
  
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 17/2561  

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561   

ณ  หองประชุมวารินชําราบ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
 
ผูมาประชุม 
 

๑.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ 

๒.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รศ.อริยภรณ พงษรัตน กรรมการ 

๓.  รองอธิการบดีฝายแผนและกิจการมหาวิทยาลัย ผศ.จุฑามาส จิตตเจริญ กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและ 

วิเทศสัมพันธ 

นางสิรินทรทิพย บุญมี กรรมการ 

๕.  รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดลอม 

ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการ 

๖.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา นายทรงพล อินทเศยีร กรรมการ 

๗.  (แทน) รองอธิการบดีฝายวิจัยและพันธกิจสังคม นางสาวปญจีรา ศุภดล กรรมการ 

๘.  ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 

๙.  ผูชวยอธิการบดีฝายปฏิบัติการวิจัย ผศ.อัญชลี สําเภา กรรมการ 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.รัชดา โสภาคะยัง กรรมการ 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ นางสาวอรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ ผศ.พรทิพย ไววุฒิ กรรมการ 

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายงบประมาณ นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข กรรมการ 

๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 

๑๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ผศ.ชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 

๑๖. คณบดีคณะบริหารศาสตร รศ.มันทนา สามารถ กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รศ.กุลเชษฐ  เพียรทอง กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผศ.สุรศักดิ์ คําคง กรรมการ 

๒๐. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 

นพ.ประวิ อ่ําพันธ กรรมการ 
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๒๑. คณบดีคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ผศ.กัญญา จึงวิมุติพันธ กรรมการ 

๒๒. คณบดีคณะนิติศาสตร นายขรรคเพชร ชายทวีป กรรมการ 

๒๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐิติพล ภักดีวานิช กรรมการ 

๒๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 

๒๕. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ผศ.มงคล ปุษยตานนท กรรมการ 

๒๖. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 

๒๗. ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสิน 

และสิทธิประโยชน 

ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ 

๒๘. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและ

สารสนเทศ 

นางจุฑามาศ 

 

หงษทอง 

 

กรรมการและ 

เลขานุการ 

๒๙. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

1. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ผศ.กฤษณ  ศรีวรมาศ  ติดราชการ 

 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายอนุวัฒน  วัฒนพิชญากูล   ประธานสภาอาจารย 

๒. นายจิรศักดิ์  บางทาไม   (แทน) ประธานสภาอาจารย 

๓. นายสหรัฐ  โนทะยะ    รองคณบดีฝายพันธกิจสังคมและบริการวิชาการ  

       คณะนิติศาสตร 

๔. นายเพลิน  วิชัยวงศ    หัวหนางานประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ กองกลาง 

๕. นายนราธิป  อาษารกัษ   หัวหนาสํานักงานกฎหมายและนิติการ 

๖. นายประเสริฐ  โสนะจิต   นิติกร สํานักงานกฎหมายและนิติการ 

๗. นางธัญญพัทธ  ในเกษตรธนพัฒน  หัวหนางานบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนานักศึกษา  

๘. นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน   หัวหนางานทะเบียนและวัดผล กองบริการการศึกษา 

๙. นางนิตยา  ชาลีพรหม   นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 

๑๐. นางสาวกรรณิการ  บอแกว   เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป  กองกลาง 

๑๑. นายจักรนิ  สงวนศักดิ์   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 

 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา   09.30 น. 
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ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 
  1.1 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2561 
  ประธาน  แจงที่ประชุม ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี4 กันยายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ 0017.2/ว4631 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561  เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  (เอกสารแนบ 1) โดยมีขอสั่งการที่เก่ียวของ จํานวน 2 ดาน  
ประกอบดวย 
  1) ดานสังคม  ประเด็นการแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสงบและความเปนระเบียบ
เรียบรอย โดยในการดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ดังกลาวในสังคม เชน การจัดระเบียบท่ีอยูอาศัยในชุมชน 
พื้นที่ริมแมน้ําคูคลอง พ้ืนที่คาขาย หาบเร  แผงลอย การปราบปรามการขายสินคาหนีภาษี สินคาละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา เปนตน ใหทุกสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ถูกตอง 
  2) ดานการบริหารราชการแผนดินและ อ่ืนๆ  ประเด็นการเรงดํา เนินการรณรงค
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการลดการใชวัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก โดยใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
   ทั้งนี้ รายละเอียดการสั่งการปรากฎในแบบสรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุม
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  4 กันยายน  2561 (เอกสารแนบ 2) ดังนี้  

 

ท่ี เรื่อง ประเด็นขอส่ังการ หนวยงาน
รับผดิชอบ 

ประเด็นการปฏิบัติ 

1. ดานสังคม 1) การแกไขปญหาตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสงบและความเปน
ระเบียบเรียบรอย  ในการดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ 
เพ่ือใหเกิดความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอยข้ึนใน
สงัคม เชน การจัดระเบียบที่อยูอาศัยในชุมชน  พื้นที่ริมแมนํ้า
คูคลอง พื้นที่คาขาย หาบเร แผงลอย การปราบปรามการขาย
สนิคาหนีภาษี  สินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน  ให
ทุกสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตาม
หนาที่ ใหถูกตอง ดวยความเหมาะสมรอบคอบ รวมทั้งให
คํานึงถึงผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นรอบดานและให
พิจารณากําหนดแนวทางมาตรการรองรับเพ่ือใหความ
ชวยเหลือเยียวยาผูประกอบการ/ประชาชนผูเก่ียวของที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินงาน ใหเหมาะสมตามแตกรณีดวย 

ปค.อบ./สถ.อบ./
อําเภอทุกอําเภอ/
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ให ปค.เปน
หนวยงานหลัก
ประสานงานกับ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือ
ดําเนินการตามขอ 
สั่งการดังกลาว 

2. ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน
และอ่ืน ๆ  

2) การเรงดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนเขา
มามีสวนรวมในการลดการใชวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก  ตามที่
ไดมีขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2561 ใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เรงดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธใหทุกภาคสวน เขามามี
สวนรวมในการลดการใชวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก เนื่องจากจะ

สถ.อบ. /อําเภอ  
ทุกอําเภอ/องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือทราบ 
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ท่ี เรื่อง ประเด็นขอส่ังการ หนวยงาน
รับผดิชอบ 

ประเด็นการปฏิบัติ 

กลายเปนขยะตกคางที่ยอยสลาย 
ไดยาก เชน การใชถุงพลาสติกใสสินคาเทาท่ีจําเปน และ
กระตุนใหผูซื้อสินคา นําถุงผามาใสสินคาเอง การใหสวนลด
ราคาสินคากรณีที่ลูกคาไมใชถุงพลาสติก รวมทั้งพิจารณา
กําหนดมาตรการจูใจสําหรับบริษัท หางราน และสถาน
ประกอบการตาง ๆ เพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุที่ผลิตจาก
พลาสติกอีกทางหนึ่งดวยนั้น ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่
เก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและ
การกีฬา เปนตน เรงดําเนินการตามขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีดังกลาว ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยให
สามารถเร่ิมดาํเนินมาตรการลดการใชถุงพลาสติกไดต้ังแต
เดือนตลุาคม 2561 เปนตนไป 

  3) การจัดทําหนังสือชุดความรู “รอยเรื่องเลา” ตามที่
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์  
ภูตระกูล) รวมกับกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําหนังสือชุด
ความรู “รอยเร่ืองเลา” โดยมีรูปแบบของเอกสารและวิธีการ
นําเสนอเน้ือหาที่เขาใจงาย นั้น ใหทุกสวนราชการพิจารณานํา
รูปแบบและวิธีการนําเสนอของเอกสารดงักลาวมาเปน
ตนแบบ/แนวทางในการจัดทําเอกสารหรือสื่อส่ิงพิมพของสวน
ราชการเองเพ่ือใชในการสรางการรับรู และความเขาใจ
เก่ียวกับเร่ืองตางๆ ที่สวนราชการนั้น ๆ ไดดําเนินการ 
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินการ รวมทั้งขอมูลที่
สาํคัญอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหประชาชนไดทราบอยางถูกตอง 
ครบถวน ทั้งนี้ ใหเรงรัดจัดทําใหแลวเสร็จโดยเร็วภายใน 1 
เดือน แลวใหประชาสมัพันธและเผยแพรผานชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ รวมทั้งจัดสงไปยังหนวยงานและสถานศึกษา
ตาง ๆ ใหทั่วถึงทั่วประเทศดวย 

สวนราชการ 
หนวยงาน
รฐัวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวง 
มหาดไทย เพ่ือใช
เปนแนวทางในการ
จัดทําเอกสารหรือสื่อ
สิ่งพิมพใหเปนไป
ตามขอสั่งการ
ดังกลาว 

 

 

  มติท่ีประชุม  : รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 
15/2561 วาระพิเศษ  เมื่อวันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

ฝายเลขานุการฯ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 15/2561 วาระพิเศษ เม่ือวันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 
 
  มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข   
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 2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 
16/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

ฝายเลขานุการฯ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 16/2561 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 
 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 พิจารณาทบทวนการไมเขารวมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลาง 
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจําป
การศึกษา 2562 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม ตามหนังสือที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
ที่ ทปอ. ๖๑/ว ๐๔๒๗ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เร่ือง การเขารวมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคล
กลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ อางถึงหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/๗๐๗๓ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ไดมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทนยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเปนเอกฉันทไมเขารวมระบบการคัดเลือก
กลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น ฝายเลขาธิการ ทปอ. ไดนําเร่ือง 
เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบ TCAS แลว มีความเห็นวา ระบบการคัดเลือกฯ 
ดังกลาว เปนนโยบายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมอบหมายมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
สมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  ตองดําเนินการและใหมีผลในทางปฏิบัติตั้งแตปการศึกษา  
๒๕๖๑ เปนตนไป และขยายการปฏิบัติใหครอบคลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยสมทบอื่น ๆ  
ในปตอไป เพ่ือสนองตอนโยบายน้ี ดังนั้น มหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือขายจึงตองเขารวมและปฏิบัติตาม
ขอกําหนดรวมกัน จึงใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบทวนมติของมหาวิทยาลัยที่จะไมเขารวมในระบบ 
การคัดเลือกดังกลาว ความละเอียดทราบแลวนั้น  
 ในการนี้ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา ไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่ ๒๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติไม เขารวมระบบการคัดเลือกกลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
TCAS ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
การเขารวมระบบ TCAS ตามขั้นตอนตอไป   
 ดังนั้น จึงใครขอที่ประชุมพิจารณาการเขารวมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคล
กลางเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแจงผลการพิจารณาทบทวนกลับไปยังที่สํานักเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทยตามลําดับตอไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  

หมวดที่ ๒ ขอ ๖ วิธีรับเขาเปนนักศึกษา วิธีรับและจํานวนการรับใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
แตละปการศึกษาโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
 ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุม  ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 พิจารณาทบทวนการไมเขารวมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลาง  เขาศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
  มติท่ีประชุม : ยืนยันไมเขารวมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเขาศึกษา 
ในสถาบันอดุมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) TCAS ประจําปการศึกษา 
2562 
 
 3.2   (ราง) ประกาศหลักเกณฑการใหทุนดานการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 - ถอนเร่ืองเนื่องจากอยูระหวางหารือหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดทําเอกสารใหครบถวน 
และจะนําเสนอที่ประชุมคร้ังตอไป - 
 

 3.3 การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 
 ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมอบหมายให กองคลัง รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา 
 ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 
2561 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 565,157,115.81 บาท  
(หารอยหกสิบหาลานหนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบหาบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) จําแนกเปน 

 สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.60   วันที่ 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61      รวมท้ังสิ้น 

รายไดคาธรรมเนียมรอการจัดสรร 38,562,270.29 555,544,331.87 594,106,602.16 

หัก เงินจัดสรรฯ                       27,185,560.00 537,971,555.81 565,157,115.81 

คงเหลือรอการจัดสรรฯ 11,376,710.29 17,572,766.06 28,949,486.35 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาหนวยกิตและคาธรรมเนียม

การศึกษาที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2555  
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

บัณฑติศกึษา 
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 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  การจัดสรรเงนิคาธรรมเนียมการศึกษา  ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2560 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงขอเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือโปดรทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2561 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  จําแนกตามภาคการศึกษาและตามปงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2561 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จําแนกตามการรบัเงินจริงในแตละปงบประมาณ 
 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
3.4 รายงานปญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 

ภายใตการดําเนินการแหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และ
สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน  เสนอท่ีประชุม  ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้ ง ท่ี  16 เมื่อ วันที่  2 ตุลาคม 2561 ไดมีมติมอบกองคลังปรับแก ไข 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป นั้น กองคลัง  
ไดดําเนินการปรับรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปญหาอุปสรรค ในการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ รายจาย พ.ศ. 2561 
1.1 ปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และกฎหมายลูกอื่น ๆ มีผลบังคับใชในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 เปนตนมา  
โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง ฯ เปนเรื่องใหม มหาวิทยาลัยฯ จะตองทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ 
ทุกภาคสวนและใชเวลาในการศึกษาแนวปฏิบัติและระบบที่เก่ียวของ  

1.2 ความไมพรอม ในแบบรูป รายละเอียดรายการกอสรางหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุของสวนราชการในสังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปรียบเทียบ ระหวางแผนและผล ดังนี้  

1.2.1  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดจัดทําแผนการจัดซื้อจัดซื้อ จัดจางและ
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
มาตรา 11 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ขอ 11,12 พรอมท้ัง เผยแพรแผนดังกลาว บนระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลางและระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแผนจัดซื้อจัดจาง กําหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจาย   
พอสังเขป 

1.2.2  แผนการจัดซื้อจัดจาง รายการครุ ภัณฑที่มี ราคาตอหนวย ต่ํ ากวา  
1 ลานบาท และส่ิงกอสรางตํากวา 10 ลานบาท จะตองดําเนินการ จัดซื้อจัดจาง จัดจาง ชวงสิงหาคม-
กันยายน 2561  เบิกจายแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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สวนครุภัณฑที่มีวงเงินเกิน 1 ลาน และสิ่งกอสรางเกิน 10 ลานบาท จะตอง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในไตรมาส 1 และเบิกจายแลวเสร็จในไตรมาส 3 ซึ่งมีรายการกอสรางไมเปนไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจาง (ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห ณ 8 สิงหาคม 2561) จํานวน 6 รายการ อนึ่ง  
การสงแบบรูปและราคากลางไมเปนไปตามแผนทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินต่ํากวาเปาหมาย 

2 ปญหาอื่น ๆ 
2.1 การรับรูรายการงบประมาณรายจายประจําปนั้น ๆ ลาชา 
2.2 การรับรูนโยบาย การจัดซื้อจัดจาง กรณี เปลี่ยนมิติงบประมาณจากสวนราชการ 

ในสังกัด เปน ความรับผิดชอบของงานพัสดุ กองคลัง  
2.3 การทํางานเปนทีม ขาดความเขมแข็ง  

3. แนวทางแกไขปญหา อุปสรรคตาม ขอ 2 รูปแบบตาง ๆ ดังนี้  
3.1 รูปแบบท่ี 1  งานพัสดุ  กองคลัง โดยผู อํานวยการกองคลัง ได  “สัญจร” 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซอมความเขาใจในการปฏิบัติงานภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.2560 และระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

3.2 รูปแบบท่ี 2 จัดทํา “คูมือการจัดซื้อจัดจาง” ภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) 

3.3 รูปแบบที่ 3 สงเจาหนาที่ไปรับการฝกอบรมและจัดอบรมใหความ รูโดยงานพัสดุ กองคลัง  
4. ผลสัมฤทธ์ิและสวนท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับ 

