และ
หรือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDG)  

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ 

- 
 

แบบฟอร์ม 
Excel : G3-
2 

3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือ
หน่วยงานในชุมชน พื้นท่ี 
หรือภูมิภาค  
(Non-Age Group 
Participation) 
ผลการด าเนนิงาน : 
94*100/99 = 94.95  
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 90) 

จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ี
บุคคล ชุมชนหรือ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนในพื้นท่ี 
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนด และ
หรือ ด าเนิน

จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรม
ท้ังหมดของ
สถาบันอุดมศึกษา
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา  

ข้อมูลโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/
ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของ
ชุมชน สังคม/การ
น้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การ

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ/
คณะ/

หน่วยงาน 

- 
 

แบบฟอร์ม 
Excel : G3-
3 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
โครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/
ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของ
ชุมชน สังคม/การ
น้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การ
ปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษา
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 

ปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4 ความยั่งยืนของ
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ
สังคม (Green/ 
Sustainability) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ผลการจัดอันดับ University 
Impact Ranking 401 – 
600  
ระดับ 1 (>400) 

ผลการจัดอันดับ
ตาม Times 
Higher Education 
Impact Ranking  
ในรอบปีปฏิทินท่ี
ผ่านมา  

- - กองแผนงาน 
(งานพัฒนา
คุณภาพ
องค์กร)  

- 

Potential indicators 
5 ความสอดคล้องของหลักสูตร 

(Curriculum Alignment) 
ผลการด าเนนิงาน : 
76*100/76 = 100  
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 90) 

จ านวนหลักสูตรเชิง
พื้นท่ี  
(หลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) 
(Curriculum Area 
Mapping) และ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) ท่ี
เป็นประโยชน์และ
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีใน
รอบปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา) 

จ านวนหลักสูตร
ท้ังหมด ในระดับ
ปริญญา (Degree) 
(ท่ีรายงานในระบบ 
CHE QA Online) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) 
ท้ังหมดของ
สถาบันอุดมศึกษา
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา  

ข้อมูลหลักสูตรท้ัง
หลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) 
(Curriculum Area 
Mapping) (ท่ี
รายงานในระบบ 
CHE QA Online) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

กองบริการ
การศึกษา 

- 

6 การวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาในพื้นท่ี
ภูมิภาค (Research/Service 
in Region) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ไม่มี 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 
ตามนิยามประกาศ
ของ กพอ. และ/
หรือ กกอ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา
ในรอบปี 
การศึกษาท่ีผ่านมา 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการท้ังหมด 
ตามนิยามประกาศ
ของ กพอ. และ/
หรือ กกอ. ท้ังหมด 
ของ
สถาบันอุดมศึกษา
ในรอบปี 
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ข้อมูลผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 
ตามประกาศ 
ก.พ.อ.  

กองการ
เจ้าหน้าท่ี/
ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ  
 

- 

7 การมีส่วนร่วมของสังคมและ
ชุมชน  
(Inclusive Community) 

จ านวนหลักสูตรท่ี
ชุมชน/ปราชญ์
ชุมชน/ผู้ใช้บัณฑิต 

จ านวนหลักสูตร
ท้ังหมดของสถาบัน  

ข้อมูลหลักสูตรใน
ระดับปริญญา 
(Degree) และ

กองบริการ
การศึกษา  

- 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
ผลการด าเนนิงาน : 
61*100/76 = 80.26 
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 40) 

องค์กร/หน่วยงาน
ในพื้นท่ีได้มีส่วน
ร่วมใน             
การจัดการศึกษา 
ท้ังหลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non – degree) 
อาทิ การก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน 
การสอน การ
บริหารในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  

(หลักสูตรทั้งหมดท้ัง
หลักสูตรในระดับ
ปริญญา(Degree) 
(ท่ีรายงานในระบบ 
CHE QA Online) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) ของ
สถาบัน อุดมศึกษา
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non – degree) 

8 การบูรณาการงบประมาณ
จากภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นท่ี  
(Integrated Government 
Budget) 
ผลการด าเนนิงาน : 
72,228,779.74*100/ 
195,564,035.72 = 
36.93 
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 40) 

จ านวนเงินจาก
ภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นท่ี 
(เงินทุน เงินบริจาค 
จากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน การ
พัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นท่ีของ
สถาบัน อุดมศึกษา
รอบปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา) 

จ านวนงบประมาณ
ท้ังหมด (รายจ่ายท่ี
ก าหนดให้จ่ายเพื่อ
การบริการของ
สถาบัน อุดมศึกษา
รอบปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา จากเงิน
รายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน
ท้ังหมด) 

*รายจ่ายท่ี
ก าหนดให้จ่ายเพื่อ
การบริการด้านการ
วิจัยและการบริการ
วิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา
รอบปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา จากเงิน
รายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน
ท้ังหมด 

ส านักงาน
ส่งเสริม
บริหาร

งานวิจัยฯ/
กองแผนงาน 

(งาน
งบประมาณ)  

คณะ/
หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : G3-
8 

 

 
กลุ่มที่ 4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (Moral and intellectual cultivation)* (ตัวชี้วัดใหม่) 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
Performance indicators 

1 บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ทางสติปัญญาและ
คุณธรรม (Moral and 
Intellectual 
Characteristic of 
Graduate) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ไม่มีการประเมิน 

จ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายท่ีตอบแบบ
ส ารวจประเมิน
คุณลักษณะทาง
สติปัญญาและ
คุณธรรมสอดคล้อง
กับหลักศาสนาท่ี
สถาบันก าหนด ท่ีให้
คะแนนสูงสด 2 
ระดับแรก จากแบบ
ส ารวจประเมิน 5 
ระดับ (หรือ

จ านวนผู้ตอบแบบ
ส ารวจประเมิน
คุณลักษณะทาง
สติปัญญาและ
คุณธรรม
สอดคล้องกับหลัก
ศาสนาท่ีสถาบัน
ก าหนดท้ังหมด 

- 
**ไม่มีการประเมิน** 
 

กองบริการ
การศึกษา/ 
ส านักงาน
พัฒนา

นักศึกษา 

คณะ/
หน่วยงาน 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
เทียบเคียง) (สถาบัน
ก าหนดขึ้นเองตาม
ความคาดหวัง 
ด าเนินการส ารวจ
โดยสถาบัน)  

2 ผลงานงานวิจัยและ/
หรือนวัตกรรมท่ีพัฒนา
ปัญญาและคุณธรรม 
(Knowledge 
Contribution for 
Intellectual and 
Moral 
Development) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ไม่มีการประเมิน 

ผลรวมคะแนนถ่วง
น้ าหนักของจ านวน
ชิ้นงานหรือ
โครงการวิจัย และ/
หรือนวัตกรรมสร้าง
องค์ความรู้เพื่อ
พัฒนา จิตใจ 
สติปัญญาและ
คุณธรรมด้วยหลัก
ศาสนาผสานกับหลัก
วิชาการ  

จ านวนชิ้นงาน
หรือโครงการวิจัย
และ/หรือ
นวัตกรรมท้ังหมด
ของสถาบัน  

ค่าน้ าหนักของระดับการ
ด าเนินการประเภทต่างๆ 
ดังน้ี 
ระดับพื้นท่ี มีค่าน้ าหนัก 
1.00 คะแนน 
ระดับชาติ มีค่าน้ าหนัก 
1.50 คะแนน 
ระดับนานาชาติ มีค่า
น้ าหนัก 2.00 คะแนน 

ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร

งานวิจัยฯ  
 

**ประมาณ 1 
– 2 โครงการ 

- 

3 บุคลากรท่ีมีบทบาท
หรือผลงานท่ีได้รับการ
อ้างอิง (Morality Role 
Model) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ไม่มีการประเมิน 

ผลรวมคะแนนถ่วง
น้ าหนักของจ านวน
บุคลากรท่ีมีบทบาท
หรือผลงานท่ีได้รับ
การอ้างอิง หรือ
น าไปเป็นต้นแบบ
เพื่อพัฒนาต่อยอด 
หรือได้รับรางวัลใน
การพัฒนาจิตใจ 
สติปัญญาและ
พฤติกรรมของ
ประชาชน 

จ านวนบุคลากร
ท้ังหมดของ
สถาบัน  

ค่าน้ าหนักของบทบาท
หรือผลงานในประเภท
ต่างๆ ดังน้ี 
ระดับพื้นท่ี มีค่าน้ าหนัก 
1.00 คะแนน 
ระดับชาติ มีค่าน้ าหนัก 
1.50 คะแนน 
ระดับนานาชาติ มีค่า
น้ าหนัก 2.00 คะแนน 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
**  

- 

4 ผลงานทางวิชาการที่
เกิดจากความร่วมมือ
กับเครือข่าย 
(Knowledge 
Contribution from 
Intellectual and 
Moral Cultivation 
Network) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ไม่มีการประเมิน 

ผลรวมคะแนนถ่วง
น้ าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นใน
เครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาปัญญาและ
คุณธรรมดว้ยหลัก
ศาสนาท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการท้ังหมด
ของสถาบัน 

ค่าน้ าหนักของระดับ
ความร่วมมือประเภท
ต่างๆ ดังน้ี 
ระดับพื้นท่ี มีค่าน้ าหนัก 
1.00 คะแนน 
ระดับชาติ มีค่าน้ าหนัก 
1.50 คะแนน 
ระดับนานาชาติ มีค่า
น้ าหนัก 2.00 คะแนน 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี/

คณะ/วิทยาลัย  

- 

Potential indicators 
5 สัดส่วนหน่วยกิตของ

วิชาท่ีมุ่งเน้นการศึกษา
ด้วยหลักศาสนา หรือ
น าหลักศาสนามาบูรณา
การ (Credit Ratio of 
Intellectual and 

จ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาท่ีมุ่งเน้น
การศึกษาด้วยหลัก
ศาสนา หรือน าหลัก
ศาสนามาบูรณาการ
รวมของทุกหลักสูตร  
 

จ านวนหน่วย
กิตรวมของ
หลักสูตรทั้งหมด  

ข้อมูลหลักสูตร รายวิชา 
มาตรฐานหลักสูตรของ
สถาบัน  

กองบริการ
การศึกษา 

**ไม่มี 

- 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
Moral Teaching in 
Curriculum) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ไม่มีการประเมิน 

6 ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรด้านศาสนา
หรือการพัฒนา
คุณธรรม  
(Faculty Expertise in 
Intellectual and 
Moral Education) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ไม่มีการประเมิน 

จ านวนอาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิทางศาสนา 
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศาสนาหรือ
พัฒนาคุณธรรม  

จ านวนอาจารย์ใน
สถาบันท้ังหมด  

ข้อมูลประวัติ คุณวุฒิ
และผลงานวิชาการของ
อาจารย์ด้านศาสนา หรือ
พัฒนาคุณธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา  

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
**ไม่มี 

- 

7 งบประมาณ/ทรัพยากร
วิจัยเพื่อการพัฒนา
ปัญญาและคุณธรรม  
(Funding for 
Knowledge Creation 
in Intellectual and 
Moral 
Development) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ไม่มีการประเมิน 

จ านวนงบประมาณ 
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
และ/หรือบริการ
วิชาการท่ีได้รับจาก
ภายนอก เพื่อด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาปัญญาและ
คุณธรรมด้วยหลัก
ศาสนา  