4.1 บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระดับมาก  จากมาตรวัด ๕ ระดับ ตัวชี้วัด คือ ปฏิบัติงาน
ถูกตองครบถวนเกินรอยละ 90    

4.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคูมือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางแหงพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (ข) วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ มีวงเงินไม เกิน  
500,000.-บาท บังคับใชทําใหการปฏิบัติงานราชการภายในมหาวิทยาลัย  เปนมาตรฐานเดยีวกัน 

4.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีระบบสารสนเทศ เพื่อประกาศเผยแพร ราคากลาง 
รายละเอียด หรือ ขอบเขตการจาง การประกาศเชิญชวน ประกาศผูชนะการเสนอราคาทุกวงเงิน ฯลฯ  
แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลูกกําหนดไว 
อยางเครงครัดทําใหการทํางาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปนไปดวยความ โปรงใส ตรวจสอบ 
ผลการดําเนินงานได เปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําฐานขอมูลสินทรัพย  
เพื่อสนับสนุนรายงานการเงินประจําป งบประมาณรายจาย พ.ศ.2562 และใหการปฏิบัติงานสอดคลอง 
กับกฎหมายอ่ืน ๆ เชน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ  
ของคณะทํางาน  

5. ขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
5.1 โครงสราง งานพัสดุ กองคลัง ในป พ.ศ. 2562 ยังคงเดิมไวดังเดิม ดังนี้ 

5.1.1 กลุมจัดหา จํานวน 3 คน 
5.1.2 กลุมบรหิารสัญญา จํานวน 3 คน 
5.1.3 กลุมทะเบียนสินทรัพย จํานวน 1 คน 
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5.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ควรจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2562 ชวงเดือน สิงหาคม 2562 กรณี 

5.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรแจงสวนราชการในสังกัด ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง 
ลวงหนา ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 เปนตนไป โดยสงวนสิทธิที่จะกอหนี้ผูกพันไว 

5.4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองคลังควรจัดประชุมซอมความเขาใจใหแกผูบริหาร 
ผูบริหารสวนราชการ เจาหนาที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ชวงกอนปดงบประมาณ และเตรียมความพรอม 
ในการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง และการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสวนราชการปฏิบัติ
ราชการไดถูกตอง ครบถวน สอดคลองพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงัภาครัฐ พ.ศ. 2561  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
มาตรา 37 อํานาจของหนวยงานรัฐจะกอหนี้ผูกพันหรือจายเงินได ก็แตโดยอาศัยอํานาจ 

ที่มีอยูตามกฎหมาย 
มาตรา 45-45 “การบรหิารจัดการทรัพยสินที่อยู ในความครอบครอง” 
มาตรา 48 การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุของหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรอืตามกฎระเบียบ 
ของหนวยงานของรัฐโดยเครงครัด โดยตองดําเนินการดวยความสุจริต คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลและตรวจสอบได 

2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 มาตรา 11 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั  

พ.ศ. 2560  ขอ 11 และ 12 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 

ไดผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวัน
อังคารที่ 2 ตุลาคม 2561  โดยที่ประชุมมีมติมอบกองคลังดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อโปรดพิจารณา  
รายงานปญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2561 ภายใตการดําเนินการ 
แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และสอดคลองกับมาตรฐาน 
การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานของรัฐ 

 
ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. มอบกองคลังสรุปประเด็นท่ีนําเสนอใหชัดเจนและให เปนการนําเสนอรายงาน 

ในลักษณะเชิงบวกหรือเชิงสรางสรรค โดยเสนอวิธีการแกไขในแตละประเด็น  
2. ไมตองระบุชื่อบุคคลในรายงาน  
 
 มติที่ประชุม : มอบกองคลัง ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ และนาํเสนอในการประชุมครั้งตอไป 



- 10 - 
 

3.5 ขออนุมัติจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. ... 

รองคณบดีฝายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เสนอที่ประชุม   
ดวยวิธีการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ดําเนินการโดย วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ในบางประเด็นไมเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เ ร่ือง การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. . . .  
โดยผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 ที่ประชุมไดมีมติ มอบวิทยาลัยฯ และรองอธิการบดีฝายวิชาการแกไขตามขอเสนอแนะ 
ของที่ประชุม  และนําเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไปซึ่งวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามมติดังกลาว  
และไดดําเนินการสงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียนอธิการบดี เพ่ือพิจารณา  
และอธิการบดีไดแจงวิทยาลัยฯ ดําเนินการแกไขขอบังคับ และเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตอไป ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.1.1/1244 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1   

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
ตามขอเสนอแนะของอธิการบดีเรียบรอยแลว จึงเสนอขออนุมัติจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
วาดวย การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่  
9 มกราคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ และมอบวิทยาลัยฯ ดําเนินการหารือสํานักงานกฎหมายและนิติการ
ตรวจสอบ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 

2. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามมติดังกลาว และทางสํานักงานกฎหมายฯ ไดตอบขอหารือ
มายังวิทยาลัยฯ รายละเอียดตาม บันทึกขอความ ที่ ศธ. 0529.1.10/839 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 

3. ตามบันทึกที่ ศธ 0529.16.1.9/17 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 อธิการบดี เห็นชอบ 
ในเน้ือหาและใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2561  

4. ตามบันทึกที่  ศธ 0529.2/122 ลงวันที่  12 มีนาคม 2561 งานบริหารทั่วไป  
แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 
ที่ประชุมไดมีมติ มอบวิทยาลัยฯและรองอธิการบดีฝายวิชาการ แกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
และนําเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป   

5. ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.1.1/1244 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยฯ  
ไดทําหนังสือเรียนอธิการบดี เพ่ือขอสงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... อธิการบดี
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ไดแจงวิทยาลัยฯ ดําเนินการแกไขขอบังคับ และเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาตอไป 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อโปรดพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
วาดวย การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....  

 
ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังน้ี  
1. ขอ 6 ใหตัด คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ... ใหตัดขอความ "และเปนผูที่สามารถ

ทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทยศาสตร ไวกับกระทรวงสาธารณสุขและมีสัญญาค้ําประกันโดยบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด" ออก  

2. ขอ 8 การลงทะเบียนเรียน การกําหนดนิยามควรใหสอดคลองกับขอบังคับและ
โครงสรางหลักสูตร เชน ช้ันเตรียมแพทย ช้ันปรีคลีนกิ และช้ันคลินิก  

3. ขอ 9 การเพิ่มและถอนรายวิชา ใหแกไขดังนี้  
3.1 ใหปรับรูปแบบการเขียนใหสอดคลองและเปนแนวทางเดียวกับ ขอ 8  

การลงทะเบียนเรียน  
3.2 ขอ 9 (2) วรรคสอง "ระยะเวลาในการถอนรายวิชา การไดสัญลักษณ 

ในใบรายงานผลการเรียน ..." ใหแกไขเปน "ระยะเวลาในการถอนรายวิชา การไดอักษรลําดับขั้นและ
สัญลักษณในใบรายงานผลการเรียน ..." 

3.3 ขอ 9 (2) วรรคสอง (บรรทัดสุดทาย) "หลักเกรฑ" ใหแกไขเปน "หลักเกณฑ" 
4. ขอ 10(3.2) บรรทัดที่ 2 จากเดิม "หลังจากนักศึกษาทุกกลุม (Block rotation)"  

ใหแกไขเปน " หลังจากนักศึกษาที่ศึกษา Block rotation ทุกกลุม " 
5.ขอ 11 (2)ใหปรับรูปแบบการเขียนใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
6. ใหพิจารณาคําหรือเนื้อหาใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 เชน รายวิชา (Course) ชุดวิชา (Module) และ Block rotation 
  
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ 
 
3.6 รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี คร้ังท่ี 13/2561 วาระพิเศษ และคร้ังที่ 14/2561 
  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  แจงที่ประชุม ตามขอเสนอแนะ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ติดตามการดําเนินการ 
ตามขอเสนอแนะ  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเปนการกํากับติดตาม
และใหรายงานผลการดําเนินงาน นั้น ในการนี้ฝายเลขานุการฯ  ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการตาม 
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มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 13/2561 วาระพิเศษ  และคร้ังที่ 14/2561  
เพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการดาํเนินงาน นั้น 
  ในการน้ี  ฝายเลขานุการฯ จึงใครขอรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
และมติที่ประชุมดังกลาว  ดังนี้ 
  1. ฝายเลขานุการฯ ไดติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติท่ีประชุม ฯ คร้ังที่ 
13/2561 วาระพิเศษ ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งหมด 3 หนวยงาน (เอกสารแนบ 1) รายละเอียดดังนี้ 
   

ลําดับ หนวยงาน จํานวน
วาระ 

ดําเนิน 
การแลว 
(วาระ) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

(วาระ) 

ยังไม
รายงาน 
(วาระ) 

1. สาํนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 3 2 1 - 
2. กองแผนงาน 1 - 1 - 
3. คณะศิลปศาสตร 2 - 2 - 

รวม 6 2 4 - 
   

  2. ฝายเลขานุการฯ ไดติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติที่ประชุม ฯ  
คร้ังที่ 14/2561 ไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งหมด 7 หนวยงาน โดยมีหนวยงานท่ีรายงานผล 
มายังฝายเลขานุการฯ จํานวน 6 หนวยงาน  และยังไมรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 1 หนวยงาน 
(เอกสารแนบ 2) รายละเอียดดังนี้ 
  

ลําดับ หนวยงาน จํานวน
วาระ 

ดําเนิน 
การแลว 
(วาระ) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

(วาระ) 

ยังไม
รายงาน 
(วาระ) 

1. สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 1 - 1 - 
2. สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 1 - - 1 
3. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 1 1 - - 
4. สํานักงานวิเทศสมัพันธ 3 3 - - 
5. กองคลัง 1 1 - - 
6. กองแผนงาน 2 2 - - 
7. กองการเจาหนาที่ 1 1 - - 

รวม 10 8 1 1 
 

  รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 ฝายเลขานุการฯ จึงใครขอเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรด
ทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2561  วาระพิเศษ  และครั้งที่ 14/2561  และขอใหหนวยงานท่ียังไมไดรายงาน
ผลการดําเนินงาน สงผลการดาํเนินงานมายังฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่  23 พฤศจิกายน 2561 

 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ และขอใหหนวยงานที่ยังไมไดรายงานผลการดําเนินงาน  

สงผลการดําเนินงานมายังฝายเลขานุการฯ ภายในวันท่ี  23 พฤศจิกายน 2561 
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3.7 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจํา เ ดือน  
ป พ.ศ. 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน 2561) 

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุม  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 16/2561 เม่ือวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561  
มีมติรับทราบ และมอบหนวยงานที่ยังไมเสนอเรื่องตามแผนการเสนอวาระกาประชุมประจําเดือน ใหนําเสนอ
วาระตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และหาก 
ไมสามารถดําเนินการไดใหทําบันทึกขอความชี้แจงเหตุผลความจําเปนไปยังใหฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่  
12 ตุลาคม 2561 ความละเอียดทราบแลวนั้น 

ทั้งนี้ฝายเลขานุการฯ ไดตรวจสอบขอมูลการเสนอเรื่องตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ตามแผนท่ีกําหนดของเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 (ขอมูล ณ วันศกุรที่ 2 พฤศจิกายน 
2561) พบวายังมีหนวยงานท่ีนําเสนอระเบียบวาระไมเปนไปตามท่ีกําหนด สรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ 1 สรุปการนาํเสนอวาระ จําแนกรายเดือน 
 

เดือน 
พ.ศ. 2561 

จํานวนวาระท่ีนําเสนอแลว จํานวนวาระไมนําเสนอ 
รวม เรื่อง

สืบเน่ือง 
เสนอเพ่ือ
พิจารณา 

แจงเพ่ือ
ทราบ 

เรื่อง
สืบเนื่อง 

เสนอเพ่ือ
พิจารณา 

แจงเพ่ือ
ทราบ 

1. มกราคม - 13 6 - - 1 20 
2. กมุภาพันธ 1 3 1 - - 1 6 
3. มีนาคม 1 3 4 - - - 8 
4. เมษายน 2 4 - - - - 6 
5. พฤษภาคม 1 17 2 - 1 - 21 
6. มิถุนายน 1 3 3 - - 2 9 
7. กรกฎาคม 2 1 3 - - 1 7 
8. สิงหาคม 1 14 5 - 1 1 22 
9. กันยายน 1 3 1 - - 1 6 
10.ตุลาคม 2 4 3 - - 2 11 
11.พฤศจิกายน 1 12 4 - 6 - 23 

รวม 13 77 32 - 8 9 139 

ตารางที่ 2 สรุปการนําเสนอวาระ จาํแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน 
นําเสนอตาม

กําหนด 
(เรื่อง) 

นําเสนอลาชา
กวากําหนด 

(เรื่อง) 

ยังไม
นําเสนอ 
(เรื่อง) 

รวม 
(เรื่อง) 

กองแผนงาน 34 2 1 37 
กองกลาง 7 - - 7 
กองการเจาหนาที่ 2 4 3 9 
กองคลัง 11 2 1 14 
กองบริการการศึกษา 3 2 4 9 
คณะนิติศาสตร - 1 - 1 
คณะบริหารศาสตร 1 - - 1 
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หนวยงาน 
นําเสนอตาม

กําหนด 
(เรื่อง) 

นําเสนอลาชา
กวากําหนด 

(เรื่อง) 

ยังไม
นําเสนอ 
(เรื่อง) 

รวม 
(เรื่อง) 

คณะพยาบาลศาสตร - 1 - 1 
คณะรัฐศาสตร - 1 - 1 
คณะศิลปประยุกตฯ - 1 - 1 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ - 1 - 1 
สาํนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 11 4 - 15 
สาํนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ   

18 3 - 21 

สาํนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 5 3 12 
สาํนักงานพัฒนานักศึกษา 2 1 5 8 
สาํนักงานวิเทศสมัพันธ - - 1 1 
สาํนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 9 3 - 12 

รวม 102 31 18 151 
  

  ตารางที่ 3 เร่ืองที่ยังไมนําเสนอ แยกตามหนวยงงาน 
 

หนวยงาน ชื่อวาระท่ีตองนําเสนอ เดือนท่ีกําหนด 
ในปฏิทิน 

ประเภทวาระ 

กองแผนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พฤศจิกายน เพ่ือพิจารณา 

กองการ
เจาหนาที่ 

รายงานอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ
อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 
2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

สิงหาคม เพ่ือทราบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ณ ส้ินไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม ๒๕60-กันยายน ๒๕61) 

พฤศจิกายน เพ่ือพิจารณา 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
(KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม ๒๕60-กันยายน ๒๕61) 

พฤศจิกายน เพ่ือพิจารณา 

กองคลัง รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม ๒๕
60-กันยายน ๒๕61) 

พฤศจิกายน เพ่ือพิจารณา 

กองบริการ
การศึกษา 

รายงานจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 

มกราคม เพือทราบ 

รายงานนักศึกษาที่ประกาศสถานภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1 ป
การศึกษา 2560 

กุมภาพันธ เพ่ือทราบ 
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หนวยงาน ชื่อวาระท่ีตองนําเสนอ เดือนท่ีกําหนด 
ในปฏิทิน 

ประเภทวาระ 

รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 
15 กุมภาพันธ 2561) 

มิถุนายน เพ่ือทราบ 

รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
(ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560) 

มิถุนายน เพ่ือทราบ 

สาํนักงาน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

รายงานการสง มคอ. 7 ของแตละหลักสูตร  
ปการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 

กันยายน เพ่ือทราบ 

รายงานการสง มคอ. 5-6 ของแตละหลักสูตร ภาคเรียนฤดู
รอน ปการศึกษา 2560 

ตุลาคม เพ่ือทราบ 

รายงานการสง มคอ. 3-4 ของแตละหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2561 

ตุลาคม เพ่ือทราบ 

สาํนักงาน
พัฒนา
นักศึกษา 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ระดบั
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตร
มาส 1 (ตุลาคม ๒๕60- ธันวาคม ๒๕60) 

กุมภาพันธ เพ่ือพิจารณา 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตร
มาสที่ 2 (ตุลาคม ๒๕60- มีนาคม ๒๕61) 

พฤษภาคม เพ่ือพิจารณา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2561  กรกฎาคม เพ่ือทราบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตร
มาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕60-มิถุนายน ๒๕61) 

สิงหาคม เพ่ือพิจารณา 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ส้ินไตร
มาสที่ 4 (ตุลาคม ๒๕60-กันยายน ๒๕61) 

พฤศจิกายน เพ่ือพิจารณา 

สาํนักงาน
วิเทศสมัพันธ 

รายงานผลการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

พฤศจิกายน เพ่ือพิจารณา 

  หมายเหตุ:  
1. ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 เปนขอมูลเฉพาะระเบียบวาระที่ถูกบรรจุอยูใน

แผนการเสนอระเบียบวาระรายเดือน ประจําป พ.ศ. 2561 เทานั้น 
2. ขอมูล ณ วันศุกรที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. เ พ่ือโปรดทราบรายงานผลการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจํา เดือน  

ป พ.ศ. 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน 2561)  
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2. เห็นควรมอบหนวยงานที่ยังไมเสนอเรื่อง ใหนําเสนอวาระตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และหากไมสามารถดําเนินการไดใหทําบันทึก
ขอความชี้แจงเหตุผลความจําเปนไปยังใหฝายเลขานุการฯภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือจักได
รวบรวมและรายงานตอที่ประชุมในครั้งถัดไป 

3. พิจารณาใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการดําเนินงาน 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหนวยงานที่ยังไมเสนอเร่ือง ใหนําเสนอวาระตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และหากไมสามารถ
ดําเนินการไดใหทําบันทึกขอความแจงเหตุผลความจําเปนใหฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อจักไดรวบรวมและรายงานตอที่ประชุมในคร้ังถัดไป 

 
3.8 (ราง) แผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

- ปงบประมาณ 2562 
  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เสนอที่ประชุม ตามที่สํานักงานประกัน
คุณภาพฯไดเสนอ (ราง) แนวทางการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเกณฑ EdPEx ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง ท่ี 13/2561 เมื่อวันที่   
14 สิ งหาคม พ.ศ . 2561 โดยยึดตามแนวทางการแนวทางการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx  ของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) มติท่ีประชุมเห็นชอบ ดังนี้  

1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ สํานัก 
หนวยงานวิสาหกิจ และสถาบัน ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ 

2. (ราง) แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพดวยเกณฑ EdPEx ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

3. มอบคณะ สํานัก และหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย จัดทํา (ราง) แผนการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพดวยเกณฑ EdPEx ของคณะ สํานัก หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
โดยเพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการที่ สอดคลองกับกลยุทธและมาตรการ กับ (ราง) แผนการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพดวยเกณฑ EdPEx ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ใหแลวเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

4. มอบกองแผนงาน และสํานักงานประกันคุณภาพฯ เปนผูรับผิดชอบหลักในการรวบรวม 
(ราง) แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพดวยเกณฑ EdPEx ของคณะ สํานัก หนวยงาน ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพื่อจัดทํา เปน (ร าง)  แผนการดํา เนินการพัฒนาคุณภาพดวยเกณฑ EdPEx  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

5. มอบสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ฯ และคณะ/สํานัก/หนวยงาน ดําเนินการ 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช “กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561” โดยไดกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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สถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ
และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  
จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง 
ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป ตามความทราบแลวนั้น  

 และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงไดออก “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561” โดยการปรับปรุง
มาตรฐานการอุดมศึกษาเดิมใหสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือใชเปนกลไก 
ระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน ในการสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามหลักการขางตน โดยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมดานผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน  
โดยเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ การจัด 
การศึกษาเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 ทั้งนี้ สํานักงานประกันคุณภาพฯ ไดเสนอ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 16/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 มติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
มอบผูรับผิดชอบหลักในการจัดทํา (ราง) มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดเปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน และกระบวนงานที่เก่ียวของ ในแตละดานใหสอดคลองกับแนวทางการนํามาตรฐาน 
สูการปฏิบัติใหเกิดผลและบริบทของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดานการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปนไปตาม “กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561” และทิศทางของมหาวิทยาลัย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ใครขอเสนอ (ราง) แผนการดําเนินงาน ปการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - มิถุนายน ๒๕๖๒) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2 ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ 
มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
           คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐ /๒๕๖๑  วันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา  
ในประเด็นตอไปนี้  
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๑. ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพดวยเกณฑ  EdPEx  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2561 - ปงบประมาณ 2562 

๒. พิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงานเทียบเทาตอไป  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพดวยเกณฑ EdPEx  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2561 - ปงบประมาณ 2562  
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 

2561 (คร้ัง 2) 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุม ดวยสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  

และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (คร้ังที่ 2)  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 4 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
จํานวน 1 คน โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา และผานความเห็นชอบรับรอง 
การสําเร็จการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะแลว (รายละเอียดตาม ขอ 3) ดังน้ี  

 

ระดับปริญญาโท  จํานวน 3 คน 
คณะวิทยาศาสตร 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน  1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
- สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา    จํานวน    1  คน 

คณะเกษตรศาสตร 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน  2  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร     จํานวน    1  คน 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน    1  คน 

ระดับปริญญาเอก  จํานวน 1 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน  1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน    1  คน 

 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ 
1. การสําเร็จการศึกษา 
 1.1 ขอบัง คับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9  การสําเร็จการศึกษา  ขอ 43 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติ 
ตามขอบังคับกําหนด และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 
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 1.2 ขอบังคับในขอ 45.3 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญา 
ตอสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาใหนับวันที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
  มติเห็นชอบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร คราวประชุม ครั้งที่  16/2561  
วันที่ 25 กันยายน 2561  

2. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร คราวประชุม ครั้งที่ 12/2561  
วันที่ 26 กันยายน 2561 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร คราวประชุม ครั้งที่ 15/2561  
วันที่ 25 กันยายน 2561 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา  2561 
(คร้ังที่ 2)  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท  
จํานวน 3 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 
  4.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ส้ินไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561)   
  รองอธิการบดีฝายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุม  ตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนบริหาร 
ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  
และระดับคณะ/หนวยงาน และกองแผนงานไดแจงเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พรอมท้ัง
ปฏิทินการดําเนินงานและคูมือการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานฯ นั้น 
 เพ่ือเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กองแผนงานจึงไดดํา เนินการ 
ติดตามรวบรวมวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย  
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) นําเสนอตอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาใหความเ ห็นชอบ 
และใหขอเสนอแนะตอไป โดยผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี   

๑. ระดับคณะ/หนวยงาน  
 ๑.๑ การรายงานผลการดําเนินงาน ระดับคณะ/หนวยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔  

(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) กําหนดใหรายงานมายังกองแผนงาน ภายในสัปดาหที่ ๑ หลังสิ้นไตรมาส  
และกองแผนงานไดดําเนินการแจงเปนลายลักษณอักษรในการกํากับติดตาม จํานวน ๓ คร้ัง พบวา  
มีคณะ/หนวยงานที่รายงานผลการดําเนินงานไดทันระยะเวลาที่กําหนด จํานวน ๑๒ หนวยงาน จากทั้งสิ้น  
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๑๗ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๗๐.๕๙ คณะ/หนวยงานที่รายงานผลการดําเนินงานลาชากวาระยะเวลา 
ที่กําหนด จํานวน ๔ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๒๓.๕๓ และหนวยงานที่ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน  
จํานวน ๑ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๕.๘๘  คือ  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  (ขอมูล ณ วันที่  
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

 ๑.๒ ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ผลการดําเนินงาน พบวา ดําเนินการแลว
เสร็จทุกประเด็นความเสี่ ยง มี จํานวน ๑๐ หนวยงาน ไดแก  คณะเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตร   
คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะบริหารศาสตร  คณะรัฐศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  
คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และสํานักวิทยบริการ และ ผลการดําเนินงาน 
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๖ หนวยงาน ไดแก คณะนิติศาสตร คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
และสํานักงานอธิการบดี  

 ๑.๓ ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ผลการดําเนินงาน พบวา 
ดําเนินการแลวเสร็จทุกประเด็นความเสี่ยง จํานวน ๑๒ หนวยงาน ไดแก คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะบริหารศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
คณะศิลปศาสตร สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย และสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน และผลการดําเนินงานอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓ หนวยงาน คือ คณะศิลปประยุกตและ
สถาปตยกรรมศาสตร โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ สํานักงานอธิการบดี (รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑ และ ๒) 

ปญหาและอุปสรรค : การจัดสงรายงานผลการดําเนินงานลาชา ไมเปนไปตามปฏิทินการ
ดําเนินงานสงผลตอการสรุปผลการดําเนินงานที่ครบถวนสมบูรณ  

แนวทางการกํากับติดตาม : ใหคณะ/หนวยงาน ดําเนินการเปนไปตามปฏิทินการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน และหากไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่
กําหนด ใหระบุปญหาและแนวทางการแกไขมายังกองแผนงานดวย 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
๑. ขอใหคณะ/หนวยงานที่ยังไมดําเนินการจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน ระดับคณะ/

หนวยงาน มายัง กองแผนงาน จํานวน ๑ หนวยงาน คือ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว ดําเนินการ
จัดสงรายงานผลการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษรมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
(ติดตามคร้ังท่ี ๔) และหากไมสามารถดําเนินการไดใหจัดทําบันทึกขอความในการชี้แจงสาเหตุท่ีไมสามารถ
ดําเนินการได เพ่ือที่กองแผนงานจะไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตอไป  

2. สําหรับประเด็นความเสี่ยงของคณะ/หนวยงานที่ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยง 
ใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได ใหดําเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบงชี้และ
คาเปาหมาย เพ่ือบรรจุใน (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป  
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๒. ระดับมหาวิทยาลัย  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑)  มีประเด็นความเสี่ยง ๓ ประเด็นความเสี่ยง คือ ๑. ความเสี่ยงดานการบริหารหลักสูตร ๒. ความเสี่ยง 
ดานงบประมาณรายไดลดลง และ ๓. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใชงบประมาณ
ดานอาคารสถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน พบวา สามารถจัดการความเสี่ยงใหมีระดับ 
ที่ลดลง สามารถยอมรับความเสี่ยงได จํานวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงดานกระบวนการ
บริหารหลักสูตร และความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใชงบประมาณดานอาคาร
สถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได จํานวน 
๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงดานงบประมาณรายไดลดลง รายละเอียดดังนี้  

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได 
จํานวน ๒  ประเด็นความเสี่ยง ไดแก  

๑. ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงดานการบริหารหลักสูตร 
ตัวบงช้ีความเสี่ยง : รอยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด 
คาเปาหมาย : รอยละ ๑๐๐  
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน :  
๑. ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยงจาก ๕ วิธีการ

จัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงานทั้งหมด และไมสามารถดําเนินการได
ตามแผน จํานวน ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

๑) ดําเนินการตามขอ ๑ วิเคราะหสภาพปญหา จากผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรที่ไมผานเกณฑการประเมิน ประจําปการศกึษา ๒๕๕๙ โดยสาเหตุที่ทําใหหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร คือ ปรับปรุงหลักสูตรไมเปนไปตามรอบระยะเวลาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด 
จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท และ (๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาเกษตรศาสตรและดําเนินการกําหนดกรอบเวลาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และปรับปรงุแผนพัฒนาปรับปรุงอาจารยประจํา และกําหนดกรอบเวลาในการติดตามประเมินผล 

๒) ดําเนินการตามขอ ๒ สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมกับคณะ/วิทยาลัย 
ในการกําหนดกรอบเวลาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และปรับปรุงแผนพัฒนา
ปรับปรุงอาจารยประจํา และกําหนดกรอบเวลาในการติดตามประเมินผล  

๓) ไมสามารถดําเนินการไดตามขอ ๓ สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัด
ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในกระบวนการและกรอบเวลาในการบริหารจัดการหลักสูตรและชวงเวลา
ในการติดตามประเมินผล รวมกับคณะ/วิทยาลัย เนื่องจากมีการดําเนินงานในสวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนว
ทางการผลิตบัณฑิตพันธุใหม จึงการปรับเปลี่ยนแผนการดาํเนินงานตามแนวทางการผลิตบัณฑิตพันธุใหมแทน 

๔) ดําเนินการตามขอ ๔ คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่กําหนดไว และสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบเวลา 
และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๖๑ 

๕) ดําเนินการตามขอ ๕ สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนําผลการ
ดําเนินงานและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการดําเนินงานโดยจัดทําแผนปฏิบัติการของ
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว 

๒. สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๐ มีหลักสูตรจํานวนทั้งสิ้น ๘๐ หลักสูตร แบงออกเปน
หลักสูตรท่ีประเมินตามเกณฑสภาวิชาชีพ จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเมินหลักสูตรตามเกณฑสภาวิชาชีพ คือ สภา
เภสัชกรรม ระบบ World Federation for Medical Education (WFME) และสภาการพยาบาล ตามลําดับ
และหลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จํานวน ๗๗ หลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
หลักสูตรท่ีรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน ๗๗ 
หลักสูตร ไดแก ปริญญาตรี จํานวน ๔๔ หลักสูตร ปริญญาโท จํานวน ๒๒ หลักสูตร และปริญญาเอก จํานวน 
๑๑ หลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พิจารณาเกณฑการประเมิน 
ในองคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ กําหนดไวเปน “ผาน” และ  
“ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย)  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
จํานวน ๗๗ หลักสูตร พบวา มีหลักสูตรที่ผานองคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน จํานวนทั้ง ส้ิน  
๗๗ หลักสูตร คดิเปนรอยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. รายละเอียดดังนี้  

๑)  “ผาน” องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน จํานวน ๗๗ หลักสูตร คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรท้ังหมด (เมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ รอยละ ๙๑.๗๖ และ 
๙๖.๒๕ ตามลําดับ) โดยหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ดังนี้ ระดับคุณภาพดี จํานวน ๕๖ หลักสูตร (รอยละ ๗๒.๗๒ 
ของหลักสูตรไดมาตรฐานทั้งหมด) และ  ระดับคุณภาพปานกลาง จํานวน ๒๑ หลักสูตร (รอยละ ๒๗.๒๗  
ของหลักสูตรไดมาตรฐานทั้งหมด)   

๒) “ไมผาน” องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน จํานวน ๐ หลักสูตร คิดเปน
รอยละ ๐ ของหลักสูตรทั้งหมด  

ผลการดําเนินงานดานการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด 
ยอนหลัง ๒ ปการศึกษา (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) พบวา มีการบริหารจัดการหลักสูตร สามารถดําเนินการไดดีขึ้น
และมีหลักสูตรที่ไมผานการประเมินประกันคุณภาพภายในลดลงทุกป รายละเอียดดังนี้  

ปการศึกษา 
หลักสูตร
ทั้งหมด 

หลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. 