จ านวน
งบประมาณ
ท้ังหมด (รายจ่าย
ท่ีก าหนดให้จ่าย
เพื่อการบริการ
ของสถาบัน 
อุดมศึกษารอบ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา จากเงิน
รายได้และ
งบประมาณ
แผ่นดินท้ังหมด) 

*รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่าย
เพื่อการบริการด้านการ
วิจัยและการบริการ
วิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษารอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
จากเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน
ท้ังหมด 

ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร

งานวิจัยฯ/
กองแผนงาน 

(งาน
งบประมาณ) 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : G4-
7 

 

8 ความเข้มแข็งของ
เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาสังคมท่ี
ยังยืน  
(Collaboration 
Ecosystem for 
Sustainable Social 
Development) 
ผลการด าเนนิงาน : 
ไม่มีการประเมิน 

A – ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนร่วมกับเครือข่าย  
B – จัดระบบและกลไกการด าเนินงานระดับสถาบันและเครือข่าย 
C – ด าเนินการตามแผนท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีของสมาชิก

เครือข่าย 
D – ประเมินผลและสรุปการด าเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว้เพ่ือการ

พัฒนา  
E – จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินงาน

ของสถาบันสมาชิกในเครือข่ายตาม  
     ระยะเวลาท่ีก าหนดร่วมกัน  

ส านักงาน
พัฒนา

นักศึกษา 
 

ไม่มี 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์ม 
Excel : G4-
8 

 

 
กลุ่มที่ 5 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and Specialists) 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
Performance indicators 

1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา (Percentage of 
Graduates being 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา
ท่ีตอบแบบส ารวจ
ว่ามีงานท าหลังจบ

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีตอบ
แบบส ารวจ 

ผลการส ารวจ
ภาวะการมีท างาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

กองแผนงาน 
(งานติดตาม

และ
ประเมินผล) 

- 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
Employed after 
Graduation) 
ผลการด าเนนิงาน : 
1,830*100/2,954 = 
61.95  
ระดับ 2 (≥ ร้อยละ 60) 

การศึกษาใน
ระยะเวลา 6 เดือน 
นับรวมท้ังที่ท างาน
ในองค์กรผู้จ้างงาน 
ท างานอิสระ และ
ประกอบกิจการ
ส่วนตัว  

2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีท างานในอุตสาหกรรม
มูลค่าเพิ่มสูง (Percentage 
of Graduates in High 
Value-added Sectors) 
ผลการด าเนนิงาน : 
190*100/2,954 = 6.43  
ระดับ 1 (≥ ร้อยละ 50) 
 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา
ท่ีท างานในกลุ่ม
อุตสาหกรรม
มูลค่าเพิ่มสูง เช่น 
อุตสาหกรรมเดิม 
(First S-curve) 
ได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ 
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวกลุ่ม
รายได้ดีและ
ท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ 
อุตสาหกรรม
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอาหาร
ส าหรับอนาคต 
หรือ อุตสาหกรรม
ใหม่ (New S-
curve) เช่น 
อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการ
บิน อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล 
อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาจาก
สถาบันแต่ละแห่งท่ี
ตอบแบบส ารวจ
ภาวะการมีงานท า
ในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 

- ข้อมูลจากผลการ
ส ารวจภาวะการมี
งานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาจาก
สถาบัน อุดมศึกษา 
หรือการส ารวจความ
พึงพอใจของนายจ้าง  
- ดูท่ีชื่อบริษัทที่อยู่
ในอุตสาหกรรมน้ัน  
- ข้อมูลจากระบบ
ประเมินภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต 
จ าแนกข้อมูลตาม
คณะ สาขาวิชา และ
กลุ่มอุตสาหกรรม
มูลค่าเพิ่มสูง 

กองแผนงาน 
(งานติดตาม

และ
ประเมินผล) 

- 

3 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจ
อย่างยิ่งในคุณลักษณะของ
บัณฑิต (Percentage of 
Highly Satisfied 
Employers) 

จ านวนของผู้ตอบ
แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีให้คะแนน
สูงสุด 2 ระดับแรก 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท้ังหมด  

ข้อมูลจากผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ของนายจ้าง 

กองแผนงาน 
(งานติดตาม

และ
ประเมินผล) 

- 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
ผลการด าเนนิงาน : 
1,078*100/1,238 = 
87.08 
ระดับ 4 (≥ ร้อยละ 80) 
 

จากแบบสอบถาม 
10 ระดับ จ าแนก
ตามกลุ่มลักษณะ
องค์กรผู้จ้างงาน 
และ/หรือกลุ่ม
อุตสาหกรรมใน
รอบปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา  

4 อัตราส่วนของเงินสนับสนุน
ต่องบด าเนินการ 
(Beneficiary Contribution 
to Operating Expenses) 
ผลการด าเนนิงาน : 
64,327,887.53*100/ 
195,564,035.72 = 
32.89 
ระดับ 3 (≥ ร้อยละ 30) 
 
 

เงินสนับสนุนเพื่อ
การจัดการศึกษา 
หมายถึง จ านวน
เงินท่ีได้รับการ
สนับสนุนจาก
องค์กรผู้จ้างบัณฑิต
และศิษย์เก่า หรือ
หน่วยงานท่ัวไปเพ่ือ
อุดหนุนการ
จัดบริการการศึกษา 
ในแต่ละปี
การศึกษา เช่น เงิน
บริจาค และการ
บริจาคทรัพย์สิน
อื่นๆ ท่ีสามารถตี
มูลค่าทางการเงิน
ด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง
ตรวจสอบได้ ท้ังนี้
ไม่รวมถึงรายได้จาก
การลงทะเบียน
เรียน และเงิน
สนับสนุนประเภท 
Block grant จาก
งบประมาณแผ่นดิน 

จ านวนงบประมาณ
ท้ังหมด (รายจ่ายท่ี
ก าหนดให้จ่ายเพื่อ
การบริการของ
สถาบัน อุดมศึกษา
รอบปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา จากเงิน
รายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน
ท้ังหมด) 

- ปีท่ีผ่านมาได้ข้อมูล
เงินบริจาคจากกอง
คลัง จ านวน 
64,327,887.53 
บาท 
- จ านวนงบประมาณ
ท้ังหมด (รายจ่ายท่ี
ก าหนดให้จ่ายเพื่อ
การบริการของ
สถาบัน อุดมศึกษา
รอบปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา จากเงิน
รายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน
ท้ังหมด) 

กองคลัง/ 
กองแผนงาน  

(งาน
งบประมาณ) 

- 
 

แบบฟอร์ม 
Excel : G5-
4 

 
 
 

Potential indicators 
5 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ

การรับรองประสิทธิผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ  
(Percentage of Curricular 
with Certified Learning 
Outcomes) 
ผลการด าเนนิงาน : 
38*100/76 = 50.00  
ระดับ 1 (≥ ร้อยละ 50) 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของจ านวน
หลักสูตรที่ผ่านการ
ตรวจรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร
จากสถาบัน
มาตรฐานหลักสูตร
ท่ีได้รับการรับรอง
จากหน่วยงาน
ระดับชาติ และ
นานาชาติ  

จ านวนหลักสูตร
ท้ังหมดท่ีได้รายงาน
ในระบบ CHE QA 
Online  

- การรับรอง
ระดับชาติ มีค่า
น้ าหนัก 0.50 
คะแนน  
- การรับรองระดับ
นานาชาติ มีค่า
น้ าหนัก 1.00 
คะแนน 
- หลักสูตร
แพทยศาสตร์ ได้รับ
การรับรองระดับ
นานาชาติ 

กองบริการ
การศึกษา  

 

- 
 

แบบฟอร์ม 
Excel : G5-
5 

6 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง  

หลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน

จ านวนหลักสูตร
ท้ังหมดท่ีได้รายงาน

*ซึ่งอาจท าได้โดย  กองบริการ
การศึกษา 

- 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
(Percentage of Curricular 
with Work-Integrated 
Learning) 
ผลการด าเนนิงาน : 
43*100/76 =  56.58  
ระดับ 1 (≥ ร้อยละ 50) 
 

การปฏิบัติจริง 
หมายถึงหลักสูตรท่ี
เน้นการสร้าง
ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญให้
ผู้เรียน เข้าใจสภาพ
จริงของการ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฏิบัติงาน* 

ในระบบ CHE QA 
Online  

1) การจัดให้มี
เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมและ
เพียงพอกับผู้เรียน  
2) การสร้าง
พันธมิตรในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น 
องค์กรผู้จ้างงาน
บัณฑิต 
สถาบันการศึกษา
คู่สัญญา  
3) การจัดการศึกษา
โดยบูรณาการการ
เรียนรู้เข้ากับการ
ท างาน (Corporate 
Work-Integrated 
Learning, CWIE 
หรือ WIL) และ  
4) การจัดให้มี
ประสบการณ์
ภาคสนามโดยมีการ
วัดผลและปรับปรุง
การด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ 

แบบฟอร์ม 
Excel : G5-
6 

 

7 ร้อยละของผู้สอนท่ีมี
คุณภาพสูง (Percentage of 
High Quality Learning 
Facilitators) 
ผลการด าเนนิงาน : 
258.63 *100/700 = 
36.95  
ระดับ 1 (≥ ร้อยละ 40) 
 

ในเบื้องต้นคุณภาพ
ผู้สอนจะพิจารณา
จากระดับต าแหน่ง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า 
สถาบันอุดมศึกษา
ได้รายงานในระบบ 
CHE QA Online 
ในแต่ละปี
การศึกษา* 
 
 
 

จ านวนอาจารย์
ท้ังหมดท่ีได้รายงาน
ในระบบ CHE QA 
Online 

*โดยก าหนดค่าถ่วง
น้ าหนักของ
คุณสมบัติผู้สอน ตาม
ระดับต าแหน่ง
วิชาการ ดังน้ี  
อาจารย์ ค่าน้ าหนัก 
0.40 คะแนน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค่าน้ าหนัก 0.60 
คะแนน  
รองศาสตราจารย์ 
ค่าน้ าหนัก 0.80 
คะแนน 
ศาสตราจารย์ ค่า
น้ าหนัก 1.00 
คะแนน 

กองแผนงาน  
(งานพัฒนา
คุณภาพ
องค์กร)  

- 

8 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน 
(Students Retention 
Rate) 
ผลการด าเนนิงาน : 
3,935*100/4,294 = 
91.64  

จ านวนนักศึกษา
แรกเข้าท่ี
ลงทะเบียนเรียน
อย่างต่อเนื่อง เมื่อ
ขึ้นทะเบียนใน
หลักสูตรเป็น

จ านวนนักศึกษา
แรกเข้าในหลักสูตร
ท้ังหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ี
ได้รายงานในระบบ 
CHE QA Online 

ข้อมูลด้านนักศึกษา
ของ
สถาบันอุดมศึกษา  

กองบริการ
การศึกษา 

  

กองแผนงาน  
(งานพัฒนา
คุณภาพ
องค์กร) 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วดั 
รายละเอียดตัวชี้วดั 

หมายเหต ุ
ผูร้ับผดิชอบ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร ผูร้ับผดิชอบ

หลัก 
ผูร้ับผดิชอบ

ร่วม 
ระดับ 5 (≥ ร้อยละ 90) 
 