หลักสูตรท่ีไมผานการประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน 

จํานวน คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ 
๒๕๕๘ ๘๕ ๗๘ ๙๑.๗๖  ๗ ๘.๒๔  
๒๕๕๙ ๘๐ ๗๗ ๙๖.๒๕  ๓ ๓.๗๕  
๒๕๖๐ ๗๗ ๗๗ ๑๐๐.๐๐  ๐ ๐.๐๐  
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ผลการประเมิน : สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลง อยูในระดับที่ยอมรับได  
ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข :  
๑. สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใชระบบ TQF ในการกํากับติดตามการบันทึก  

มคอ. ๓ - ๗ ของแตละหลักสูตร และ ระบบ CHE Curriculum Online : CHECO ในการกํากับติดตามการบริหาร

หลักสูตรของหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุงใหมที่ปรับปรุงในป ๒๕๖๑ เปนตนไป รวมทั้งหลักสูตร 
ที่อยูระหวางการดําเนินการรับทราบของ สกอ.  

๒. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจํานวน ๕ หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ปรับตามเกณฑหลักสูตรพันธุใหม และดําเนินการแจงเตือนหลักสูตรลวงหนา ๑ ป 
เพ่ือใหดําเนินการปรับปรงุหลักสูตรใหทันรอบการปรับปรุง 

๓. สําหรับคุณวุฒิอาจารยไมเปนไปตามเกณฑ มีการพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย
กอนการแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคร้ัง 

ขอเสนอแนะ : 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน

ในการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัยให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหหลักสูตรมีผลการประเมินผานตามเกณฑ 
ที่สกอ. กําหนดรอยละ ๑๐๐ ตอไป  

๒. ความเสี่ยงท่ี ๓ : ความเสี่ยงดานอาคารและสถานท่ีและการใชงบประมาณดาน
อาคารสถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวบงช้ีความเสี่ยง : ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอเพื่อการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และการใชงบประมาณดานอาคารสถานที่ใหเกิดประสิทธิภาพ  

คาเปาหมาย : ๖ ขอ       
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 
ผลการดําเนินงาน : ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง

จาก ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยงคิดเปนรอยละ ๑๐๐ เมื่อเทยีบกับแผนการดําเนิน รายละเอียดดังนี้  
๑. ดําเนินการตามขอ ๑ สํารวจอาคารสถานที่และวิเคราะหประสิทธิภาพการใชอาคาร

และสถานที่ โดยดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเชิงเทคนิคในการศึกษาระบบมาตรฐานของความปลอดภัยดาน
อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย และไดมีการประชุมคณะทํางานเชิงเทคนิคฯ เพ่ือหาแนวทาง/ขอมูลของอาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ปงบประมาณกอนหนา) และแตงต้ังคณะกรรมการศึกษา
ประสิทธิภาพการใชอาคารและสถานที่  

๒. ดําเนินการตามขอ ๒ จัดทําขอเสนอการปรับปรุงอาคารและสถานที่ตามรายการ
สิ่งกอสราง และดําเนินการตามขอ ๓ สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมจัดทําแบบรูปและประเมินราคา 
เพ่ือเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยการจัดทํารายละเอียดการกอสราง สําหรับรายการ
กอสรางท่ีไดรบังบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๒.๑) ประชุมชี้แจงรวมคณะ/สํานัก ถึงโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ และ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายใหสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 
พิจารณางบประมาณในเบื้องตนกอน ในสวนของปงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ โดยพิจารณาขอเสนอ 
ในการปรับปรุงอาคารตามรายการส่ิงกอสรางประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖ 
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๒.๒) ท่ีประชุมมีมติในการพิจารณาหลักเกณฑ/หรือแนวทางในการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีของแตละคณะ/หนวยงาน ดังนี้  (๑) การเรียนการสอน  (๒) การใหบริการ (๓) การบริหารจัดการ  
และ (๔) การสัญจร  

๒.๓) สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงอาคาร
ตามรายการสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจัดทําแบบรูปและประมาณราคาตามกรอบวงเงิน 
ที่ไดรับจัดสรรโดยมีการติดตามงานเปนรายไตรมาส 

๒.๔) สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงอาคาร
ตามรายการสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการสงคําของบประมาณสิ่งกอสรางตามรายการและ
กรอบวงเงินที่ไดรบัจัดสรรสงสํานักงบประมาณฯ เพ่ือพิจารณารายการสิ่งกอสราง 

๓. อยู ระหวางดําเ นินการตามขอ ๕ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามขอเสนอการปรับปรุงอาคารและสถานที่ ตามขอเสนอในการปรับปรุงอาคารตามรายการสิ่งกอสราง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ ของคณะ/สํานัก โดยพิจารณาจากงบประมาณและหลักเกณฑ 
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑   

ผลการประเมิน :  สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลง อยู ในระดับที่ยอมรับได   
และควรจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหการปรับปรุงและการใชงบประมาณดานอาคาร
สถานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปญหาและอุปสรรค : ไมมี  
   ขอเสนอแนะ :   

๑. สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได และเพื่อใหการปรับปรุง
อาคารสถานที่และการใชงบประมาณดานอาคารสถานที่ใหเกิดประสิทธิภาพ เห็นควรใหสํานักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดลอม จัดวางระบบการควบคุมภายในดานการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใช
งบประมาณดานอาคารสถานที่ โดยทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง และนํามาดําเนินการในแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป   

๒. สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ควรสํารวจรวมกับคณะ/หนวยงาน และ
ใหขอเสนอแนะตอคณะ/หนวยงาน ในการปรับปรุงอาคาร เพ่ือนําไปสูการกําหนดแผน/แนวทางการปรับปรุง
อาคาร ๔ ป และวางแผนการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร ทั้งระบบ เชน ระบบไฟ ระบบอาคาร หลังคา ถนน  
เพ่ือความปลอดภัยในการใชอาคาร และการจัดทํา BOQ ประกอบการของบประมาณปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
ของคณะ ใหสอดคลองกับขอมูลการปรับปรุงอาคารของสํานักงานบริหารกายภาพฯ   

๒. ประเด็นความเสี่ยงที่คาดวาจะสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับ 
ที่ยอมรับได จํานวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงท่ี ๒ : ความเสี่ยงดานรายไดลดลง  

ตัวบงชี้ความเสี่ยง: รอยละเฉลี่ยการบรรลุเปาหมายของแผนกลยุทธทางการเงิน 
คาเปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
ผลการดําเนินงาน : 
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ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยงจาก ๔ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๒๕ และอยูระหวางดําเนินการ ๓ วิธีการจัดการความเส่ียง เมื่อเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานทั้งหมด รายละเอียดดังนี้  

 ๑. ดําเนินการตามขอ ๑ วิ เคราะหสภาพปญหา และกําหนดแนวทางข้ันตอน 
การปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้  

๑) สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบตัวชี้ วัดและคาเปาหมายที่กําหนดเปนคารอยละ 
ของแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ ๒๕๖๑ แลว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แตสภามหาวิทยาลัยตองการพิจารณาคาเปาหมายที่เปนจํานวนเงิน เพ่ือท่ีจะไดมอบ
คาเปาหมายสําหรับทุกคณะ/หนวยงาน เพ่ือใหผลการดําเนินงานในภาพรวมบรรลุเปาหมาย จึงมีมติมอบรอง
ศาสตราจารยปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ชวยพิจารณาในการทบทวน 
คาเปาหมายตัวชี้ วัดในแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การหารายได 
เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน และประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
และลดรายจาย   

๒) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
มีมติมอบศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชวยพิจารณา 
ในการทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  
การหารายไดเพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน  และประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณและลดรายจาย เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๑ การหารายไดเพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน  และประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย พรอมทั้งกําหนดคาเปาหมายสําหรับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก  

๒. อยูระหวางดําเนินการตามขอ ๒ กองแผนงาน รวมกับคณะ/วิทยาลัยในการทบทวน
ตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบในแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย เพ่ือเพิ่มรายได ลดรายจายและบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

๑) กองแผนงานสรุปนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๑  เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคาเปาหมายในตัวชี้วัดในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรในแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
และเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันเสารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ที่ประชุมมีมติมอบศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณา 
ในการทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  

๒) กองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ
ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
เปนวิทยากร และมีผูเขารวมคืออธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝาย ผูชวยอธิการบดีทุกฝาย คณบดีทุกคณะ  
และผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก เพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนคาเปาหมายตัวชี้ วัดในแผนกลยุทธ 
ทางการเงินมหาวิทยาลัย และกําหนดใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส ๓ เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลประกอบการประชุม



- 26 - 
 

เชิงปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก และจากนั้นจึงมอบคาเปาหมาย
สําหรบัคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพ่ือดําเนินงานใหสอดคลองกับคาเปาหมายในแตละตัวชี้วัดตอไป 

๓. อยูระหวางการดําเนินงานในขอ ๓ คณะ/วิทยาลัย ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
ทางการเงิน และกองแผนงาน ดําเนนิการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ในดานการเพิ่มรายได การลดรายจายและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตาม 
ผลการดําเนินตามตัวชี้ วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ สิ้นไตรมาส ๑ (ตัวชี้วัดเดิม)  สิ้นไตรมาส ๒ (ตัวชี้วัดใหม)  และสิ้นไตรมาส ๓  (ตัวชี้วัดใหม) และรายงาน 
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔  เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  

๔. ยังไมมีการดําเนินการตามขอ ๔ เน่ืองจากอยูระหวางการทบทวนแผนกลยุทธ 
ทางการเงินมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ และ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑    

ผลการประเมิน : ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลง อยูในระดับที่ยอมรับได  
ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข : อยูระหวางการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่   
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ขอเสนอแนะ :   
๑. เห็นควรใหกองแผนงาน ทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบงชี้

และคาเปาหมายที่สอดคลองกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับ 
ที่ยอมรับได และพิจารณาบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตอไป  

๒. พิจารณาประเด็นความเสี่ยงดานรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษามีแนวโนมลดลง 
เน่ืองจากงบประมาณเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาลดลง ซึ่งเปนผลมาจากจํานวนนักศึกษาที่ลดลง 
ดังนั้น  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน  และสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพยากร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายไดจากแหลงอื่น เพ่ือลดการพึ่งพารายได
จากคาธรรมเนียมการศึกษา   

๓. พิจารณาประเด็นความเสี่ยงดานงบประมาณแผนดินอาจถูกปรับลดจากการเบิกจาย
งบประมาณ หรือกอหนี้ผูกพันไมเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ ซึ่งสงผล 
ตองบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัย  

๔. ในการกําหนดตัวบงชี้ความเสี่ยงและคาเปาหมายที่สอดคลองกับประเด็นความเสี่ยง
และการกําหนดตัวบงชี้ ควรกําหนดตัวบงชี้ที่เห็นพัฒนาการได และเพ่ิมคาเปาหมายในปถัดไป เชน รายได
เพ่ิมขึ้น การลดคาใชจาย การลดการนําเงินคงเหลือสะสมมาตั้งแผนการใชจายงบประมาณ งบประมาณ 
ดานบุคลากรลดลง หรือสัดสวนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาไมนอยกวา รอยละ ๒๐ รอยละ 
ของรายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมด เปนตน  
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๔. ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กองแผนงานไดดําเนินการใหผูรับผิดชอบหลักในแตละประเด็นความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประเมินระดับความรุนแรงและโอกาสในการเกิดความเสี่ยงภายหลังจาก 
ที่ดําเนินการจัดการความเสี่ยงมาแลว และหากมีผลการดําเนินงานและผลการประเมินระดับความเสี่ยง 
มีระดับความเสี่ยงที่ยังไมลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได ใหดําเนินการทบทวนแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
และนํามาดําเนนิการตอในปถัดไป รายละเอียดดังนี้  
 

ประเด็นความเสี่ยง /
ขอความระบุความ

รุนแรง 

ขอความระบุ
โอกาส 

กอนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจดัการความเสี่ยง  หมายเหตุ 
ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียงที่ ๑ : ความเส่ียงดานการบริหารหลักสูตร 
คณะวิชา และ

มหาวิทยาลัยไมได
รับการรับรอง

คุณภาพ 

มีโอกาสในการ
เกิดคอนขางสูง
หรือบอยๆ 

๕ ๔ ๒๐ สูง ๑ ๑ ๑ ต่ํา สามารถจัดการความเสี่ยง
ใหลดลง อยู ในระดับท่ี
ยอมรับได  

ความเสี่ยงที่ ๒ : : ความเส่ียงดานรายไดลดลง 
สงผลตอการบรรลุ

เปาหมายและ
วิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยท่ี

กําหนดไว 

มีโอกาสเกิด
คอนขางสูงหรือ

บอยๆ 

๔ ๔ ๑๖ สูง  ๔ ๔ ๑๖ สูง ยังไมสามารถจัดการความ
เส่ียงใหลดลง อยูในระดับ
ที่ ย อ ม รั บ ไ ด  นํ า ไ ป
ดําเนินการจัดการความ
เส่ียง ระดับมหาวิทยาลัย  
ป ระ จํ า ป งบปร ะ ม าณ 
๒๕๖๒ ตอไป 

ความเสี่ยงที่ ๓ : ความเส่ียงดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใชงบประมาณดานอาคารสถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - สูญเสียทรัพยสิน
มาก/> ๒.๕ แสน
บาท-๑๐ ลานบาท 

มีโอกาสเกิด
คอนขางสูงหรือ

บอยๆ 

๔ ๔ ๑๖ สูง ๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

สามารถจัดการความเสี่ยง
ใหลดลง อยู ในระดับท่ี
ยอมรั บ ได  และ นํ ามา
ดําเนินการควบคุมภายใน 
ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ป ระ จํ า ป งบปร ะ ม าณ 
๒๕๖๒ ตอไป  

ขอเสนอแนะประกอบการพิจารณา 
 ในประเด็นความเสี่ยง ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได นั้น 
กองแผนงานไดดําเนินการใหผูรับผิดชอบหลัก พิจารณาทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง  
ตัวบงชี้และคาเปาหมาย  ที่สอดคลองกับประเด็นความเสี่ยง เพื่อใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลง  
อยูในระดับที่ยอมรับ และกําหนดเปน (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตอไป (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๓) 
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 ปญหาและอุปสรรค :  
 ๑. การจัดสงรายงานผลการดําเนินงานลาชา ไมทันตามระยะเวลาที่กําหนด  
 ๒. การจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย ที่กําหนดใหผูรับผิดชอบรวม 

(คณะ/หนวยงาน) รายงานผลการดําเนินงานมายังผูรับผิดชอบหลักในแตละประเด็นความเสี่ยงภายในสัปดาห 
ที่ ๔ กอนสิ้นไตรมาส และใหผูรับผิดชอบหลักในแตละประเด็นความเสี่ยง รายงานผลการดําเนินงาน 
มายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการภายหลังสิ้นไตรมาส ซึ่งทําใหเกิดความซ้ําซอนและความยุงยาก 
ในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน  

 แนวทางการแกไขปญหา : 
๑. ควรจัดใหมีการประชุมสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงานและการรายงาน 

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให กับ
ผูปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรงุควบคุมภายในทุกป 

๒. ควรจัดประชุมมอบตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีผูรบัผิดชอบหลักและผูรับผิดชอบรวม  

๓. ควรจัดใหมีการประชุมซักซอมการรายงานผลการดําเนินงาน และใหผูรับผิดชอบหลัก 
ในแตละประเด็นความเสี่ยง โดยการรายงานผลการดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย กําหนดใหผูรับผิดชอบหลัก
และผูรับผิดชอบรวมในแตละประเด็นความเสี่ยงรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงานเพียงหนวยงาน
เดียว เพ่ือลดความซํ้าซอนและความยุงยากในการรายงานผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน  