ระยะเวลา 1 ใน 4 
ของหลักสูตรในปี
การศึกษา  

ในแต่ละปี
การศึกษา 

แบบฟอร์ม 
Excel : G5-
8 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด าเนินการประเมินตนเองการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 (ปีงบประมาณ 2564 และปีการศึกษา 2563) 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบร่วม (คณะ/หน่วยงาน) ในตัวชี้วัด       

ที่เก่ียวข้อง  
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มท่ี 4 พัฒนาปัญญา

และคุณธรรมด้วยหลักศาสนา รอบปีประเมิน 2565 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้ 
1.ให้คณะ/ส านัก มุ่งเน้นน้ าหนักการรายงานข้อมูลในกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมเป็นหลัก ส่วนกลุ่มที่ 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ถือเป็น
ความท้าทายในการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนกลุ่ม ทั้งนี้หากคณะ/ส านักได้ด าเนินการ ให้รายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย 

2. ส่วนกลุ่มที่ 4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา รอบปีประเมิน 2565 และกลุ่มที่ 5 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and Specialists)  
ให้รายงานเท่าที่คณะ/ส านักมีข้อมูล  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
1. แนวทางการด าเนินการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รอบปีการประเมิน 2564 (ปีงบประมาณ 2564 และปีการศึกษา 2563) 
2. การก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบร่วม (คณะ/หน่วยงาน) ใน

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  
3. มอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
4.3 (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖7 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2562 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวในการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ท า
ให้ไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

ดังนั้น กองแผนงาน จึงได้จัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2564 เพ่ือ
ร่วมระดมสมองจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
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มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กรอบวิสัยทัศน์ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) เพ่ือการ
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม (Technology Development and Innovation) มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ
อุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามทิศทาง และจุดเน้นของประเทศ แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 และนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 - 2565  

โดยมหาวิทยาลัยฯได้ค านึงถึงสถาณการณ์โดยรวมของประเทศในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดย
การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกด้วยกระบวนการ SWOT Analysis, PESTEL Analysis เพ่ือจัดท าประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge: SC) ความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage: SA) โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) ที่ส าคัญ จากการ
ประชุมคณะผู้บริหาร จ านวน 5 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 4 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 5 วันที่ 7 มกราคม 2565 
จากผลการประชุมคณะผู้บริหารดังกล่าว สามารถก าหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 5  

กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

1.1 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
“มหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” 

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

ตัววัดวิสัยทัศน์ : University Impact Rankings ของ THE ในล าดับ 101-200 ภายในปี พ.ศ. 2567 และ  
ในล าดับ 1-100 ภายในปี พ.ศ. 2570 

 

1.2 พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้ 

  
1.3 ประเด็นกลยุทธ์ 

 เสาหลักท่ี 1: Academic Excellence and Entrepreneurship 
 กลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/

เป็นผู้ประกอบการ 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 เพ่ือจัดการศึกษาส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 
   
 เสาหลักท่ี 2: Shared Future with Community and Entrepreneur 
 กลยุทธ์ที่ 2: การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 เพ่ือเพ่ิมผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจของพ้ืนที ่
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-

Q2 
 

 กลยุทธ์ที่ 3: การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน มีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

 กลยุทธ์ที่ 4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 
   
 เสาหลักท่ี 3 : Sustainable Growth and Smart University 
 กลยุทธ์ที่ 5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 เพ่ือบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว และมีเสถียรภาพทางการเงิน 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 เพ่ือบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
1.4 สรุปตัววัดและค่าคาดการณ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี             

(พ.ศ. 2566-2570) จ านวน 20 ตัววัด 
กลยุทธ์/ Base Line ค่าคาดการณ ์

ตัววดัเป้าประสงค ์ 2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธท์ี่ 1: บัณฑติมีคณุภาพอย่างโดดเดน่ และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรบัคนทุกช่วงวัย 
1. ร้อยละบัณฑิต ป.ตรี  ท่ีได้งานท าใน
องค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ (องค์กร
ขนาดใหญ่คือองค์กรท่ีมีจ านวนเงินทุนจด
ทะเบียนตั้งแต่ 200 ลบ. ขึ้นไป หรือมี
จ านวนพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปตาม
เกณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรม) 

- N/A 10 12 14 16 18 

2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บัณฑิ ต  ป . ต รี  ท่ี เ ป็ น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา  

20.81 14.46 
(รอบ 6 
เดือน) 

25 30 35 40 40 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.37 4.29 
(รอบ 6 
เดือน) 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 

4. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) 

- - 10 15 20 25 30 

5. ร้อยละรายได้ ท่ี เพิ่มขึ้ นจากการจัด
การศึกษาทุกช่วงวัย 

- - 5 ลบ. 7 ลบ. 9 ลบ. 11 ลบ. 15 ลบ. 

6. ร้อยละของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
หรือ Credit bank ท่ีเพิ่มขึ้น (เทียบกับปีท่ี
ผ่านมา) 

- - 20 20 20 20 20 
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กลยุทธ์/ Base Line ค่าคาดการณ ์
ตัววดัเป้าประสงค ์ 2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธท์ี่ 2: การวิจัยที่มีคณุภาพสงูและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติและเศรษฐกิจของพืน้ที่ 
1. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและ
งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(ล้านบาท) 

1.75 2.25 2.50 2.80 3.00 3.50 4.00 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นท่ี 
(จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีน้ัน/
จ านวนโครงการวิจัย ท่ีแล้ว เสร็จ  3 ปี
ย้อนหลัง) X 100) 

28 30 40 50 60 70 80 

3. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน SCOPUS 
ท่ี เ ป็ น  Q1 - Q2  ( จ า น ว น  Q1 - Q2 /
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ท้ังหมดในระดับชาติ
และนานาชาติ ไม่นับ proceeding) 

26.88 
(มข.

33.15) 

21.08 
(มข.

38.92) 

30 35 40 45 50 

กลยุทธท์ี่ 3: การบริการวิชาการเพือ่พัฒนาคณุภาพชีวติและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 
1. รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วม
โครงการ (บาท) (รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นต่อเดือน
ของคนท่ีเข้าร่วมโครงการ/จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมด) 

2,000 3,000 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะ
ท่ีดีขึ้น (วัดผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีสุขภาวะดี
ขึ้นในแต่ละโครงการ) 
 

- - 90 90 90 90 90 

กลยุทธท์ี่ 4: อนรุักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้เข้าเรียนรู้ เยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (เทียบกับปีท่ีผ่านมา) 

- - 10 10 10 10 10 

2. จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท่ีได้รับการสืบสานและสร้างมูลค่า 
(นับจ านวนผลงานท่ีเกิดขึ้นต่อปี) 

5 11 10 10 15 15 20 

3. รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของชุมชน
ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ ต่ อ ย อ ด
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 

กลยุทธท์ี่ 5: การบริหารจดัการองคก์รที่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
บุ คล าก รต่ อ ก า รบริ ห า ร จั ดก า รด้ า น
ประสิทธิภาพและความคล่องตัว 

- - 4.10 4.20 4.30 4.40 4.51 

2. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) (รายได้-ค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด-ค่าเสื่อม) 

114 138 200 300 400 500 600 

3. จ านวนเงินทุนส ารองสะสม (ล้านบาท) 475 563 600 650 680 720 750 
4. ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ
องค์กร   

3.59 4.00 4.30 4.35 4.40 4.45 4.51 

5. รายได้ของมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
บุคลากร  

0.08 0.07 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 

6. คะแนน UI Green Metric (คะแนนเต็ม 
10,000 คะแนน) 

5,400 6,150 6,700 7,000 7,500 7,800 8,200 
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ทั้งนี้  กองแผนงานได้พิจารณาประเด็นเงื่อนไขความส าเร็จ ( Important Assumption: IA) จาก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) โดยค านึงถึงโอกาสและผลกระทบที่จะส่งผลให้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามค่า
คาดการณ์ที่ก าหนด และอาจมีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ (SO) 
เงื่อนไขความส าเร็จ (Important Assumption: IA) โอกาสและผลกระทบ 

กลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
1.1) บัณฑิตมีความ
โดดเด่น ตรงความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ/เป็น
ผู้ประกอบการ 

1) บัณฑิตมีความโดดเด่น: วดัจากการได้รับใบประกาศจากคณะ/
วิทยาลัยที่สร้างความโดดเด่นของแต่ละหลักสูตร เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน สามารถมีงานท าในองค์กรขนาดใหญ่หรือ
ต่างชาติ  

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 
12 

ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ
ปาน
กลาง 

2) บัณฑิตที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ: พัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือหลักสูตรพันธ์ใหม่ 
 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 
12 

ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ
ปาน
กลาง 

 3) บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ/ท างานในองค์กรขนาดใหญ่: สร้าง 
Platform และระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ และการถ่ายทอดวิธีการด าเนินงานไปยัง
คณะ/หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 
16 

ระดับ 4 
ระดับ 4 
ระดับสูง 

1.2) เพื่อจัดการศึกษา
ส าหรับประชาชนทุก
ช่วงวัยตามความ
ต้องการ 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และ หลักสูตร Non-Credit ที่ตอบสนอง
ความต้องการของพ้ืนที่ โดยเพ่ิมศูนย์บริการวิชาการเพ่ือบริหาร
และจัดการหลักสูตร ทั้งในด้านการวิจัยสถาบัน (R&D) และการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 
20 

ระดับ 5 
ระดับ 4 
ระดับสูง
มาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
2.1) เพื่อเพ่ิมผลงาน 
วิจัย/นวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

1) ต้องมีโจทย์วิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ และได้รับงบประมาณในการวิจัย  
2) มีจ านวนสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่และเชิงพาณิชย์ 
3) มีระดับผลงานวิจัยในระดับ TRL 5 ขึ้นไป 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 
16 

ระดับ 4 
ระดับ 4 
ระดับสูง 

2.2) เพื่อเพ่ิมจ านวน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติและมี
คุณภาพในระดับ 

เพิ่มจ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพ
ในระดับ Q1-Q2: 
1) อาจารย์มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ Q1-Q2  
2) มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์ผลงานในระดับ 
Q1-Q2 (1 person/1 paper)  
3) ความร่วมมือจากสถาบันที่มีศักยภาพสูง 
 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 
20 

ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับสูง
มาก 



- 31 - 
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ (SO) 
เงื่อนไขความส าเร็จ (Important Assumption: IA) โอกาสและผลกระทบ 

กลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 
3.1) เพ่ือให้ประชาชน 
ชุมชน มีคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

1) การประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการ และการเสนอค า
ของบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการ 
2) การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการบริการ
สุขภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA และเป็นศูนย์ความเป็น
เลิศด้านผู้สูงอายุ ที่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 
12 

ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับสูง 

กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการอนุรักษ์ สืบ
สานและสร้างมูลค่า 

1) ชุมชนและพ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2) ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและพ้ืนที่ในการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงความ
ต้องการของชุมชนและตลาด  
4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการยกระดับเชิงพ้ืนที่ 
5) การสร้างฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม
และได้รับการเผยแพร่   

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 6 

ระดับ 2 
ระดับ 3 
ระดับ
ปาน
กลาง 

กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.1) เพื่อบริหาร
จัดการให้มีความ
คล่องตัว และมี
เสถียรภาพทางการเงิน 

1) มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2) มีการลดขั้นตอนการท างานในกระบวนงานที่ส าคัญ 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 9 

ระดับ 3 
ระดับ 3 
ระดับ
ปาน
กลาง 

5.2) เพื่อบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1) บุคลากรท างานเต็มศักยภาพ 
2) การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงาน  
3) มีระบบการประเมินการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 
20 

ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับสูง
มาก 

5.3) เพื่อการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

1) ด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามแผนที่
ก าหนด 
2) มีระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metrix ทีเ่พ่ิมข้ึน 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 4 

ระดับ 2 
ระดับ 2 
ระดับต่ า 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหรือที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุง ประกอบการวางแผนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ให้คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาจัดท าแผนโครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พิจารณาหารือให้เกิดการบูรณาการต่อไป   

2. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอรายงานความพร้อมในการเปิดหลักสูตร 2 
หลักสูตร ได้การแพทย์ครบวงจร กายภาพบ าบัด และรังสีเทคนิค เพื่อบรรจุในแผนกลยุทธ์ 

3. ขอให้ทุกคณะมีแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และขอให้มีการติดตามและเร่งรัดการด าเนินการ 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองแผนงานปรับแก้ไข (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 
4.4 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ ารับการประเมินทราบและ
ถือปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามค าสั่งที่  
2134/2565 สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งกองแผนงานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   กองแผนงาน
จึงได้ด าเนินการทบทวนและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีความสอดคล้องกับมาตรการและตัวชี้วัดในแผนฯ โดยประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1: ปลูกจิตส านึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 บุคลากร และนักศึกษามีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1) จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม

จริยธรรม  
2) จ านวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน (ผ่านการ
ตรวจสอบเสร็จสิ้น) 
3) จ านวนนักศึกษาท่ีทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการสอบหรือการท ากิจกรรม
นักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบ กลไกการบริหารเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 มีความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1) จ านวนเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีกิจกรรม

ร่วมกัน 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ กลไก ประกาศ ระเบียบ

มาตรฐานหรือเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับ

การตอบสนองในการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งกองแผนงานจะด าเนินการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นไตรมาส 2 3 และ 4 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ข้อกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหรือที่เกี่ยวข้อง 

1. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. มติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2563 เรื่อง เสนอขอขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานภายใต้หลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

   
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดกิจกรรมเพื่อเพิ่มจ านวนเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้
ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร 

2. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการที่ประชุมเสนอให้ตัด จ านวนนวัตกรรม (ที่ก าหนดเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดตัวชี้วัด กิจกรรมและโครงการ) 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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4.5 รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการก าหนดแนว

ทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑. เกณฑ์การด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2134/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบ

คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 90/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (เพ่ิมเติม) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 
๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และรูปแบบและวิธีด าเนินงานในการประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตประจ าปี ดังนี้ 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

O๓๖ 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 
 

เดิม 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

- จะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- จะต้องมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อย
ประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

O๓๗ 
 

การด าเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เดิม  
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต  

- จะต้องแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน 
- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖  
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

 
๒. การก าหนดประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ให้
ข้อสังเกตต่อการด าเนินการตาม O36 – O37 คือ รายงานการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความ
เสี่ยงโดยทั่วไปไม่สามารถน ามาใช้ในการตอบการด าเนินงานในข้อนี้ได้ ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ส าหรับการก าหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จะด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  โดย
มหาวิทยาลัยพิจารณาจากข้อมูลเพ่ือประกอบการก าหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้  

1) พิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในที่ส าคัญของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยประเภทการตรวจสอบ คือ ด้านการตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Audit) และ
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การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อก าหนด (Compliance Audit) โดยน าผลการตรวจสอบภายในที่ส าคัญ
ในบางประเด็น ที่น ามาก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต และจัดท า
แนวทางป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็น Known factor คือ ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน เป็น
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสที่อาจจะเกิดซ้ า  

2) พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยในปีที่
ผ่านมา คือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่  

(2.1) ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของ
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงหลังการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตอยู่ในระดับต่ า (ผลคูณ 2)  

(2.2) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการ
ประเมินความเสี่ยงหลังการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต อยู่ในระดับต่ า (ผลคูณ 1)                   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกองแผนงาน : ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ควรพิจารณา
ทบทวนแนวทางการป้องกันการทุจริตของประเด็นความเสี่ยงทั้ง 2 ประเด็น เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินการที่อาจเกิด
การทุจริตและก ากับติดตามแบบต่อเนื่อง และความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในการพัฒนาระบบ UBUFMIS ร่วมกับ
ผู้พัฒนาระบบให้แล้วเสร็จต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ส าหรับประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ที่จะ
น ามาประเมินความเสี่ยงและก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน 4 ประเด็นความเสี่ยง  ได้แก่  

 

กระบวนงานหลัก/ 
ประเด็นความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 
กระบวนงานหลัก :  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประเด็นความเสี่ยง :  
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
หรื อมี ค ว าม เข้ า ใ จที่ ค าด
เคลื่อน อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และอาจเป็น
ช่องทางในการกระท าทุจริต
ได้โดยง่าย 
 
 

1. เพื่ อ ใ ห้ เจ้ าหน้ าที่ ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งมี ค วามรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติ
ที่ ดี ใ นกา รด า เนิ นกา ร
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. เพื่อลดความผิดพลาด
ในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง  

1. มาตรการส่ ง เสริ ม ความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 
3. มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
4. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

กระบวนงานหลัก :  
ด้านการเบิกจ่ายเงิน 
ประเด็นความเสี่ยง :  
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม
ข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความ
ถูกต้องของหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงิน 
 

1. ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่
ที่ ปฏิบัติ งานด้านการเบิก
จ่ายเงินอาจมีความเข้าใจที่ไม่
ตรงกันหรือมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการเบิกจ่าย
งบประมาณและอาจเป็น
ช่องทางในการกระท าทุจริต
ได้โดยง่าย 

1. เพื่ อ ใ ห้ เจ้ าหน้ าที่ ที่
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร
เบิกจ่ายมีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติ
ที่ดีเป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบั งคับด้านการ
เบิกจ่ายที่ก าหนด 

1. ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 
2. มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
3. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 
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กระบวนงานหลัก/ 
ประเด็นความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 
2. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
โครงการและยืมเงินทดรอง
ราชการ ไม่ส่งใช้เงินคืนตาม
ระยะ เวลาที่ ก าหนดอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในการน า
เงินไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน  
3 .  เ จ้ า หน้ าที่ ก า ร เ งิ น ไม่
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ รับจ้างตามระเบียบหรือ
แนวปฏิบัติที่ก าหนด หลังผู้
รับจ้างส่งมอบงานและตรวจ
รับเรียบร้อยแล้ว 

2. เพื่อลดความผิดพลาด
ในการด าเนินงานด้านการ
เบิกจ่าย  
3. เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
การเรียกรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่ /ผู้ปฏิบัติงาน
จากผู้รับจ้าง 

กระบวนงานหลัก :  
ด้านการรับเงิน/จ่ายเงิน 
ประเด็นความเสี่ยง :  
การรับ เ งิ น /จ่ าย เ งิ น ของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่
โดยตรงหรือมีส่วนเก่ียวข้อง 

การรับ เ งิ น /จ่ าย เ งิ น ของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่
โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่
มีเจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการ 
และอาจท าให้ผู้รับบริการ
ไม่ได้สิทธิประโยชน์ของตนที่
ได้รับจากการจ่ายเงินให้กับ
มหาวิทยาลัย   

1. เพื่ อป้องกันการรับ
เ งิ น / จ่ า ย เ งิ น ข อ ง
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ไม่มีหน้าที่
โ ด ย ต ร ง ห รื อ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการรับเงิน
ใดๆ  
2. เพื่ อ ใ ห้ผู้ รับบริการ
มั่นใจการจ่ายเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามสิทธิประโยชน์ของตน
ที่ได้รับจากการจ่ายเงิน
ให้กับมหาวิทยาลัย   

1. ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 
2. มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
3. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

กระบวนงานหลัก :  
ด้านการป้องกันข้อมูลส่วน
บุ ค ค ล ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติ คุ้ มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  พ . ศ . 
2562 
ประเด็นความเสี่ยง :  
ความเสี่ยงด้านระบบและ
กลไกในการด าเนินงาน ยังไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนด
แ น ว ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติ คุ้ มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน 
ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลมี
ความเสี่ยงที่จะรั่วไหลไปในที่
สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อ่ืน
ใด 

1. เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการด าเนินงานให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม พ ร ะ ร า ช 
บัญญัติคุ้ มครองข้อมู ล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
2. เพื่ อป้ อ งกั นการน า
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกิด
การน าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้หรือเผยแพร่ เพื่ อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 
3. เพื่อสร้างความมั่นใจ
ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ผู้รับบริการในการป้องกัน
การน าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้หรือเผยแพร่ เพื่ อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 

1.  ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 
2. มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
3. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
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3. ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
กองแผนงาน ประชุมร่วมกับกองคลัง กองกลาง กองบริการการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนด
แนวทางเพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยเสี่ยง :  ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

หรือมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจเป็นช่องทางในการ
กระท าทุจริตได้โดยง่าย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ไม่มีความผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลคูณ 
ความ 
หมาย 

1. กองคลังจัดท าแนวปฏิบัติร่วมกับ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ณ ะ /
หน่วยงาน และด าเนินการเผยแพร่
แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
๒. กองคลังสรุปรายงานการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓. กองคลังติดตามการด าเนินงาน
ตามมาตรการ กลไกและยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของส่วนราชการบนระบบข่าว
จั ดซื้ อ จั ดจ้ า ง     มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี  
4. มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ
รับรองตนเองในแบบรับรองไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญาและการ
บริหารพัสดุ 
 
 

2 3 6 ปาน
กลาง 

1. กองคลังพิจารณาทบทวน/จัดท า
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง บริหาร
สัญญาและการบริ ห ารพั สดุ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ. 2564  
2. แจ้งเวียนให้กับคณะ/หน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงานทราบและน าไป
ปฏิบัติ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ข่าว
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  
3. กองคลั งจัด โครงการสัมมนา
วิ ช า ก า ร เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง 
“ ถ อ ด ร หั ส ก ฎ ห ม า ย ก า ร เ งิ น 
กฎหมายงบประมาณ กฎหมายพัสดุ
โดยกรรมวิธีผู้รับบริการพอใจสูงสุด 
ผู้ ให้บริการปลอดภัย” ระยะที่  2 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อม
แนวปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติงาน  
5. กองคลังติดตามการด าเนินงาน
มาตรการ  กล ไกและยกระดั บ
มาตรฐานการด าเนินงานในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ของส่ วนราชการ  ทุกส่ วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ให้รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัด

ตุลาคม 
2564  

 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2564   

  
 
 

พฤษภาคม 
2565  

 
 
 
 
 
 

ทุกวันท่ี 5 
ของเดือน 

 
 
 
 