๔. ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก  

๕. ควรจัดใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในเพื่อพัฒนาความรูใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑) 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ   

ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๗ กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ในตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ดัง น้ัน เพื่อใหการบริหารความเสี่ ยง 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเกณฑประเมินคุณภาพที่กําหนด 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 

คณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ ครั้ง ท่ี  
๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส้ินไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
 
 
 

  ทั้งนี้  ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหหนวยงานท่ีรายงาน 
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไมครบถวน สงรายงานใหกองแผนงาน ภายในวันท่ี  
9 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1) 
 
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ดังน้ี  

1. มอบหนวยงานท่ีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไมครบถวน  
สงรายงานใหกองแผนงาน ภายในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

2. มอบกองแผนงานนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป 
 
4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2561) 
รองอธิการบดีฝายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖0 เห็นชอบแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  
และระดับคณะ/หนวยงาน และกองแผนงานไดแจงเวียนแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
พรอมทั้งปฏิทินการดําเนินงานและคูมือการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุง 
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือนําไปเปนแนวทาง 
ในการดําเนินงานฯ นั้น 

เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กองแผนงานจึงไดดําเนินการติดตาม
รวบรวม วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔    (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) นําเสนอตอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
และใหขอเสนอแนะตอไป โดยมีผลการดาํเนินงาน สรุปไดดังนี้   

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบดวย ประเด็นความเสี่ยง จํานวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงดานจํานวนการรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาไมเปนไปตามแผนที่กําหนด และ ความเสี่ยงดานผลงานวิจัย ไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด 
ผลการดําเนินงาน พบวา สามารถจัดการความเสี่ยงใหมีระดับที่ลดลง อยูในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได
จํานวน ๑ ประเด็นความเส่ียง และยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได จํานวน  
๑ ประเด็นความเสี่ยง รายละเอยีดดังนี้ 

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเส่ียงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได จํานวน 
๑  ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงดานจํานวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
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ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละของจํานวนผูเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับ
นักศึกษาใหม รอยละ ๓๐  

ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
ผลการดําเนินงาน :  
๑. ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๔ วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
๑) ดําเนินการตามขอ ๑ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประชุมรวมกับคณะ/วิทยาลัย  

ในการพัฒนามาตรการ แนวทางในการควบคุม สงเสริมใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
ที่กําหนด โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการประชุมสัมมนาอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการจัดโครงการอบรมเพื่อสนับสนุนทักษะการทําวิจัย เร่ือง การสรางทักษะการทําวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผูเขาอบรมจํานวน ๗๖ คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ ๔.๐๐ (ดีมาก) 

๒) ดําเนินการตามขอ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑติศกึษาเพื่อสนับสนนุการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยระบบ
ฐานขอมูลของนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ reg. ซึ่งทําใหนักศึกษา/คณะ/อาจารย 
ที่ปรึกษา สามารถสืบคนขอมูลผานเว็บไซต (www.reg.ubu.ac.th)  และ มีการรวบรวมขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา 
และนักศึกษาในท่ีปรึกษาเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการทํางาน          

๓) ดําเนินการตามขอ ๓ ประชาสัมพันธรูปแบบใหม แบบมุงเปา โดยใชสื่อทางเทคโนโลยี 
โดยเนนประชาสัมพันธศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ โดยสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มีการประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและเสนอแนะการดําเนินงาน ในการพิจารณารูปแบบในการประชาสัมพันธโดยมีการปรับในรูปแบบ
กิจกรรมสื่อออนไลนแบบมุงเปา เดินทางประชาสัมพันธยังหนวยงานในพ้ืนที่ประชาสัมพันธผลงานวิจัยอาจารย
อยางตอเนื่อง และในระดับคณะมีคณะเกษตรศาสตรจัดทําเอกสารและโปสเตอรประชาสัมพันธ และจัดสงไปยัง
สถาบันการศึกษาและหนวยงานต างๆ ตามกลุ ม เป าหมายของหลักสูตร นอกจากนี้ ในแตละคณะ 
มีการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน การจัดโครงการประชาสัมพันธ  การจัดทําแผนพับ โปสเตอร  
การใชสื่อออนไลนทั้งเว็บไซตคณะ/เฟซบุค การลงพ้ืนที่ และการใหทุนการศกึษา    

๔ )  ดํ า เนิ นกา รตามข อ  ๔  ส ง เส ริ ม ให มี ก า ร พัฒนาหลั ก สู ต ร ใหม ใ ห ทั น ส มั ย  
และมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนโดยที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายใหคณะมีการพัฒนาหลักสูตร 
ใหทันสมัย โดยมีคณะอยูระหวางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรรวมแบบบูรณาการ คือ  คณะเภสัชศาสตร 
รวมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  และคณะบริหารศาสตร รวมกับ คณะเภสัชศาสตร  
สวนคณะศิลปศาสตร มีบางหลักสูตรดําเนินการจัดการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา 
ใหทันสมัย เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนยิ่งข้ึน รวมทั้งสถานการณและนโยบายการพัฒนาประเทศ
สู ๔.๐ และสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาไดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตเพื่อสงเสริมสนับสนุน  
การจัดการเรียนการสอน เชน กําหนดกลุมเปาหมายผูเรียนที่ชัดเจน การจัดทุนเรียนดี การนําเสนอการตีพิมพ
เพ่ือจูงใหสมัครเขาศึกษา การจัดกิจกรรมตาง ๆ การเปดรับนักศึกษาตลอดป     

๒. ผลการดําเนินการงาน พบวา ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีแผนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๖๔ คน โดยกําหนดปฏิทินการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา เปน ๒ ภาค คือ ภาคตน 
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และภาคปลาย โดยในภาคตน แบงการรับสมัครเปน ๒ คร้ัง ดังนี้ (๑) ครั้งที่ ๑ รับสมัครระหวางวันที่   
๘ มกราคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ และ (๒) ครั้งที่ ๒ รับสมัครระหวางวันที่ ๒๔ เมษายน - ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑ และภาคปลาย รบัสมัครระหวางวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๓. ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๗๒ คน  
ซึ่งคณะท่ีเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๗ คณะ ดังน้ี  

๑) คณะวิทยาศาสตร   ๕) คณะบริหารศาสตร 
๒) คณะเกษตรศาสตร  ๖) คณะเภสัชศาสตร 
๓) คณะวิศวกรรมศาสตร  ๗) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
๔) คณะศิลปะศาสตร 
ผลการรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ (ขอมูลสํานักงานบริหาร

บัณฑิตศึกษา ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑) พบวา นักศกึษาระดับปริญญาโทรายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 
๑๐๒ คน และระดับปริญญาเอก รายงานตัวเขาศึกษา จํานวน ๑๑ คน รวมท้ังสิ้น ๑๑๓ คิดเปนรอยละ 
๓๐.๓๘ เมื่อเทียบกับแผนการรับ และอยูระหวางการรับสมัครเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย 
ระหวางวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ซึ่งมีผูสมัครระดับปริญญาโท จํานวนท้ังสิ้น 
๑๐ คน ไดแก คณะวิทยาศาสตร จํานวน ๔ คน คณะบริหารศาสตร จํานวน ๒ คน และ คณะท่ีมีผูสมัคร
เขาศึกษาภาคปลาย จํานวน ๑ คน ไดแก คณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร รายละเอียดดังนี้  

 

คณะ ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม 

แผน
รับ 

มีสิทธ์ิเขา
ศึกษา 

รายงาน
ตัวเขา
ศึกษา 

แผน
รับ 

มีสิทธ์ิเขา
ศึกษา 

รายงาน
ตัวเขา
ศึกษา 

แผน
รับ 

มีสิทธ์ิเขา
ศึกษา 

รายงาน
ตัวเขา
ศึกษา 

รอยละ 

คณะวิทยาศาสตร  ๑๐๕ ๓๑ ๒๙ ๒๐ ๖ ๕ ๑๒๕ ๓๗ ๓๔ ๒๗.๒๐ 
คณะเกษตรศาสตร  ๓๗ ๔ ๒ ๑๒ ๒ ๑ ๔๙ ๖ ๓ ๖.๑๒ 
คณะวิศวกรรมศาสตร  ๗๑ ๒๐ ๑๘ ๒๕ ๕ ๕ ๙๖ ๒๕ ๒๓ ๒๓.๙๖ 
คณะศิลปศาสตร  ๓๓ ๓๗ ๓๓ - - - ๓๓ ๓๗ ๓๓ ๑๐๐.๐๐ 
คณะเภสชัศาสตร  ๑๗ ๔ ๒ ๕ ๐ ๐ ๒๒ ๔ ๒ ๙.๐๙ 
คณะบริหารศาสตร  ๓๕ ๒๔ ๑๗ - - - ๓๕ ๒๔ ๑๗ ๔๘.๕๗ 
วิทยาลัยแพทยฯ ๑๒ ๑ ๑ - - - ๑๒ ๑ ๑ ๘.๓๓ 

รวม  ๓๑๐ ๑๒๑ ๑๐๒ ๖๒ ๑๓ ๑๑ ๓๗๒ ๑๓๔ ๑๑๓ ๓๐.๓๘ 
 

จากตาราง พบวา คณะที่มีผลการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามแผนที่กําหนดไว                   
(รอยละ ๓๐) จํานวน ๒ คณะ คือ คณะศิลปศาสตร (รอยละ ๑๐๐) และ คณะบริหารศาสตร (รอยละ ๔๘.๕๗) 
และคณะท่ีมีผลการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไมเปนไปตามแผนที่กําหนด จํานวน ๕ คณะ ไดแก  
คณะวิทยาศาสตร  (รอยละ ๒๗.๒๐) คณะวิศวกรรมศาสตร (รอยละ ๒๓.๙๖)  คณะเภสัชศาสตร   
(รอยละ ๙.๐๙) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (รอยละ ๘.๓๓) และคณะเกษตรศาสตร   
(รอยละ ๖.๑๒)  

สรุปผลการประเมิน :  สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลง อยูในระดบัที่ยอมรับได   
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ปญหาและอุปสรรค : ไมม ี
ขอเสนอแนะ :  
๑. สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ควรประชุมรวมกับคณะที่มีผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาต่ํากวา 

คาเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามแผน 
ที่กําหนด  

๒. สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ควรกําหนดแนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการ
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในกรณีที่หลักสูตรไมสามารถรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไดตามเปาหมาย 
ที่กําหนด และดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน  

๓. พิจารณาทบทวนการเปดหลักสูตรที่เปนที่ตองการของตลาดและการบูรณาการหลักสูตร   
๔. การพัฒนาหัวของานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตองสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ และทิศทางการพัฒนาของประเทศ  
๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลง อยูในระดับที่ยอมรับได 

จํานวน ๑ ประเด็นความเส่ียง คือ ความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงดานผลงานวิจัย ไมแลวเสร็จตามแผนที่
กําหนด 

ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ ๘๐ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานสงเสริมบรหิารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน :  
๑. ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๖ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผนการดาํเนินงาน รายละเอียดดังนี้  
๑) ดําเนินงานตามขอ ๑ ประชุมหัวหนาโครงการวิจัยเพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน

โครงการ และการใชจายงบประมาณ โดยดําเนินการรวมกับกองคลัง ในการจัดประชุมช้ีแจงแนวทาง 
การดําเนินงานโครงการ และการใชจายงบประมาณ ใหกับผูบริหาร เจาหนาที่การเงินและผูประสานงานวิจัย  
และเนื่องจากในปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ดัง น้ัน ในการประชุมจึงเห็นควรประชุมกลุมยอย เพื่อสรางความเขาใจในระเบียบ
กระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และสํานักบริหารงานวิจัยฯ ไดประชุม
เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ และการใชจายงบประมาณใหกับหัวหนาโครงการ นักวิจัยและ 
ผูประสานงานโครงการในแตละคณะ ซึ่งสํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดําเนินการประชุมชี้แจงฯ  
จํานวน ๒ คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร ท้ังนี้ สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ดําเนินการสงสัญญาใหคณะเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เพ่ือเร่ิมดําเนินการแลว  

๒) ดําเนินการตามขอ ๒ ติดตามการเบิกจายงบประมาณงวดที่ ๑ สําหรับโครงการที่ไดรับ
การอนุมัติ โดยสํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ติดตามการเบิกจายงบประมาณงวดท่ี ๑ สําหรับโครงการ 
ที่ไดรับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พบวา มีโครงการที่สามารถเบิกจายไดในไตรมาสท่ี ๑ คิดเปนรอยละ 
๔๐.๔๘ ของแผนการเบิกจายทั้งหมด และคิดเปนรอยละ ๘๐.๙๖ ของแผนการเบิกจายในไตรมาส ๑  

๓) ดําเนินการตามขอ ๓ ติดตามการดําเนินงานผานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ 
(NRMS)  รอบ ๖ เดือน และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือติดตามการดําเนินงาน
ของนักวิจัย โดย ติดตามการรายงานผลการดําเนินงานวิจัย รอบ ๖ เดือน กําหนดใหนักวิจัยสงรายงานภายใน
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วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตามกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมีรอยละเฉลี่ยการ
ดําเนินโครงการวิจัย รอบ ๖ เดือน คดิเปนรอยละ ๕๔ 

๔) ดําเนินการตามขอ ๔ จัดเวทีการนําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานวิจัย  
โดยใหนักวิจัยมารายงานความกาวหนาดวยวาจา ภายหลังจากดําเนินงานแลว ๖ เดือน ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ดําเนินการจัดประชุมนักวิจัยเพ่ือนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย รอบ ๖ เดือน  
โดยมีผูทรงคุณวุฒิในการใหขอเสนอแนะ ตอการดําเนินโครงการวิจัย โดยแบงเปน ๒ กลุม ตามเปาหมาย 
ของการวิจัย คือ ๑) นวัตกรรมและสังคม ๒) สะสมองคความรู เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
สํานักงานอธิการบดี  โดยมีหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวม เขารวมประชุม คิดเปนรอยละ ๙๘.๐๔  

๕) ดําเนินการตามขอ ๕ รายงานการดําเนินโครงการวิจัยและการเบิกจายตอคณะกรรมการ 
บริหารงานวิจัย รอบ ๙ เดือน โดยกําหนดใหนักวิจัยสงรายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ผลการดําเนินงานของนักวิจัยพบวาดําเนินการตามแผน 
ไดรอยละ ๕๕.๘๖ 

๖) ดําเนินการตามขอ ๖ ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ดําเนินการจัดประชุม
โดยใหนักวิจัยนําเสนอผลการดําเนินงานดวยวาจา รอบ ๑๒ เดือน เมื่อวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑  
โดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะ ผลจากการรายงานเบื้องตนพบวามีโครงการที่สามารถสง 
รางรายงานไดภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒ โครงการ มีผลงานตีพิมพจํานวน ๖ เร่ือง และผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม นักวิจัยสามารถดําเนินงานไดรอยละ ๖๗ (ขอมูลการดําเนินงานในระบบ NRMS) 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย ติดตามการรายงานผลการดําเนินงานวิจัย รอบ ๑๒ 
เดือนโดยจัดประชุมใหนักวิจัยนําเสนอผลการดําเนินงานดวยวาจา รอบ ๑๒ เดือน เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๑ โดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะ ผลจากการรายงานเบ้ืองตน พบวา มีโครงการ 
ที่สามารถสงรางรายงานไดภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒ โครงการ คิดเปนรอยละ 3.92  
ของจํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (จํานวน 51 โครงการ) และมีผลงานตีพิมพจํานวน ๖ เรื่อง และผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม นกัวิจัยสามารถดําเนินงานไดรอยละ ๖๗ (ขอมูลการดําเนินงานในระบบ NRMS) 