- 38 - 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลคูณ 
ความ 
หมาย 

จ้าง (งบลงทุน) ทุกวันที่  5  ของ
เดือน บนระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้างม
หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ : 
www.procurement.ubu.ac.th  
6. ก อ ง ค ลั ง ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแนวปฏิบัติร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานปีถัดไป 

 
 
 
 
 

กันยายน 
2565 

1. การ ใ ช้ตร าประทับข้ อความ 
“พิจารณาด้วยเกณฑ์ราคา” ใน
รายงานขอซื้ อขอจ้ า ง ในระบบ 
UBUFMIS  
2. ในแบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอ
จ้างในระบบ UBUFMIS ข้อ 5 ความ
เห็นชอบ ยังไม่เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด ใช้วิธีการขีดฆ่าและเขียน
จ านวนวงเงินที่จะต้องด าเนินงานให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 

การพัฒนาระบบ UBUFMIS  
กองคลังด าเนินการประสานงานกับ
คณะที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความ “พิจารณาด้วย
เกณฑ์ราคา” ในระบบ UBUFMIS 
เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการ
ขอซื้อขอจ้าง และปรับแบบฟอร์มใน
ระบบขอซื้ อขอจ้ า ง ในระบบให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ . ศ .  2560 แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 
เมษายน 
2565  

 
 

2. ด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงิน  

ปัจจัยเสี่ยง :  
1. ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือมี

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณและอาจเป็นช่องทางในการกระท า
ทุจริตได้โดยง่าย 

2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการและยืมเงินทดรองราชการ ไม่ส่งใช้เงินคืนตามระยะเวลาที่
ก าหนดอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการน าเงินไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน  

3. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
หลังผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  

 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน และมี
แนวปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเบิกจ่ายที่ก าหนด 

2. เพ่ือลดความผิดพลาดในการด าเนินงานด้านการเบิกจ่าย  
3. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานจาก

ผู้รับจ้าง  
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ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ไม่มีความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่เกิดจาก
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน (หากตรวจสอบพบและด าเนินการแก้ไขก่อน
การเบิกจ่ายเงิน จะไม่นับว่าเป็นความผิดพลาดฯ)  

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผล
คูณ 

ความ 
หมาย 

1. กองคลังจัดท าแนวปฏิบัติด้าน
การเบิกจ่ายร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละคณะ/หน่วยงานและ
ด าเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติด้าน
การเบิกจ่าย 
๒ .  กองคลั งส รุ ปร ายงานการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

2 3 6 ปาน
กลาง 

1. กองคลังพิจารณาทบทวน/จัดท า
ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติงานการเบิก
จ่ายเงินโครงการการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ  
2. กองคลังซักซ้อมขั้นตอนแนวทาง
ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินโครงการการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้กับคณะ/
หน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับ
ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. กองคลังประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปี
ถัดไป 

ตุลาคม 
2564  

 
 

ตุลาคม 
2564  

 
 

ตุลาคม 
2564 

- กันยายน 
2565 

 
กันยายน 
2565 

 

 

3. ด้านการรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ปัจจัยเสี่ยง : การรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนา

ทุจริตต่อผู้รับบริการ และอาจท าให้ผู้รับบริการไม่ได้สิทธิประโยชน์ของตนที่ได้รับจากการจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัย   
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดจากการรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเงินใดๆ  

2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมั่นใจการจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ของตนที่
ได้รับจากการจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัย   

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ไม่มีความผิดพลาดจากการรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเงินใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการทุจริต และเป็นผลเสียให้ผู้รับบริการเสียหาย 

 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผล
คูณ 

ความ 
หมาย 

1. มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  

2 3 6  ปาน
กลาง 

1. ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น  ด า เ นิ น ก า ร
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้
เจ้าหน้าที่ผู้เก็บรักษาและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรับเงิน/จ่ายเงินที่ชัดเจน เป็น

พฤษภาคม 
2565 
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การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผล
คูณ 

ความ 
หมาย 

๒ . กองคลังด าเนินการแต่งตั้งผู้
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ เ ป็ น  User Maker 
User Checker แ ล ะ  User 
Authorizer ซึ่ ง ไ ม่ เ ป็ น บุ ค ค ล
เดียวกัน และก าหนดในภาระงาน
แ ล ะ  TOR ขอ งผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่
ชัดเจน  
3. ใช้ระบบสารสนเทศ UBUFMIS 
GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   
4. การติดป้ายชื่อและต าแหน่งของ
ผู้มีหน้าที่รับจ่ายเงินของกองคลัง 
เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ 
๕. มีการติดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้รับบริการทราบ  

ลายลักษณ์อักษร และประกาศแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน 
2. กองคลังทบทวนขั้นตอน/แนวทาง
ปฏิบัติงานการรับเงิน/จ่ายเงิน และการ
น าเงินส่งคลัง 
3. กองคลังซักซ้อมขั้นตอนแนวทาง
ปฏิบัติงานการรับเงิน/จ่ายเงิน และการ
น าเงินส่งคลังให้กับคณะ/หน่วยงานเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ 
4. ผู้ รั บผิ ดชอบในการจั ดท าข้ อมู ล                   
ผู้ตรวจสอบข้อมูลและผู้มีอ านาจในการ
สั่ ง ก า ร  (User Maker/User Checker 
แ ล ะ  User Authorizer) จ ะ ต้ อ ง
ตรวจสอบและสอบทานในทุกขั้นตอน
ของการรับเงิน/จ่ายเงินอย่างถ่ีถ้วน  
5. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับ
ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. กองคลังประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปี
ถัดไป 

 
พฤษภาคม 

2565 
 

มิถุนายน 
2565 

 
 

ตุลาคม 
2564  

- กันยายน 
2565 

 
 

ตุลาคม 
2564  

- กันยายน 
2565 

 
กันยายน 
2565 

 

 
4. ความเสี่ยงด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
ปัจจัยเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

ชัดเจน ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหลไปในที่สาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด  
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือป้องกันการน าข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกิดการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเผยแพร่เพ่ือ
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด 

3. เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับบุคลากรและผู้รับบริการในการป้องกันการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
หรือเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. จ านวนการกระท าผิดกฎ ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 0 ครั้ง (ไม่มี)  
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2. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ในพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

3. จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 8 ระบบ จากแผนพัฒนา 17 ระบบ 

 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผล
คูณ 

ความ 
หมาย 

1. มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 2564 
2. พัฒนาระบบสารสน เทศที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562  
3. Hardware ที่ป้องกันการเข้าถึง 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ 
และมีการเก็บข้อมูลจราจร (Log) 
เพื่อติดตามและตรวจสอบการ
เข้าถึง  
4. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้
ทราบและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
5. เฝ้าระวังการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายและ
สารสนเทศตามพระราชบัญญัติ ว่า
ด้ ว ย ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ฯ  แ ล ะ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562  
6. ก า กั บ ติ ด ต า มก า รกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ 
และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2 
 

โอกาส
เกิดแต่
นานๆ 
ครั้ง  

5 
 

ผลกระทบ
ด้านกฎ 
ระเบียบ 
สัญญา
และ

ข้อบังคับ  
(ค่าปรับ
มากกว่า 
2 ล้านต่อ

ปี) 

10 สูง 1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 
โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการคุ้มครองข้อมูล 
ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ 
การด าเนินงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของหน่ วยงาน หรื อบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ 
วิทยาลัย ส านัก และหน่วยงานวิสาหกิจ  
2. มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน
สร้างความตระหนักรู้ของนักศึกษาและ
บุคลากรในทุกระดับ  
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (จ านวน 8 ระบบ 
จากแผนพัฒนา 17 ระบบ)  
4. การก ากับติดตาม รายงานผล และ
ประเมินผลต่อคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2565 ในทุกราย
เดือน (กรณีระดับคณะ/หน่วยงาน) และ
รายไตรมาส (คณะกรรมการชุดใหญ่)  
 

กุมภาพันธ์ 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม – 
กันยายน  
2565  

กุมภาพันธ์ 
– 

กันยายน 
2565  

 
 

มีนาคม – 
กันยายน 
2565  

 
 

 
4. ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1) จากข้อสังเกตของ สป.อว. ต่อการด าเนินการตาม O36 – O37 คือ รายงานการตรวจสอบ

ภายใน/ควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปไม่สามารถน ามาใช้ในการตอบการด าเนินงานในข้อนี้ได้ 
ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2) ขั้นการด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง)  แผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ที่คณะ/หน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงานได้มี
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การก าหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตขึ้นมา และด าเนินการประเมินความเสี่ยง  และก าหนดแนว
ทางการป้องกันการทุจริตไว้เบื้องต้นแล้ว  

3) กองแผนงาน ด าเนินการแจ้งให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการ
ทุจริต และจัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 พร้อมทั้ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน โดยก าหนดให้จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (ตาม
บันทึกข้อความที่ อว 0604.5/ ว124 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(๑) รายงานการควบคุมที่มีอยู่ในแต่ละประเด็นความเสี่ยง  
(๒) การประเมินโอกาสการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง  
(๓) มาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ที่แสดงถึงรายละเอียด

ของขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินการว่าจะด าเนินการ/มีแนวปฏิบัติอย่างไร ที่จะด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ หากคณะ/หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน แต่ได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติ/แนวทางการ
ด าเนินการของหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการจัดส่งมายังกองแผนงานด้วย เพ่ือที่กอง
แผนงานจักได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป  

 

4.1 ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับคณะ/หน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

คณะ/หน่วยงานรายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จ านวน 7 หน่วยงานจากทั้งหมด 17 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 41.18 และคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งมายัง
กองแผนงาน จ านวน 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

คณะ/หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง     
คณะเภสัชศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง : 
   เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอาจยังมีความรู้ที่
คลาดเคลื่อนจากข้อกฎหมาย/
ระเบียบที่ก าหนด  อาจมีผลให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ/กฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ก ฎ ห ม า ย / ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
2. เพื่อลดความผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 .  ก า ห น ด ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาและใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ให้แก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานแทนกัน 
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อป้องกันปัญหาด้านความรู้ที่
คลาดเคลื่อนเป็นระยะ 

1 4 4 ปานกลาง 
 

คณะรัฐศาสตร ์ ปัจจัยเสี่ยง : การกระท าผิดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ :  

การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
การเงินพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างแก่
บุ ค ล า ก รภา ย ใน คณะ  ผ่ า น
โครงการอบรม กฎหมายและ

1 1 1 ต่ า 
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คณะ/หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด า เนิ นการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง 
ถูกต้องตามระเบียบราชการ เพื่อ
ลดโอกาสในการกระท าผิดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
พัสดุ 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

ปัจจัยเสี่ยง : ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีความเข้าใจที่ไม่
ตรงกันหรือมีความเข้าใจที่คาด
เ คลื่ อ น  อ าจท า ให้ เ กิ ด ค ว า ม
ผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างได้  
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน และมี
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 
 

1. ด าเนินการตามหลักพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ 
สู งสุ ดแก่หน่วยงานและต้อง
สอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้  

(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ต้ อ ง มี คุ ณ ภ า พ ห รื อ 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ ต อ บ ส น อ ง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของ
หน่วยงาน ของรั ฐ  มี ราคาที่
เหมาะสม และมีแผนการบริหาร
พัสดุที่เหมาะสม และชัดเจน  

(2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุต้อง 
กระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี
การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุก
รายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา 
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ยื่ นข้ อ เสนอ มีหลั กฐานการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และกา รบริ ห า รพั ส ดุ ใ น ทุ ก
ขั้นตอน  

(3 )  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยต้องมีการวาง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริการพัสดุล่วงหน้า เพื่อให้การ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี
ก าหนดเวลาที่เหมาะสม  

(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการ
เก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ภายหลัง เป็นต้น  

1 5 5 ปานกลาง 
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คณะ/หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

2 .  ก า รมี ส่ ว น ร่ ว มของภาค
ประชาชน เพื่ อ ให้ เกิดความ
โปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง โดย
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การ สังเกตการณ์ตั้งแต่การจัดท า
ร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ  
3. ด า เนินการตามมาตรการ
ก าหนดกลไก และยกระดับ 
มาตรฐานการด า เนินงานใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุของวิทยาลัยให้
เป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส 
มี  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม 
ในการ ปฏิบัติงานในทุกระดับ 
สอดคล้องตามพระราช บัญญัติ
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ . 2 5 6 0 
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง
กาคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2 5 6 0  ห นั ง สื อ เ วี ย น  แ ล ะ
กฎหมายอื่นที่  เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื่อง 
มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างและ การบริหารพัสดุของ
ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. จัดให้มีการประกาศเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจ้างกรณีรายการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 5 ,000 
บาทขึ้นไป 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ปัจจัยเสี่ยง :  
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ มีการเบิก
จ่ายเงินโครงการล่าช้า ส่งผลให้
การส่งใ ช้ เ งินคืนไม่ เป็นไปตาม
ระยะ เ วล าที่ ก าหนด  ซึ่ ง อ า จ
ก่อให้เกิดการทุจริตในการน าเงิน
ไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน 

คณะได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้
มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการ
ทุจริต คณะพยาบาลศาสตร์ไว้

2 2 4 ปานกลาง 
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คณะ/หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

2.  มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี/งาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์
หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุภาครฐั
โดยวิธีการต่างๆสอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสอดรับ
กับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติของคณะ
พยาบาลศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว ้
 

บนเว็บไซต์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์  

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ปัจจัยเสี่ยง : การด าเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างมีความล่าช้าจากแผนที่
ก าหนด 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และสอดคล้องตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต 

1. ด าเนินงานตามตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ก าหนดคุณลักษณะ (TOR) /
แต่งตั้งคณะกรมการ 
4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
5. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
6. จัดท าบัญชีควบคุมพัสดุเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
 

3 2 6 ปานกลาง 

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยั 

ปัจจัยเสี่ยง : ไม่ปรากฎประเด็น
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน
หน่วยงาน จึงไม่ก าหนดในแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
ก าหนดมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็น
การควบคุมภายในหน่วยงาน และ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รวมถึงสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากร 
 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  
เนื่องจากการจัดซื้อจดัจ้างในแต่
ละครั้งใช้งบประมาณไม่เกิน5
แสนบาท) 
 

1 1 1 ต่ า 
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คณะ/หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

ด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ส านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 
ปัจจัยเสี่ยง : การปฏิบัติตามและ
ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่ อป้องกันการน าข้อมู ลส่ วน
บุคคลอาจเกิดการน าข้อมูลส่วน
บุ คคล ไป ใ ช้หรื อ เผยแพร่ เพื่ อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์
อื่นใด 

1. มีแนวนโยบายและแนวปฏิบตัิ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัอุบลราช ธานี 
2564 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 
3. จัดให้มี Hardware ที่ป้องกัน
การเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ม่
พึงประสงค์ และมีการเก็บข้อมูล
จราจร (Log) เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบการเข้าถึง  
4. ด าเนินการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับบุคลากรและ
นักศกึษา เพื่อให้ทราบและใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทลัที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 
5. เฝา้ระวังการกระท าความผดิ
เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายและ
สารสนเทศตาม พระราชบัญญตัิ 
ว่าด้วยการกระท าผดิเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฯ และ
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
6. ก ากับติดตามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ 
และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

2 5 10 สูง 

คณะเภสัชศาสตร ์ ปัจจัยเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจน า
ข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล ไปแสว งหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานและ
เป็นความผิดตาม PDPA  
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตด้าน
การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว 
 

มีการมอบหมายเจ้ าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บ
รั ก ษ า ข้ อ มู ล ใ ห้ ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และมีสถานที่จัดเก็บ
ที่เหมาะสม/ปลอดภัย 

1 4 4 ปานกลาง 
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คณะ/หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

ด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 
คณะเภสัชศาสตร ์ ปัจจัยเสี่ยง : เนื่องจากเจา้หน้าท่ีที่

ปฏิบัติ งานด้านการเบิกจ่ายเงิน
อาจมีความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันหรือมี
ความเข้าใจท่ีคาดเคลื่อน อาจท า
ให้เกิดความผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายงบประมาณและอาจเป็น
ช่องทางในการกระท าทุจริตได้
โดยง่าย 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
การเบิกจ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและตรงกัน และมีแนว
ปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับด้านการเบิกจ่ายที่
ก าหนด 

1. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบดา้นการเงินต้องศึกษา
กฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้องกับ
การเบิกจ่าย 
2. มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด้านการตรวจ 
สอบเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาและใช้
เป็นแนวปฏิบัติให้แกผู่้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานแทนกัน 
3. จัดให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เพื่อป้องกันปัญหาด้านความรู้ที่
คลาด เคลื่อนเป็นระยะ 

1 4 4 ปานกลาง 

ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว 
คณะวิศวกรรม 

ศาสตร ์
ปัจจัยเสี่ยง : อาจมีญาติหรือคน
รู้จักใกล้ชิดมาสมัครเข้าท างานและ
อาจมีการเรียกรับสิ่งของ เงิน หรือ
ต าแหน่งอื่นใดที่จะส่งผลกระทบ
ต่อผลการสอบคัดเลือก 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อให้การสอบแข่งขันบุคคลเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างโปร่งใส 

ก า ห น ด ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินการสอบคัดเลือกรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสีย  หรือมีส่ วนเกี่ ยวข้องกับ
ผู้สมัครสอบคัดเลือก 

2 4 8 ปานกลาง 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

ปัจจัยเสี่ยง : การเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือผิดข้อระเบียบในการ
สอบแข่งขัน คัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลยั  
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อให้การสอบแข่งขัน คัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส 

1. มีการด าเนินการตามระเบียบ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิด 
สอบแข่งขัน คัดเลือก  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมคัรอย่าง
กว้างขวาง 

1 3 3 ปานกลาง 

คณะเภสัชศาสตร ์ ปัจจัยเสี่ยง : การด าเนินงานบาง
ด้าน อาจจะไม่ได้ด าเนินการตาม
แนวทางป้องกันการทุจริตที่ได้
ก าหนดไว้ครบถ้วนทุกครั้ง จึง
อาจจะท าให้มีความเสีย่งท่ีจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน

ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ได้
มอบหมายให้งานบุคคล
ด าเนินการตามแนวทางที่คณะ
ก าหนดแล้ว 
 

1 3 3 ปานกลาง 



- 48 - 

คณะ/หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

กระบวนการด าเนินงานท่ีส าคัญใน
หน่วยงาน 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน ์

ปัจจัยเสี่ยง : อาจมีญาติหรือคน
รู้จักมาสมัครเข้าท างานและอาจมี
การเรยีกรับสิ่งของเงินหรือ
ต าแหน่งอ่ืนใดวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินการ : 
เพื่อบรรจุบุคลากรทีม่ีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
จริง โดยไม่มีการเอนเอียงหรือเอื้อ
ประโยชน์แก่คนรู้จัก 

เปิดรับสมัครประชาชนท่ัวไปและ
หลายช่องทางแบบเปิดเผย 

2 2 4 ปานกลาง 

ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
คณะวิศวกรรม 

ศาสตร ์
ปัจจัยเสี่ยง : กระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
อาจจะมีกรณีที่อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ 
หรือผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง เช่น เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ญาติ รู้จักหรือ
สนิทกับนักศึกษาที่สมัครขอทุน
เป็นกรณีพเิศษ ซึ่งอาจจะเกดิความ
ล าเอียงในการบริหารจดัการทั้ง
เรื่องเอกสารในการสมัคร 
หลักเกณฑ์การจัดสรร การรับ
สมัครทุน หรือการสัมภาษณ์ทุน 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อให้กระบวนการคดัเลือก
นักศึกษารับทุนการศึกษาเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 

1. ใช้ระบบการสัมภาษณ์ทุน 
กรรมการ 2 ท่าน ต่อ นักศึกษา 
1 ราย 
2. กรรมการทีส่ัมภาษณ์ต้องไม่
อยู่สาขาวิชาเดียวกันกับนักศึกษา 
3. มีการประเมินคะแนนพ้ืนฐาน
ตามเกณฑ์กลางของ
มหาวิทยาลยั 
4. มีการประเมินคะแนนพ้ืนฐาน
ตามเกณฑ์ของคณะวิศวกรรม 
ศาสตร์  
5. มีการประเมินคะแนน
สัมภาษณ์จากกรรมการ 

1 3 3 ปานกลาง 

คณะเภสัชศาสตร ์ ปัจจัยเสี่ยง : การด าเนินงานบาง
ด้าน อาจจะไม่ได้ด าเนินการตาม
แนวทางป้องกันการทุจริตที่ได้
ก าหนดไว้ครบถ้วนทุกครั้ง จึง
อาจจะท าให้มีความเสีย่งท่ีจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการด าเนินงานท่ีส าคัญใน
หน่วยงาน 

ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษา โดยงานกิจการ
นักศึ กษาได้ ด า เนินการตาม
แนวทางที่คณะก าหนดแล้ว 

1 3 3 ปานกลาง 

ด้านการรับและการจ่ายเงินของเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีเจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการ 
คณะเภสัชศาสตร ์ ปัจจัยเสี่ยง : เนื่องจากมีการเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในการมอบหมายผู้ที่
ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการ
รับ/จ่ายเงิน ให้ท าหน้าท่ีรับ

มีการก าหนดให้ผู้ที่ท าหน้าที่รับ/
จ่ายเงินต้องเป็นบุคลากรในงาน
การเ งินที่มีหน้ าที่ ในการรับ/
จ่ายเงินเท่านั้น 

1 3 3 ปานกลาง 
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คณะ/หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

จ่ายเงิน  อาจจะท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการทุจริตได ้
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
1. เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าท่ี
ด้านการรบั/จ่ายเงินโดยตรง ไปท า
หน้าท่ีรับ/จ่ายเงิน ซึ่งอาจจะ
ปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ และ
อาจจะมีความเสีย่งท่ีจะเกิดการ
ทุจริตได ้
2. เพื่อให้ผู้รบับริการมีความมั่นใจ
การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และเป็นไปตามระบบของ
มหาวิทยาลยั 

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยั 

ปัจจัยเสี่ยง : ไม่ปรากฎประเด็น
ความเสี่ยงด้านการรับ-จ่ายเงินใน
หน่วยงาน จึงไม่ก าหนดในแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
ก าหนดมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตด้านการรับ-จ่ายเงิน เพื่อเป็น
การควบคุมภายในหน่วยงาน และ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รวมถึงสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากร 