 สรุปผลการประเมิน :  ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได  
ควรนําไปดําเนินการจัดการความเสี่ยง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป  

ปญหาและอุปสรรค : ไมม ี
ขอเสนอแนะ :  
๑. เห็นควรใหสํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบงชี้และคาเปาหมายที่สอดคลองกับประเดน็ความเสี่ยง 
เพ่ือใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได เพ่ือบรรจุในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป 

๒. สํานักสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรกําหนด
แนวทาง/มาตรการในการกํากับติดตามการบริหารงานงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย ใหแลวเสร็จเปนไปตามแผน
ที่กําหนด  

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- 34 - 
 

 กองแผนงาน ไดดําเนินการใหผูรับผิดชอบหลักในแตละประเด็นความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประเมินระดับความรุนแรงและโอกาสในการ 
เกิดความเสี่ยงภายหลังจากท่ีดําเนินการจัดการความเสี่ยงมาแลว และหากมีผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินระดับความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยงท่ียังไมลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได ใหดําเนินการทบทวนแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง และนํามาดําเนินการตอในปถัดไป รายละเอียดดังนี้ 
 
 

ประเด็นความเส่ียง /
ขอความระบุความรุนแรง 

ขอความ
ระบุโอกาส 

กอนการจัดการความเส่ียง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  หมายเหตุ 
ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ จํานวนการรับนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาไมเปนไปตามแผนทีก่าํหนด 
 จํานวนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนดทําใหมี
ผลกระทบตอการบริหาร
จัดการทรพัยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

มีโอกาสเกิด
คอนขางสูง
หรือบอยๆ 

๔ ๓ ๑๒ สูง ๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

สามารถจัดการความ
เสี่ ย ง ให ลดลง  อ ยู ใน
ระดับท่ียอมรับได 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ ผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด 
 โครงการวิจัยไมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนด และมี
ผลกระทบตอเปาหมายการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

มีโอกาสเกิด
คอนขางสูง
หรือบอยๆ 

๕ ๔ ๒๐ สูง
มาก 

๔ ๕ ๒๐ สูงมาก ยังไมสามารถจัดการความ
เสี่ยงใหลดลง อยูในระดับท่ี
ย อ ม รั บ ไ ด  แ ล ะ นํ า ม า
ดําเนินการควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ตอไป 

    
  ขอเสนอแนะประกอบการพิจารณา 
  ในประเด็นความเสี่ยง ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับไดนั้น  
กองแผนงานไดดําเนินการใหผูรับผิดชอบหลัก พิจารณาทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัว
บงชี้และคาเปาหมาย ที่สอดคลองกับประเด็นความเสี่ยง เพื่อใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลง  
อยูในระดับที่ยอมรับ และกําหนดเปน (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตอไป (รายละเอียดดังเอกสารประกอบ 
การประชุม หมายเลข ๑) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และขอเสนอแนะตอรายงาน 
ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕(๓) (ก) โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อให หัวหนาหนวยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดไปใช เปนแนวทางสําหรับ 
การจัดวางระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
คณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ ครั้ง ท่ี  

๕/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
4.4 (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  รองอธิการบดีฝายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุม  ตามที่กองแผนงาน 
ไดกําหนดให คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินการระบุและวิเคราะหความเส่ียง ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง 
และวิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  จัดสงมายังกองแผนงาน 
เพ่ือวิเคราะห สรุป และจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นั้น และตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คอื ควรมีการระบุ วิเคราะหปจจัยเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่หากเกิดข้ึนแลวจะมีผลกระทบ หรือเกิดความเสียหายหรือสูญเสียอยางรุนแรง ตอการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยนั้น  
  ทั้งนี้ ในสวนความเสี่ยงเดิมท่ียังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได  
กองแผนงานไดดําเนินการใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก ดําเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการ
ความเสี่ ยง ตัวบงชี้และคาเปาหมายใหสามารถจัดการความเสี่ ยงใหลดลงอยู ในระดับ ท่ียอมรับได   
เพ่ือกําหนดเปน (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ – ๔)  ผลการวิเคราะห พบวา มีประเด็นความ
เสี่ยง จํานวนทั้งสิ้น ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงดานงบประมาณรายไดลดลง และความเสี่ยงดาน
การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน อาจสงผลใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
  ๑. ความเส่ียงที่ ๑ : รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษามีแนวโนมลดลง เปนประเด็น 
ที่ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงนํามาดําเนินการ 
ตอในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง : เนื่องจากงบประมาณเงินรายไดจากคาธรรมเนียม
การศึกษาลดลง ซึ่งเปนผลมาจากจํานวนนักศึกษาที่ลดลง ดังนั้น  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน  
และสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มประสิทธิภาพ 
การหารายไดจากแหลงอ่ืน  เพื่อลดการพ่ึงพารายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา เห็นไดวาในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ มีสัดสวนรอยละของเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับรายไดจากแหลงอ่ืน 
ในอัตรา ๕๕ : ๔๕ และ ๕๔ : ๔๖ ตามลําดับและในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตรา ๕๓ : ๔๗ หากพิจารณา
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สัดสวนคาธรรมเนียมการศึกษา และสัดสวนรายไดจากแหลงอ่ืนแลว พบวามหาวิทยาลัยกําหนดสัดสวนรายได
จากแหลงอ่ืนเพ่ิมขึ้นทุกป เพ่ือลดการพ่ึงพาเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศกึษา  
  ตัวบงช้ีความเสี่ยง : รอยละของรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ ๔๗ 
  ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 

วิธีการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน กําหนดแลว
เสร็จ 

๑. วิเคราะหสภาพปญหาทั้งภายในและภายนอก เพ่ือคนหาปจจัย
ความเสี่ยง และวิเคราะหโอกาส เพ่ือสํารวจทรัพยากรและทรัพยสิน
ที่มหาวิทยาลัยมี  พรอมทั้งกําหนดแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ดานการบรหิารจัดการงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยอยาง
เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุด 

ไดทราบสภาพปญหาที่แทจริง และแนวทาง
การแกปญหา และยังพบวามหาวิทยาลัยมี
ทรัพยสินและทรัพยากรที่สามารถแปลงเปน
รายไดเพิ่มข้ึน  

พ.ย.-๖๑ 

๒. สรางความรูความเขาใจ เพ่ือใหอาจารย และบุคลากรตระหนักรู
รวมกันในการหารายไดเพ่ิม  และมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ 
และกําหนดปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงาน 

 อาจารยและบุคลากรตระหนักรูรวมกันใน
การหารายได เพื่อการบริหารจัดการ และ
จัดการเรียนการสอน 

ธ.ค.-๖๑ 

๓. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก  ดํา เ นินงานตามปฏิทิน/แผนการ
ดําเนินงานการกํากับติดตามเพื่อหารายไดเพิ่มตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก เรงดําเนินการเพ่ือหา
รายไดเพิ่มตามแผนการดําเนินงาน 

มี.ค. ๖๒, 
พ.ค. ๖๒ 
ก.ย. ๖๒ 

๔. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลการดําเนินงานตามปฏิทินการ
กํากับติดตามการดาํเนินงานหารายได   

รายงานผลการดําเนินงานการหารายได มี.ค. ๖๒, 
พ.ค. ๖๒ 
ก.ย. ๖๒ 

๕. รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการในการหา
รายไดของมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะตอ
การดาํเนินงาน  

มี.ค. ๖๒, 
พ.ค. ๖๒ 
ก.ย. ๖๒ 

๖. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป  (ราง) แนวทาง/มาตรการในการหารายไดของ
มหาวิทยาลัย  

ก.ย. ๖๒ 

 

๒. ความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงดานการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน อาจสงผล
ใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป เปนประเด็นความเสี่ยงใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง :  ตามท่ีสํานักงบประมาณ ไดกําหนดหลักเกณฑ
การจัดสรรงบประมาณและการปรับลดงบประมาณ จากการเบิกจายงบประมาณ/กอหนี้ผูกพันที่เปนไปตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ ซึ่งสงผลตองบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยที่ไดรับลดลง 
และสงผลตอเสถียรภาพทางการเงินและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย    

 ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและการกอหนี้ผูกพันไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณ ซึ่งเปนผลมาจากในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเบิกจายงบรายจายไมถึงรอยละ ๑๐๐ (รวมท้ังงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจาย 
เหลื่อมป) และงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดตามระยะเวลา 
ที่กําหนด ภายใตมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ สํานักงบประมาณนํามาปรับลดงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบลงทุนรายการปเดียวที่ไมสามารถกอหนี้
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ผู ก พัน ได ใน ไตรมาส ท่ี  ๑ โดยมหาวิทยาลั ย ถูกปรับงบประมาณในป งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๒  
จํานวน ๗๘,๒๖๑,๔๐๐  บาท ซึ่ ง เปนผลมาจากการดํา เนิน งาน ในป งบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๐  
จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๖๙,๒๖๑,๔๐๐ บาท 

 ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 ตัวบงช้ีความเสี่ยงยอยท่ี ๑ : รอยละการเบิกจายเปนไปตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 คาเปาหมาย : 
  

ประเภทรายจาย  ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจายประจํา ๓๓ ๕๕ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให

เบิกจายภายในปงบประมาณ ๒๕๖๒  รายจายลงทุน ๒๑.๑๑ ๔๓.๑๑ 
ภาพรวม ๓๐.๒๙ ๕๒.๒๙ 

 
วิธีการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน กําหนดแลว

เสร็จ 
๑. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีแผนการใชจายงบประมาณรายจายที่เปนไปตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ 

ต.ค.-๖๑ 

๒. แจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหกับคณะ/หนวยงาน 

มีแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค.-๖๑ 

๓. ติดตามและเรงรัดการเบิกจายการใชจายงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนรายเดือน 

กระตุนใหตระหนักถึงความสําคัญของการเรงรัด
เบิกจาย  

ต.ค. ๖๑ - 
ก.ย. ๖๒ 

๔ . รายง านผลกา รดํ า เ นิ น ง าน เ สนอต อที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
ทุกรายไตรมาส 

ใหผูบริหารมีนโยบาย/กําหนดทิศทางการเบิกจาย 
และใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน  

มี.ค.๖๒, 
พ.ค. ๖๒,  
ก.ย. ๖๒ 

๕. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป (ราง) แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก.ย. ๖๒  

 

 ตัวบงช้ีความเสี่ยงยอยท่ี ๒ : รอยละของรายจายงบลงทุนกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑  
 คาเปาหมาย : รอยละ ๑๐๐ 
 
 

วิธีการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน กําหนดแลว
เสร็จ 

๑. จัดทําแผน/กระบวนการดําเนินงานข้ันตอนการ
ดําเนินการพัสดุ 

ไดแผน/กระบวนการ ดํา เนิ น งาน ข้ันตอนการ
ดําเนินการพัสดุ 

ต.ค.-๖๑ 

๒. แจงเวียนแผนการดําเนินงานแกคณะ/หนวยงาน 
ใหดําเนินการตามแผนการดาํเนินงาน 

คณะ/หนวยงาน ทราบถึงแผนการดําเนินงาน ต.ค.-๖๑ 

๓. คณะ/หนวยงาน ลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ครบทุกรายการ 

มีการลงนามในสัญญาภายในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ครบทุกรายการ 

 ๑ ต.ค.๖๑ 
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วิธีการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน กําหนดแลว
เสร็จ 

๔. ติดตามและเรงรัดการดําเนินงานอยางเครงครัด
เปนรายหนวยงาน 

คณะ/หนวยงานเรงรัดการดําเนินงานใหทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  

พ.ย.- ธ.ค.
๖๑ 

๕. รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหา วิทยา ลัยและสภา
มหาวิทยาลัย  

ผูบริหารใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน  ม.ค.๖๒ 

๖. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงานในป
ถัดไป   

(ราง) แผน/กระบวนการดําเนินงานข้ันตอนการ
ดําเนินการพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก.ย. ๖๒ 

 

 การกํากับติดตามและการประเมินผล  
 ทั้งนี้ กองแผนงาน ไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใชในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก  
โดยกําหนดการติดตามและประเมินผล จํานวน ๓ คร้ัง คือ  

  คร้ังที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม)  
  คร้ังที่ ๒ รอบ ๘ เดือน (ณ ๓๑ พฤษภาคม)* 
  คร้ังที่ ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐กันยายน/สิ้นปงบประมาณ)  
 โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการ ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ ๒ และ ๔ สําหรับการ
รายงานผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ จะเปนการรายงานรอบ ๘ เดือน (ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
เนื่องจาก  ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงดําเนินปรับการรายงาน 
ผลใหสอดคลองกับปฏิทินการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรงุควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยตอไป 

ปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง 
ผูรับผิดชอบ 

กําหนดสง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แจงเวียนแผนการบริหารความเส่ียงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสปัดาหสุดทายของ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  

คณะจัดสงแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ภายในสัปดาหที่ ๓ ของ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

  ติดตามผลการดําเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ ยง และ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๒  

คณะ/วิทยาลัย/
สาํนัก/ผูรับผิดชอบ

หลักรายงานผลมายัง
กองแผนงาน 

คณะ/วิทยาลัย/
สาํนัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันทําการหลังส้ิน
ไตรมาส  

(ภายในวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๒) 
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เรื่อง 
ผูรับผิดชอบ 

กําหนดสง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

 ติดตามผลการดําเนินงานฯ รอบ ๘ เดือน (ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)* 
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน รอบ ๘ เดือน  

คณะ/วิทยาลัย/
สํานักรายงานผล
มายังผูรับผิดชอบ

หลัก 

คณะ/วิทยาลัย/
สาํนัก 

รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒  

 

ประชุมทบทวนแนวทางและวิธีจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในในประเด็นความเสี่ยงที่ยังไมสามารถ
จัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

ผูรบัผิดชอบหลัก คณะ/วิทยาลัย/
สาํนัก 

ภายในสัปดาหท่ี ๒ 
ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  

 ติดตามผลการดําเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

คณะ/วิทยาลัย/
สํานักรายงานผล
มายังผูรับผิดชอบ

หลัก 

คณะ/วิทยาลัย/
สาํนัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันทําการหลังส้ิน
ไตรมาส (ภายในวันที่  
๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

ความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยังไมสามารถยอมรับได 
ทบทวนแนวทางการจัดการความเส่ียงใหลดลง เพื่อ
จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเส่ียงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ผูรบัผิดชอบหลัก คณะ/วิทยาลัย/
สาํนัก 

ภายใน ๕ วันทําการหลังส้ิน
ไตรมาส (ภายในวันที่  
๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วิเคราะห ระบุ ประเมินและจัดลําดับความเส่ียง เพื่อ
จัดทําแผนบริหารความเ ส่ียงและควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ภายในสัปดาหที่ ๓ ของ
เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕)  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ในตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารความเสี่ ยง 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเกณฑประเมินคุณภาพที่กําหนด 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 

คณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ ครั้ง ท่ี  
๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

๑. ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ๒. ใหความเห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  
 

  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหกองแผนงานปรับแกไข ดังนี้ 
  1. มอบกองแผนงานปรับขอความ "เพ่ือหารายได" เปน "การสรางรายไดจากพันธกิจและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาที่ลดลง" 
  2. มอบหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสงขอมูลใหเปนไปตามปฎิทินที่กองแผนงานกําหนด 
  3. มอบกองแผนงาน จัดทําประกาศแนวปฏิบัติของการบริหารงบประมาณ และแจงเวียน
หนวยงานถือปฏิบัติ 
  4. ใหระบุหมายเหตุ วาการวิเคราะหขอมูลความเส่ียงไมมีขอมูลของคณะศิลปประยุกต
และสถาปตยกรรมศาสตร 
 
 

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ ดังนี้  
  1. (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2.ปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
  3. มอบกองแผนงานดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาตอไป 
 
 

  4.5  (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
  รองอธิการบดีฝายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม ตามที่กองแผนงาน  
ไดกําหนดให คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินการระบุและวิเคราะหความเส่ียง ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง 
และวิธีการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดสงมายังกองแผนงาน 
เพ่ือวิเคราะห สรุป และจัดทํา (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒   
  ทั้งนี้  ในสวนของประเด็นความเสี่ยงเดิมที่ ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยู ระดับ 
ที่ยอมรับได กองแผนงานไดดําเนินการใหหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ดําเนินการทบทวนประเด็นความเส่ียง 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบงชี้และคาเปาหมายใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได 
เพ่ือกําหนดเปน (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลการวิเคราะห พบวา มีประเด็นความเสี่ยง จํานวนท้ังสิ้น ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ๑. ความเส่ียงดาน
ผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด ๒. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่และ 
การใชงบประมาณดานอาคารสถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ๑. ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๑ : ความเสี่ยงดานผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด                    
เปนประเด็นท่ียังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงนํามา
ดําเนินการตอในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง : การติดตามผลการดําเนินงานดานการวิจัย 
ยังไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สงผลใหผลการติดตามผลงานวิจัย  
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ที่แลวเสร็จตามแผนที่กําหนดยังต่ํากวาเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและมีผลกระทบตอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จากหนวยงานที่เก่ียวของ 
  ตัวบงช้ีความเสี่ยง : รอยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ  
  คาเปาหมาย : รอยละ ๘๐  
  ผู รับผิดชอบหลัก : สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

การปรับปรุงการควบคุม ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
กําหนด

แลวเสร็จ 
๑.ประชุมหัวหนาโครงการวิจัยเพ่ือชี้แจงแนวทาง การ
ดําเนินงานโครงการ และการใชจายงบประมาณ 

หัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวม รอยละ ๘๐ ของ
โครงการ เขารวมประชุม และนักวิจัยสามารถเริ่ม
ดําเนินการไดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

ต.ค.-๖๑ 

๒. กรณีสํานักงบประมาณไมอนุมัติเงินงวดที่ ๑ ไดภายใน
เดือนตุลาคม ใหนักวิจัยสามารถยืมเงินรายไดในการ
ดําเนินงานไดเมื่อโครงการไดรับอนุมัติ  

หัวหนาโครงการวิจัยสามารถเริ่มดําเนินงานไดในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑  

ต.ค.-๖๑ 

๓. กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการติดตามการ
ดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหนักวิจัยไดรับ
ทราบ   

นักวิจัยเ กิดความเขาใจและความตระหนักในการ
ดําเนินงานและการรายงานผล 

ต.ค.-๖๑ 

๔. ติดตามการเบิกจายงบประมาณงวดที่  ๑ สําหรับ
โครงการที่ไดรับการอนุมัติ  

นักวิจัยไดรับงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงาน และ
รอยละ ๘๐ ของโครงการวิจัยมีการเบิกจายเงินงวดที่ ๑ 
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑   

ธ.ค.-๖๑ 

๕. ติดตามการดําเนินงานผานระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แหงชาติ (NRMS)  รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน และ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือ
ติดตามการดําเนินงานของนักวิจัย 

รอยละเฉลี่ยการดําเนินโครงการวิจัย รอบ ๓, ๖, ๙, ๑๒ 
เดือน มากกวารอยละ ๒๕, ๕๐, ๘๐, ๑๐๐ ตามลําดับ 
(ดูขอมูลจากผลการดําเนินงานในระบบ NRMS) และ
แจงผลการติดตามตอหัวหนาหนวยงานตนสังกัดของ
นักวิจัยไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานเพ่ือเรงรัดการ
ดําเนินงาน 

ม.ค. ๖๒ 
เม.ย. ๖๒  
ก.ค. ๖๒  
ก.ย. ๖๒ 

๖. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยจัดเวทีการ
นําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานวิจัย โดยให
นักวิจัยมารายงานความกาวหนาดวยวาจา ภายหลังจาก
ดําเนินงานแลว ๖ เดือน โดยกําหนดใหผลการดําเนินงาน
รอบ ๖ เดือนมีผลตอการเบิกจายเงินงวดที่ ๒ 

หัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวม รอยละ ๘๐ ของ
โค รง กา ร  เ ข า ร วม ปร ะ ชุม  และมี ก า รนํ า เ ส น อ
ความกาวหนาการวิจัยและนําขอเสนอแนะจากกอง
บรรณาธิการบริหารงานวิจัย และนักวิจัยสามารถปรับ
แผนการดําเนินงานเพ่ือใหดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผน 

เม.ย. ๖๒ 

๗. รายงานรอยละเฉลี่ยของการดําเนินโครงการวิจัยและ
การเบิกจายตอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยรอบ ๑๑ เดือน  

 - รอยละเฉลี่ยการดําเนินโครงการวิจัย รอบ ๑๑ เดือน 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐  
- ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานใหโครงการวิจัยแลว
เสร็จตามแผนที่กําหนด 

ตนเดือน
ก.ย.-๖๒ 
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การปรับปรุงการควบคุม ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
กําหนด

แลวเสร็จ 
๘. ติดตามผลการดาํเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน   - รอยละเฉลี่ยการดําเนินโครงการวิจัย  รอบ ๑๒ เดือน 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 - ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนิน
โครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด 

ปลายเดือน 
ก.ย.-๖๒ 

 

  ๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช
งบประมาณดานอาคารสถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเด็นความเสี่ยงเดิมตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นํามาควบคุมภายในตอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง : เน่ืองจากแนวโนมงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะ
ไดรับจัดสรรดานอาคารและสถานที่มีจํานวนลดลง โดยเฉพาะงบลงทุนเพ่ือการกอสรางอาคารใหม เนื่องจาก
จํานวนนักศึกษาที่ลดลง ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการใชอาคารสถานที่และพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนเดิม
ที่มีอยู ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาการใชพ้ืนที่ที่มีอยู เดิม เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ นํางบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรหรือเงินรายไดมหาวิทยาลัยมาใชเพื่อลงทุนกอสรางปรับปรุง
อาคารตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  ตัวบงช้ีความเสี่ยง : ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใชงบประมาณ
ดานอาคารสถานท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ ๗ ขอ 
  คาเปาหมาย :  ๗ ขอ 
  ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 

การปรับปรุงการควบคุม ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
กําหนด

แลวเสร็จ 
 ๑. สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม รวมกับคณะ/
หนวยงาน สํารวจขอมูลอาคารสถานที่และระบบประกอบ
อาคาร เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดานอาคาร
และสถานที่ 

ผลการสํารวจขอมูลทางเทคนิคในระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยดานอาคารและสถานที่ของแตละ
อาคารใหขอมูลตรงกับความเปนจริงของแตละ
อาคาร 

ต.ค.-๖๑ 

๒. สํานักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดลอม รวมกับคณะ/
หนวยงาน จัดทํา (ราง) แผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบประกอบอาคาร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเปนไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ และใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเสนอตอที่ประชุมท่ีเก่ียวของ   

มหาวิทยาลัยมีแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และระบบประกอบอาคาร ระยะ ๔ ป  (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให
เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร
ส ถานที่  และ ให ส าม าร ถ ใช ง าน ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ม.ค.-๖๒ 

๓. สํานักงานบริหารกายภาพฯ จัดทําแบบรูปและประเมินราคา 
เพ่ือเสนอของบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๓  

มีแบบรูปและประเมินราคาที่ครบถวน เพื่อเสนอ
ของบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๓  

มี.ค.-๖๒ 

๔. เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ให
สํานักงานบริหารกายภาพฯ จัดประชุมรวมกับคณะ/วิทยาลัย/
สํานัก เพื่อช้ีแจงงบประมาณดานการปรับปรุงอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้ง กรณีที่

- ทราบรายละเอียดโครงการที่ ดํา เนินการใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓  
- แผนการปรับลดงบประมาณรายการส่ิงกอสราง
ใ น กา ร ปรั บป รุ ง อ า ค า ร ส ถ าน ที่  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

มิ.ย.-๖๒ 
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การปรับปรุงการควบคุม ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
กําหนด

แลวเสร็จ 
จะตองมีการปรับ/ลดงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุง
อาคารและสถานที ่
๕. สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม จัดทําแบบรูปและ 
BOQ ของรายการส่ิงกอสรางตางๆ เพื่อประกอบ การชี้แจง
งบประมาณตอคณะกรรมาธิการในการที่จะปองกันการปรับลด
งบประมาณคากอสราง  

มีแบบรูปและ BOQ ของรายการส่ิงกอสรางตางๆ 
เพื่อประกอบการช้ีแจงงบประมาณ  ปงบประมาณ 
๒๕๖๓  

ก.ค.-๖๒ 

๖.  ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
อาคารสถานที่และระบบประกอบอาคาร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดานอาคาร
และสถานที่  และคณะกรรมการดําเ นินงานดานนโยบาย 
ยุทธศาสตร  แผนงานและงบประม าณ มหา วิทยา ลัย
อุบลราชธานี  

ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และระบบประกอบอาคาร ระยะ ๔ ป 
( พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๒  –  ๒ ๕ ๖ ๕ )  เ ป น ไ ป อย า ง มี
ประสิทธิภาพ  

ส.ค.-๖๒ 

๗. นํารายการที่ ไม ไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือหาก
งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 
๒๕๖๓ นําไปปรับแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
ประกอบอาคาร ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอไป 

มี (ราง) แผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
ประกอบอาคาร ปงบประมาณ ๒๕๖๔  

ก.ย.-๖๒ 

  

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ   
  ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ในตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเกณฑประเมินคุณภาพที่กําหนด 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
คณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  พิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะตอ (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
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 4.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561) 

รองอธิการบดีฝายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุม  ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเห็นชอบให
หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดไว กองแผนงาน จึงไดจัดใหมีการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือรวมกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  
และโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามทุจริตประจําป ระยะ ๕ ป  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและแผน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 กอปรกับเปนไปตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 2561 กองแผนงานจึงได จัดทําแผนปฏิบัติราชการวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น เพื่อใชเปนกรอบและ 
แนวทางการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน 

ดัง น้ัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงาน 
จึงไดดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนท่ีไดกําหนดไว โดยสมารถสรุปผลการดําเนินงาน  
ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้ 
 

ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด  ๒๓ ๘๘.๔๖ 
  ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด ๓ ๑๑.๕๔ 

รวม ๒๖ ๑๐๐ 
     

    จากตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน ๒๖ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่
มีผลการดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด ๒๓ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๘๘.๔๖ และตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด ๓ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๑๑.๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวนทั้งสิ้น ๒๓ 
ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส ๔ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 
มาตรการที่ 1.1 เสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรม คานิยมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับขอมูลขาวสาร รอยละ 85.00 85.00 
2. จํานวนชองทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธ ใหบุคลากรมีคานิยม      
ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบั ติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

ชองทาง ≥ 4 8 

3. จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูและบุคลากรที่
ไดรับเกียรติบัตรโครงการสงเสริมและพัฒนาตนเองของนักศึกษาและ
บุคลากรในทางวิชาการและทางดานคุณธรรม และจริยธรรม  

คน ≥ 20 36 

4. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมใหและบุคลากรมีความรู ความเขาใจ เพื่อให
ปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 15 ๑6 
 

5. รอยละของบุคลากรดานการเงินและพัสดุที่เขารวมโครงการ รอยละ 95.00 100.00 
6. รอยละเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 95.00 100.00 
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาตอตานการ
ทุจริต 

กิจกรรม/
โครงการ 

12 18 

มาตรการที่ ๑.๒ สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
ช่ือตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนครั้งในการทบทวนคูมือการปฏิบัติงาน/จรรยาบรรณ/ประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

เรื่อง ≥ 3 4 

2. จํานวนเรื่องในการประกาศ ประชาสัมพันธคูมือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

กระบวนงาน ≥ 3 3 

มาตรการที่ ๑.๔ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับ
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนนวัตกรรมและส่ือการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผลงาน ≥ ๕ 6 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
มาตรการท่ี 2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนชองทางในการเผยแพรประกาศระเบียบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ชองทาง ≥ 3 3 
2. จํานวนชองทางในการในการเผยแพรความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

ชองทาง ≥ 3 3 

 

 

มาตรการที่ 2.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนครั้งในการจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข 

ครั้ง 1 1 

2. จํานวนชองทางการรับฟงขอรองเรียนและการแจงเบาะแสการทุจริต ชองทาง 3 3 
3. รอยละของขอรองเรียนที่มีการแจงผลการดาํเนินการแกผูรองเรียน รอยละ 100.00 100.00 
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มาตรการที่ 2.๓ พัฒนาระบบการรับฟงขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนชองทางการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมสีวนได
สวนเสีย 

ชองทาง ≥ ๔ ๔ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
มาตรการที่ ๓.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐลดการ
ใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง ทบทวน 
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานตางๆ 

รอยละ 90.00 90.00 

2. จํานวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง/
ขอเสนอแนะในการลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ 

จํานวน
นวัตกรรม 

≥ 3 3 

มาตรการท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกในเพ่ือจัดการ ในการปองกันและลดความเส่ียงในการที่จะเกิดการ
ทุจริต 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรม/เขารวมกิจกรรม
ไดนําความรูมาประยุกตใชในกลไกหรือระบบเพื่อใชในการปองกันและลด
ความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 

รอยละ ๘๕.00 100.00 
 

มาตรการที่ ๓.๓ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนครั้งที่มีการรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมผูบริหาร ครั้ง ≥ ๒ ๒ 

มาตรการที่ ๓.๔ พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 
ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนแผนควบคุมและตรวจสอบ แผน 1 1 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
มาตรการที่ ๔.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรม/เขารวมกิจกรรม รอยละ 85.00 100.00 
2. รอยละเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 ๙๖.๒๕ 
3. จํานวนผูเขารวมโครงการอบรมกฎหมาย รอยละ 90.00 100 
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๒. ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวนทั้งส้ิน ๓ ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส ๔ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 
มาตรการที่ ๑.๓ พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสรางคานิยม
ตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใหนักศึกษา 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่นําเสนอและรูปแบบการ
ปองกันการทุจริต 

จํานวน
รายวิชา/
บทเรียน/
กิจกรรม 

≥ 90 ๘๙ 
ทุกหลักสูตรที่เปดการเรียน 
การสอนมีการสอดแทรก 

ความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรมแตยังขาดการ

สอดแทรกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
บทเรียนหรือกิจกรรม 

2. จํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสรางคานิยมตอตานการทุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใหนักศึกษา 

กิจกรรม ≥ 20 13 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 
มาตรการที่ ๓.๔ พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบตามแผนที่กําหนด รอยละ 100 33.33 

ดําเนินการตรวจสอบ 1 
หนวยงาน จากทั้งหมด 3 

หนวยงาน  
(เปาหมาย 3 หนวยงาน) 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 เพ่ือใหขอเสนอแนะ 
และเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