ด าเนินการตามขั้นตอนการรับ-
จ่ า ย เ งิ น ข อ ง โ ร ง พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

1 1 1 ต่ า 

ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร ์ ปัจจัยเสี่ยง : การด าเนินงานบาง

ด้าน อาจจะไม่ได้ด าเนินการตาม
แนวทางป้องกันการทุจริตที่ได้
ก าหนดไว้ครบถ้วนทุกครั้ง จึง
อาจจะท าให้มีความเสีย่งท่ีจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการด าเนินงานท่ีส าคัญใน
หน่วยงาน 

ด้านการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
ได้มีการประชุมช้ีแจงกรรมการ
ก่อนการเข้าสอบสัมภาษณ์  และ 
มอบหมายงานวิชาการจดัเตรียม
แบบฟอร์มให้กรรมการลงนาม
รับรองในรอบต่อไป 
 

1 3 3 ปานกลาง 

 
 
 
 



- 50 - 
4.2 แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
คณะ/หน่วยงานที่รายงานแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 7 

หน่วยงานจากทั้งหมด 17 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 41.18 และคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งมายังกองแผนงาน 
จ านวน 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ 

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
คณะเภสัชศาสตร์  1.  ส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัด

จ้างได้ไปรับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ 
2. มีกระบวนงานท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา 
3. มีกระบวนการตรวจสอบโดยส านักงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะถึงปัญหาที่พบเป็นระยะ 

กันยายน 
2565 

https://www.phar.ubu.ac.th 

คณะรัฐศาสตร ์ 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามมาตรา ๙ ให้กับ
คณะกรรมการฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
พัสดุ 
3. มีการบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กันยายน 
2565 

http://www.pol.ubu.ac.th/ 
show_cat.aspx?dcid=9 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

1. ควบคุมก ากับดูแลและติดตามให้บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
2. จัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการ
อบรมด้านพัสดุหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย และ
ระเบียบด้านพัสดุมากข้ึน  
3. สร้างวินัย จิตส านึก ส านึกรู้ ในเรื่องการป้องการ
การทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
4. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่  
5. การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องลงนามรับรอง
ตนเอง "แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีความ
โปร่งใสและสุจริต และป้องกันมิให้เกิดปัญหาการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

กันยายน 
2565 

http://www.gprocurement.go.t
h/new_index.html 
 
http://www.procurement.ubu.
ac.th/?fbclid=IwAR3m95EWW
EU8lb1jspbvp-
HelOfLFyeVXWkLnm8GyohH6
FeeGYKBRH54leo#page=page-
1 
 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~c
mpn/th/all_news.php?type=0
0027 
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คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ 

6. คณบดีลงนามประกาศรายการที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง
เกินกว่า 5,000 บาทขึ้นไป 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ด าเนินการตามแนวทางขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หากมีการด าเนินการด้านการจัดซื้อจ้าง กรรมการ มิ
ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง โดยมีความสัมพันธ์ 
เป็นญาติ สามีภรรยา บิดามารดา บุตร ฯลฯ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
     1. มีการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งน้ันๆ  
     2. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
(ทบทวนคู่มือเพื่อให้สอดรับกับระเบียบที่ได้มีการ
ปรับจากกระทรวงการคลังฯ) 
     3. มีการสร้างความรู้ และความเข้าใจ ให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ
การเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง  

กันยายน 
2565 

 

http://www.nurse.ubu.ac.th 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1. มีแผนการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีก าหนดไว้ 
3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารพิจารณา 
5. น าเสนอการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างต่อที่
ประชุมคณะกรรมการของส านัก 

กันยายน 
2565 

http://www.ocn.ubu.ac.th/ 
 

โรงพิมพ์ 1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยค านึ งถึ งความคุ้ มค่ า / โปร่ ง ใส/มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ตรวจสอบได้ 
2. ด า เนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกฎหมาย/
แบบฟอร์ม/วิธีการตามแนวนโยบายกรมบัญชีกลาง 
และมหาวิทยาลัย(กองคลัง)ก าหนด  
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ
ปิดป้ายประกาศ 
 

กันยายน 
2565 

 

https://www.ubu.ac.th/web/u
bupress/news/20674/ 

ด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 
คณะเภสัชศาสตร ์ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินได้ไป

รับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องเป็นระยะ 
2.  มี กระบวนงานที่ ต รวจสอบความถู กต้ อ ง
ตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา 
3.  มีกระบวนการตรวจสอบโดยส านักงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะถึงปัญหาที่พบเป็นระยะ 
 

กันยายน 
2565 

 

https://www.phar.ubu.ac.th 
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คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ 

ด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
1. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุคคลของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2565 โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการ
คุ้ มครองข้ อมู ล  ให้ ค า แนะน า  ข้ อ เ สนอแนะ 
ตรวจสอบ การด าเนินงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของหน่วยงาน หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่
ประจ าคณะ วิทยาลัย ส านัก และหน่วยงานวิสาหกิจ  
2. ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้
ทราบและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกต้องและ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศที่จัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
4. ก ากับติดตาม รายงานผล และประเมินผลต่อ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565  

กันยายน 
2565 

http://www.ocn.ubu.ac.th/ 
 

คณะเภสัชศาสตร ์ 1. วางระบบและก าหนดสิทธิ์และการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลในแต่ละระดับของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารที่เข้าถึง
ข้อมูลท าการแสดงเจตจ านงสุจริตและรับรองว่าจะ
ไม่ใช้ข้อมูลที่เก็บรักษาไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 
3. จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน 
2565 

https://www.phar.ubu.ac.th 

ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ภายหลังประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ กรรมการฯ 

และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องรับรองตน (ตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) ว่าไม่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน กรณีเมื่อพบว่า
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
ต้องถอนตัวจากการเป็นกรรมการฯ ทันที 

กันยายน 
2565 

 

เว็บไซตค์ณะวิศวกรรมศาสตร ์
www.eng.ubu.ac.th  
(ข่าวรับสมัครงาน) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

1. ด าเนินการตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดสอบแข่งขัน/คัดเลือก 
2. หากตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับกรรมการสรรหาให้
กรรมการผู้นั้นเลิกเป็นกรรมการ และมีการยืนยัน
ความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าสอบแข่งขันผ่านแบบ
รับรองความไม่เกี่ยวข้อง 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่าง
กว้างขวาง 
4. เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานจัดสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คล้ายภาค ก. ของ

เมื่อมีการเปิด 
สอบแข่งขัน/ 

คัดเลือก 

http://www.cmp.ubu.ac.th/~c
mpn/th/all_news.php?type=0
0010 
 
https://www.ubu.ac.th/new/ne
ws_category.php?cid=2 
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คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ 

ส านักงาน ก.พ.) หรือวางแนวทางในการสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไปเนื่องจากบางหน่วยงาน
อาจไม่มีบุคลากรที่ช านาญด้านนี้ 

คณะเภสัชศาสตร ์ จากการควบคุมที่มีอยู่เดิม สามารถยอมรับความ
เสี่ยงได้ แต่ยังต้องเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาด้านนี้  
โ ดยมี ก ารควบคุมก ากั บดู แล ในระหว่ า งการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการควบคุมที่มีอยู่เดิมโดย
ไม่ต้องจัดการความเสี่ยง 

- https://www.phar.ubu.ac.th 

ส านักบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

1. เผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือก
เพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
2. คณะกรรมการหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน ต้องไม่มีความสัมพันธ์
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ส อบ แ ข่ ง ขั น  โ ด ย
คณะกรรมการลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับ
สมัครอย่างกว้างขวางบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย  

กันยายน 
2565 

https://www.ubu.ac.th/web/ 
pnr 

ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1. ใช้ระบบการสัมภาษณ์ทุน กรรมการ 2 ท่าน ต่อ 

นักศึกษา 1 ราย  
2. กรรมการที่สัมภาษณ์ทุน ต้องไม่อยู่สาขาวิชา
เดียวกันกับนักศึกษา 
3. มีการประเมินคะแนนพื้นฐานตามเกณฑ์กลาง
ของมหาวิทยาลัย 
4. มีการประเมินคะแนนพื้นฐานตามเกณฑ์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ยกเลิกการประเมินคะแนนสัมภาษณ์จาก
กรรมการ 

สิงหาคม 
2565 

Facebook “งานพัฒนานักศึกษา 
คณะวิศวฯ ม.อบ.” 
http://www.eng.ubu.ac.th/งาน
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร ์ จากการควบคุมที่มีอยู่เดิม สามารถยอมรับความ
เสี่ยงได้ แต่ยังต้องเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาด้านนี้  
โ ดยมี ก ารควบคุมก ากั บดู แล ในระหว่ า งการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการควบคุมที่มีอยู่เดิมโดย
ไม่ต้องจัดการความเสี่ยง 

- https://www.phar.ubu.ac.th 

ด้านการรับและการจ่ายเงินของเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีหน้าท่ีโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีเจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการ 
คณะเภสัชศาสตร ์ 1.  มีการประกาศเรื่องการก าหนดให้ผู้ที่ท าหน้าที่

รับ/จ่ายเงินต้องเป็นบุคลากรในงานการเงินท่ีมีหนา้ที่
ในการรับ/จ่ายเงินเท่านั้น 
2. ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานการเงินต้องมีการค้ า
ประกัน 
3.  จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในด้าน
การรับ-จ่ายเงินต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับ-จ่ายเงิน
โดยตรง  โดยสอดแทรกในการประชุมบุคลากร 

กันยายน  
2565 

https://www.phar.ubu.ac.th 
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คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ 

4.  มีการสื่อสาร/แจ้งข้อมูลผู้ท าหน้าที่รับจ่ายเงินให้
ทราบทั่วกัน 

โรงพิมพ์ ขั้นตอนการรับเงิน  
1. ลูกค้าช าระค่าบริการ  
2. งานการเงินออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (สีขาว) 
ให้ลูกค้า ให้ลูกค้า  
4. น าเงินฝากธนาคาร  
5. ตัดยอดลูกหนี้ในฐานข้อมูล  
6. ส าเนา (สีชมพู) ส่งเจ้าหน้าที่บัญชีพร้อมแนบใบ
น าฝากเงิน  
7. ส าเนา (สีฟ้า) ติดเล่มใบเสร็จ 
ขั้นตอนการจ่ายเงิน  
1. จัดท าบันทึกขออนุมัติ  
2. ธุรการออกเลข  
3. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  
4. งานการเงินจัดท าเช็คพร้อมใบสั่งจ่าย  
5. เสนอผู้มีอ านาจลงนามในเช็คและใบสั่งจ่าย  
6. ลงทะเบียนใบสั่งจ่ายเช็ค  
7. งานการเงินประสานเจ้าของเรื่องมารับเช็ค  
8. ส่งเอกสารใบสั่งจ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่บัญชีลง
บันทึกบัญชี 

กันยายน 
2565 

 

https://www.ubu.ac.th/web/u
bupress/news/20674/ 

ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร ์ จากการควบคุมที่มีอยู่เดิม สามารถยอมรับความ

เสี่ยงได้ แต่ยังต้องเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาด้านนี้  
โ ดยมี ก ารควบคุมก ากั บดู แล ในระหว่ า งการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการควบคุมที่มีอยู่เดิมโดย
ไม่ต้องจัดการความเสี่ยง 

- https://www.phar.ubu.ac.th 

4.3 การติดตามผลการด าเนินงานแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน
ด าเนินการติดตาม ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ โดยจะด าเนินการติดตามไปพร้อมกับการรายงานผลการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน และจะจัดส่งบันทึกข้อความติดตามผลการ
ด าเนินงาน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ และให้จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน 10 วันท า
การหลังสิ้นไตรมาส เพ่ือเสนอต่อที่คณะกรรมการที่เก่ียวข้องต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ขอให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ
แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมายังกองแผนงาน  ขอให้ด าเนินการจัดส่งมายังกองแผนงาน ภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย  
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5. ปฏิทินการด าเนินการประเมินความเสี่ยงและการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
 

ประเด็น ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการทบทบทวนแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน และจัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน ในขั้นการ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เดือนกันยายน 2564 
 

คณะ/หน่วยงาน 

2. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกัน
การทุจริต และจัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ/
หน่วยงาน 

ภายในเดือนวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2565 

คณะ/หน่วยงาน 

3.  ประชุมเพื่อทบทวนและจัด (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2565  

กองแผนงาน/  
คณะ/หน่วยงาน 

4. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริตและก าหนดแนวทางเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
2565  

กองแผนงาน/  
กองคลัง/กองบริการ
การศึกษา/ส านักงาน

พัฒนานักศึกษา 
5. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยง การก าหนดแนวทางการป้องกัน
การทุจริต และการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต  

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2565  

กองแผนงาน 
 

O๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
1. เผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและ                  
แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

ภายในเดือนมีนาคม 
2565  

กองแผนงาน/  
 

2. แจ้งเวียนรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและแนว
ทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5 ให้กับคณะ/หน่วยงาน  

ภายในเดือนมีนาคม 
2565  

กองแผนงาน 

3. การติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔  

ภายใน 10 วันหลัง 
สิ้นไตรมาส 3 และ 4  

คณะ/หน่วยงาน 

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ และ/หรือคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2565  

กองแผนงาน 

หมายเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือคณะกรรมการพัฒนา
ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ให้
อธิการบดีทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. ขอให้กองแผนงาน ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ในประเด็นความเสี่ยงด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/
ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน และความเสี่ยงด้านการรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่
โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการ ในการพิจารณาทบทวนแนวทางการป้องกันการทุจริตและ
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ประพฤติมิชอบอีกครั้ง เพ่ือก าหนดแนวทางฯ ที่ครอบคลุมในกระบวนการที่อาจเสี่ยงต่อการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กองแผนงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษาและคณะ/หน่วยงานในการก าหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานที่มี
ประเด็นความเสี่ยงที่เหมือนกัน เพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน  

3. ขอให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบมายังกองแผนงาน ขอให้ด าเนินการจัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
พร้อมทั้งด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้  
1. ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อการรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต 

และแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2. ให้ความเห็นชอบปฏิทินการด าเนินการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
3. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้น 

 1. ที่ประชุมเพ่ือทบทวนและจัด (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 4.2 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและการก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 2. การประชุมเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2. ปฏิทินการด าเนินการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
3. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการประเมิน

ความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมายังกองแผนงาน ขอให้ด าเนินการจัดส่งมายังกอง
แผนงาน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
1. รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริต 

ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2. ปฏิทินการด าเนินการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
 
4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลที่ มุ่งหวังเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้วเกิดการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ที่ได้รับการพัฒนา และแสดงออกถึง ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือ 
คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแ ละความ
รับผิดชอบและด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ท าให้ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และการสอบเป็น แบบออนไลน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ที่ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
โดยเฉพาะ รายวิชาทางด้านทักษะการปฏิบัติ รวมถึงสมรรถนะผู้เรียนและทักษะอันจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุ คุณภาพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ไว้ในแผนการ
สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและ 
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
สอบเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้เห็นชอบแนวทางการจัดการสอบในที่ตั้งโดยอนุญาตให้จัดการสอบในที่ตั้งตั้งแต่วันที่ 7 - 18 
มีนาคม 2565 และด าเนินการดังนี้ 

(1 )  นั กศึ กษาจะต้ องตรวจ  ATK โดยรั บชุ ดตรวจที่ คณะต้นสั งกั ดหรื อจั ดหาด้ วยตน เอง  
โดย นักศึกษาจะต้องมีผลตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนหรือสอบในที่ตั้ งไม่ เกิน 3 วัน และมีผลตรวจทุก 7 วัน  
ในระหว่างสอบในที่ตั้ ง  โดยนักศึกษาที่ เข้ าสอบในรายวิชาตามตารางสอบในที่ตั้ งที่ มหาวิทยาลัยก าหนด  
ต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทุกราย (100%) และสุ่มตรวจ ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทั้งหมด ในครั้งท่ี 2 

(2) เมื่อนักศึกษาทราบผลตรวจแล้วจะต้องบันทึกผลตรวจลงในระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกครั้งเพ่ือ
ใช้ในการคัดกรองและแสดงก่อนการเข้าเรียนและเข้าสอบในที่ตั้ง  

(3) มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้เฉพาะนักศึกษาที่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบเข้าห้องเรียน และห้องสอบ
ในที่ตั้งได้ ส าหรับผู้ที่มีผลเป็นบวกให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย อุบลราชธานีทันที 

(4) นักศึกษาที่เข้าเรียนและเข้าสอบในที่ตั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
(5 )  กองบริ การการศึ กษา  ร่ วมกับคณะ/วิทยาลั ยด า เนิ นการจั ดท า โครงการสนับสนุน 

การ จัดการเรียนการสอนและการสอบในที่ตั้งโดยจัดซื้อชุดตรวจ ATK  
(6) ส านักงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะด าเนินการประชาสัมพันธ์ แจกชุดตรวจ ATK ให้กับนักศึกษา 

รวมถึงก ากับการตรวจและการบันทึกผลตรวจของนักศึกษา   
(7) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดท าระบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจ ATK รายงานและ สนับสนุน

ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
ดั งนั้ น เ พ่ื อ ให้ ก า รด า เ นิ นการสอบประจ าภ าคของมหาวิทยาลั ย  เป็ น ไปตาม มาตรการ 

ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดที่
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ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
จึงเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาด กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1)  เพ่ิมข้อความในข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจ า
ภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้  

“(4 )  ใ ห้ แ สด งผล ต ร วจหา เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด -19 (Antigen Test Kit : ATK) จ า ก ร ะบบ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดก่อนเข้าอาคารสอบ โดยต้องมีผลตรวจก่อนการสอบวันแรกในที่ตั้งตามตารางสอบของ
นักศึกษาไม่เกิน 3 วัน และมีผลตรวจทุก 7 วันในระหว่างสอบในที่ตั้งเฉพาะผู้ที่ถูกสุ่มให้ตรวจครั้งถัดไป 

 นักศึกษาที่ เข้าสอบในรายวิชาตามตารางสอบในที่ตั้ งที่มหาวิทยาลัยก าหนดต้องเข้ารับ 
กา รตรวจ หา เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด -19 (Antigen Test Kit : ATK)  ทุ ก คน  และมหา วิทยาลั ย จ ะสุ่ ม ต รวจ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของนักศึกษาทั้งหมดในครั้งถัดไป 

ผู้ที่ไม่มีผลตรวจหรือผลตรวจเป็นบวกจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารสอบ” 
ข้อ 4 ให้แก้ไขข้อความในข้อ 8(1) ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติ  

ในการสอบประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดังนี้ 

เดิม 
“(1) เตรียมชุดข้อสอบและอุปกรณ์ประจ าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่าสี่สิบห้านาที”  
แก้ไขเป็น 
“(1) ให้ตรวจสอบและคัดกรองกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบก่อนเข้าอาคารสอบ จัดเตรียมชุด

ข้อสอบและอุปกรณ์ประจ าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่าสี่สิบห้านาที” 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องแนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคขอมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้น 

คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวัน
อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง 
แนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 

 

ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าขั้นตอนการตรวจ ATK และแจ้งก าหนดวิธีการรับ ATK เป็น

อินโฟกราฟฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์นักศึกษา 
2. มอบกองบริการการศึกษาเสนอโครงการจัดหา ATK โดยให้มหาวิทยาลัยและคณะรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการ มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ ปรับวิธีการเขียนและตรวจสอบ ก่อนเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  

 
4.7 พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ตามหนังสือส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่ อว 0208.4/ว 2690 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2565 เรื่อง ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โดยขอความร่วมมือ
ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา (ร่าง ) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โดยให้ตอบรับภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายที่จะสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
และให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 มีมติ
เห็นชอบให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ และสถาบันอุดมศึกษา สป.อว.จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาร่วมด าเนินการ
เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โดยการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
งานวิชาการดังกล่าว สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร จะต้องด าเนินการดังนี้ 

1. ผลักดันให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีประกาศนโยบายเป็นสถานศึกษระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
ตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้มีการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

2. ผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริม ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการจัดตั้งระบบบริการบ าบัดหรือมี
กิจกรรม การคัดกรอง บ าบัด ฟื้นฟู ส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม 

3. ผลักดัน สนับสนุน และหนุนเสริมสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แกนน านิสิต นักศึกษา ในการมีส่วนช่วยขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดปัจจัยเสี่ยงต่าง  ๆ 
รวมทั้งให้มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการน า
งานวิจัยไปพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 

4. ปฏิเสธการรับทุนอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนใด ๆ จากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบ และองค์กรที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากธุรกิจยาสูบ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของผู้ประกอบธุรกิจยาสูบภายใต้นโยบาย  “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility : CSR) 

ทั้งนี้ จากการประสานงานในเบื้องต้น สป.อว. แจ้งว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาปรับแก้เนื้อหา
ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 4 ข้อได้ตามสมควร แต่รูปแบบของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สป.อว.จะด าเนินการ
ปรับเองตามความเหมาะสม 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

2. พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. อธิการบดีเห็นชอบให้กองกลางด าเนินการตามขั้นตอนของการพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการต่อไป 

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
1 มิถุนายน 2564 มีความเห็นว่า เนื่องจาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นข้อสั่งการ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าเป็นอ านาจของอธิการบดีในการลงนามบันทึกข้อตกลง 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับ (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 

  
ทั้งนี้ประธานที่ประชุมเห็นควร ให้กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนานักศึกษา และคณะ/ส านัก 

ร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบส านักงานพัฒนานักศึกษา ประสานตอบรับการให้ความร่วมมือ

ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ส่วนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นว่ามีลักษณะเป็นข้อสั่งการของ สป.อว. ซี่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลมหาวิทยาลัย 
จึงเป็นอ านาจของอธิการบดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้มอบกองกลางด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

- 
 

เลิกประชุมเวลา   16.45 น.  
 

 
(นายจักริน สงวนศักดิ์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 (นายปิยณัฐ สร้อยค า) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 

(แทน) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 5/2565 อังคารที่ 1 มีนาคม 2565 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 