4.7  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561 
สิ้นไตรมาสท่ี 4 (ณ 30 กันยายน 2561) ในสวนเงินงบประมาณแผนดิน   

ผูชวยอธิการบดีฝายงบประมาณ  เสนอที่ประชุม  ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ไดเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 
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๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท  และสํานักงบประมาณไดอนุมัติเงินประจํางวดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย
งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ดังกลาว  
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
                      ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน : จากผลการดําเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๔ ไดรับ
งบประมาณท้ังสิ้น ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท เบิกจาย ๙๐๗,๑๔๑,๐๓๔.๔๗ บาท คิดเปนรอยละ ๙๕.๖๙  
ต่ํากวาเปาหมายในภาพรวมท่ีรัฐบาลกําหนดรอยละ ๐.๓๑ (เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๙๖)  
โดยแยกงบรายจาย ดังน้ี 
 

งบรายจาย ไดรับจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณหลังโอน
เปล่ียนแปลง 

เบิกจาย คงเหลือ รอยละ
การ

เบิกจาย 

รอยละ
เปาหมาย
ที่รัฐบาล
กําหนด 

ก. รายจายประจํา ๗๓๐,๙๔๘,๕๐๐.๐๐ ๗๓๙,๕๐๗,๔๙๑.๐๐ ๗๒๘,๙๙๑,๙๙๖.๘๗ ๑๐,๕๑๕,๔๙๔.๑๓ ๙๘.๕๗ ๙๘.๓๖ 
งบบุคลากร ๒๔๔,๔๑๓,๓๐๐.๐๐ ๒๔๕,๒๑๓,๗๒๐.๙๓ ๒๔๕,๒๑๓,๗๒๐.๙๓ - ๑๐๐.๐๐  

งบดําเนินงาน ๗๘,๖๖๓,๕๐๐.๐๐ ๘๖,๔๒๒,๐๗๐.๐๗ ๗๕,๙๐๖,๕๗๕.๙๔ ๑๐,๕๑๕,๔๙๔.๑๓ ๘๗.๘๓   
งบเงินอุดหนุน ๓๖๐,๘๙๘,๒๐๐.๐๐ ๓๖๐,๘๙๘,๒๐๐.๐๐ ๓๖๐,๘๙๘,๒๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐  
งบรายจายอื่น ๔๖,๙๗๓,๕๐๐.๐๐ ๔๖,๙๗๓,๕๐๐.๐๐ ๔๖,๙๗๓,๕๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐  

ข. รายจายลงทุน ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐.๐๐ ๒๐๘,๓๙๗,๓๐๙.๐๐ ๑๗๘,๑๔๙,๐๓๗.๖๐ ๓๐,๒๔๘,๒๗๑.๔๐ ๘๕.๔๘ ๘๘.๐๐ 
รวม ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐.๐๐ ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐.๐๐ ๙๐๗,๑๔๑,๐๓๔.๔๗ ๔๐,๗๖๓,๗๖๕.๕๓ ๙๕.๖๙ ๙๖.๐๐ 

 

๑. รายจายประจํา งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๗๓๙,๕๐๗,๔๙๑ บาท 
เบิกจาย ๗๒๘,๙๙๑,๙๙๖.๘๗ บาท คิดเปนรอยละ ๙๘.๕๗ เกินเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด รอยละ ๐.๒๑ 
(เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๙๘.๓๖) คงเหลืองบดําเนินงาน คืนคลังแผนดิน ๑๐,๕๑๕,๔๙๔.๑๓ บาท 
ดังนี้ 

๑.๑ โครงการเพ่ิมศักยภาพการใหบริการทางดานสาธารณสุข จํานวน ๓๕.๔๐ บาท 
(วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข) 

๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน ๐.๘๐ บาท (สวนกลาง) 
๑.๓ ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๗.๐๔ บาท (สวนกลาง) 
๑.๔ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จํานวน ๐.๔๐ บาท (สวนกลาง) 
๑.๕ โครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต จํานวน ๑๐,๕๑๕,๔๕๐.๔๙ บาท (สวนกลาง) ซึ่งมีผลมาจากการโอนยายของขาราชการ จํานวน 
๕,๒๖๙,๗๓๐ บาท คาจางชั่วคราว ๒,๙๐๙,๒๓๔.๐๘ บาท คาจางประจํา ๗๓๑,๔๒๐ บาท คาตอบแทนพิเศษ
ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มข้ัน ๔๔๘,๘๐๐ บาท คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 
จํานวน ๓๐๔,๘๐๐ บาท คาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข ๑๖๒,๐๐๐ บาท คาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานใหราชการ (คาตอบแทนอาจารยสาขาขาดแคลน) ๖๒๐,๐๘๑.๗๕ บาท และคาใชจายอ่ืนๆ 
๖๙,๓๘๔.๖๖ บาท 

๒. รายจายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๒๐๘,๓๙๗,๓๐๙ บาท เบิกจาย 
๑๗๘,๑๔๙,๐๓๗.๖๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘๕.๔๘ ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๒.๕๒ (เปาหมาย
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ที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๘๘) คงเหลือ ๓๐,๒๔๘,๒๗๑.๔๐ บาท โดยคืนคลังแผนดิน ๒,๘๘๓,๐๐๑.๔๐ และกัน
เงินเบิกจายเหลื่อมป จํานวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๗,๓๖๕,๒๗๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                           ๒.๑ คงเหลือคืนคลังแผนดิน จํานวน ๒,๘๘๓,๐๐๑.๔๐ บาท ดังนี้ 

ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หนวยงานรับผิดชอบ 
๑. โครงการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบุคลากรและ
ระบบมาตรฐานการวิจัย 

๑,๐๐๐ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการทางดานสาธารณสุข ๐.๗๐ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
๓. ผูสาํเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๐.๗๐ คณะรฐัศาสตร 
๔. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

๒,๘๗๘,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร 

๕. โครงการผลติแพทยเพิ่ม ๔,๐๐๐ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 

                           ๒.๒ เงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป จํานวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๗,๓๖๕,๒๗๐ บาท ดังนี้ 
ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หนวยงานรับผิดชอบ 

๑. ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
(ส้ินสุดสัญญาวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๔,๐๙๗,๕๐๐ สวนกลาง 

๒. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๒) 

๔,๙๘๖,๐๐๐ สวนกลาง 

๓. ปรับปรุงอาคารสํานักงานอธิการบดี (ส้ินสุดสัญญาวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

๑,๗๗๗,๗๗๘ สวนกลาง 

๔. ระบบบริการนักศึกษาแบบ One Stop Service ๑ ชุด (สิ้นสุด
สญัญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๖๖๕,๐๐๐ สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

๕. อาคารตนแบบถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน 
(ส้ินสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒) 

๑๕,๘๓๘,๙๙๒ คณะวิทยาศาสตร 

 
 

ดังนั้น ยอดคงเหลือท่ีไมสามารถเบิกจายไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนท้ังสิ้น 
๔๐,๗๖๓,๗๖๕.๕๓ บาท (คนืคลังแผนดิน จํานวน ๑๓,๓๙๘,๔๙๕.๕๓ บาท และเงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป 
จํานวน ๒๗,๓๖๕,๒๗๐ บาท) 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ   
 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กําหนดเปาหมายการเบิกจายเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

ประเภท
รายจาย 

ไตรมาส ๑ สะสม  
ณ ไตรมาส ๒ 

สะสม  
ณ ไตรมาส 

๓ 

สะสม  
ณ ไตรมาส 

๔ 
รายจายประจํา ๓๓.๐๐ ๕๕.๐๐ ๗๗.๐๐ ๙๘.๓๖ 
รายจายลงทุน ๒๑.๑๑ ๔๓.๑๑ ๖๕.๑๑ ๘๘.๐๐ 

ภาพรวม ๓๐.๒๙ ๕๒.๒๙ ๗๔.๒๙ ๙๖.๐๐ 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 จึงนําเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ

แผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหหนวยงานที่มีเงินกันเบิกจาย
เหลื่อมป ขอใหเรงรัดการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณแผนดิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561) และมอบหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 

4.8  การออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข     
การมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 

หัวหนาสํานักงานกฎหมายและนิติการ   เสนอที่ประชุม  ดวยคณะ วิทยาลัย สํานัก และ
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดมีการขอรับมอบอํานาจจากมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือหรือสัญญาตาง ๆ กับสถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ภายในประเทศ โดยการ
ดําเนินการดังกลาวทั้งในสวนการขออนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ รูปแบบหนังสือมอบอํานาจและวิธีการตาง ๆ 
ยังไมเปนไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  

ดังนั้น เพ่ือใหคณะ วิทยาลัย สํานัก และหนวยงานตาง ๆ มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันในการรับ
มอบอํานาจจากมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได           
และเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการตามท่ีกําหนดไว           
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาวาดวย
การมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ             
พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 

สํานักงานกฎหมายและนิติการ ไดมีบันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.1.10/1136 ลงวันที่  
29 สิงหาคม 2561 เสนออตออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ พรอมรูปแบบหนังสือมอบอํานาจและหนังสือรับรอง 
และเสนอคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยอธิการบดีไดพิจารณาใหปรับแก
ไขประกาศดังกลาว และอธิการบดีไดโปรดเห็นชอบและใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.1.10/1342 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

ในการน้ี สํานักงานกฎหมายและนิติการไดยกรางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอํานาจ พรอมรูปแบบหนังสือมอบอํานาจและหนังสือรับรอง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม  
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม  
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
ผานความเห็นชอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2561                

ตามบันทึกขอความ ที่  ศธ 0529.1.10/1136 ลงวันที่  29 สิงหาคม 2561 และบันทึกขอความ  
ที่ ศธ 0529.1.10/1342 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกาบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 จึงขอเรียนตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ การออกประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 

 

  ทั้ง น้ี ที่ประชุมได มีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหปรับแกไขประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

  1. ขอ 4(5) จากเดิม "เรื่องที่ผูมีอํานาจเห็นวา.." ใหแกไขเปน "เร่ืองท่ีอธิการบดีเห็นวา ..."  
  2. มอบสํานักงานกฎหมายฯ จัดทําแบบฟอรมรายงานที่เกี่ยวของใน ขอ 13 การรายงาน

ผลการดําเนินงานตอผูมอบอํานาจ เชน ดานการเงิน, การจัดซ้ือจัดจาง, การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานโครงการตาง ๆ เปนตน 

  3. มอบสํานักงานกฎหมายและนิติการ ปรับแกไขรูปแบบการเขียนใหชัดเจน โดยแยก
ประเด็นการมอบอํานาจบริหาร และการมอบอํานาจใหบุคคล 

 
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบในการหลักการและมอบสํานักงานกฎหมายและนิติการ ปรับแกไข

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ กอนนําเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามตอไป 
 

4.9  หลักสูตรท่ียื่นขอข้ึนทะเบียน TQR ปการศกึษา 2560 
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุม  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 เห็นชอบรายชื่อหลักสูตรและแนว
ทางการดําเนินงานการขอข้ึนทะเบียน TQR ของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2560 (ใชผลประเมินป
การศึกษา 2559-2560) จํานวน 5 หลักสูตร นั้น 

1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศกึษา 2560 
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

ระหวางตนเดือนกรกฎาคม – วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยหลักสูตรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 
2560 ท้ัง 5 หลักสูตร ไดประเมินโดยคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ตามท่ี สกอ. กําหนด โดยผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้   

หนวยงาน หลักสูตร ระดับ 

ผลประเมินคุณภาพ
ภายในฯ 

หมายเหตุ 
ปการศกึษา 

2559 
 ปการศกึษา 

2560 
คณะนิติศาสตร 1. นิติศาสตร ปริญญาตรี 3.65 3.79 เปนไปตามเกณฑเสนอข้ึน TQR 
คณะวิทยาศาสตร 1. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาตรี 3.18 2.51 ไมเปน ไปตามเกณฑเสนอข้ึน TQR 
 2. เคมี ปริญญาตรี 3.45 3.27 เปนไปตามเกณฑเสนอข้ึน TQR 
 3. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ปริญญาตรี 3.39 3.62 เปนไปตามเกณฑเสนอข้ึน TQR 
คณะบริหารศาสตร 1. บัญชี ปริญญาตรี 3.37 3.32 เปนไปตามเกณฑเสนอข้ึน TQR 
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2. ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียน TQR ตามที่ สกอ. กําหนด 
 1) สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการประเมินตนเอง และมีผลการประเมินตนเอง ระดับดีขึ้นไป 
(คะแนน 3.01 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5.00) ตอเนื่องกัน 2 ป 
 2) สถาบันอุดมศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
จากทะเบียนรายชื่อผูประเมินคุณภาพภายในสําหรับตรวจประเมินหลักสูตรเพ่ือข้ึนทะเบียน TQR 
 3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตรที่จะขอขึ้นทะเบียน TQR เพ่ือยืนยันผลการประเมิน ผานระบบ CHE QA Online 
 4) สถาบันอุดมศึกษา เสนอสภาสถาบัน ใหความเห็นชอบ / ทราบ ในการขอขึ้นทะเบียน
หลักสูตร TQR 
 5) สถาบันอุดมศึกษา แจงความประสงคขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR มายังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมแนบมติสภาสถาบัน และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร รวมทั้ง ขอมูลดานคุณภาพของผูเรียนและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรตางๆ 
(Program Learning Outcomes) ที่สะทอนใหสังคมรับรูไดวาบัณฑิตจากหลักสูตรนั้นๆ จะตองมีองคความรู
อะไร สามารถทําอะไรได (สรุปยอประมาณคร่ึงหนากระดาษ) 
 6) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบการดําเนินงานประเมินคุณภาพ
ภายใน วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรผานระบบ CHE QA online และเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินวา เปนไปตาม
หลักเกณฑทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด กอนนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศกึษาพิจารณาข้ึนทะเบียน TQR และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตอไป 

3. แนวทางการดําเนินงาน    
 1) สํานักงานประกันคุณภาพฯ เสนอหลักสูตรที่ เตรียมย่ืนขอขึ้นทะเบียนฯ TQR  
ปการศึกษา 2560 ตอคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน 2561  
 ๒) หลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติในการยื่นขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 2560 จํานวน  
4 หลักสูตร สงขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของ พรอมขอมูลดานคุณภาพของผูเรียนและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร
ตางๆ (Program Learning Outcomes) มายังสํานักงานประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
 3) สํานักงานประกันคุณภาพฯ เสนอรายชื่อหลักสูตรที่เสนอยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ TQR  
ปการศึกษา 2560 ตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการขอขึ้นทะเบียนหลกัสูตร TQR จํานวน 4 หลักสูตร (ที่ผานตามเง่ือนไขการย่ืนเสนอขึ้นทะเบียนฯ 
TQR) 
 4) สํานักงานประกันคุณภาพฯ นําเสนอรายชื่อหลักสูตรที่เสนอยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ TQR  
ปการศึกษา 2560 ตอ สกอ. พรอมรายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับรับรองรายงานการประชุม)  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
“กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเปนสวนหนึ่ง 
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง...” 

2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 
(สกอ.) 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ งที่  9/2561  

วันที่ 12 กันยายน 2561 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
๑. ใหความเห็นชอบรายชื่อหลักสูตรมีคุณสมบัติในการยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ TQR ปการศึกษา 

2560 จํานวน 4 หลักสูตร 
๒. ใหความเห็นชอบข้ันตอนและแนวทางการดําเนินงานการย่ืนขอขึ้นทะเบียน TQR  

ปการศึกษา 2560 ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพฯ นําเสนอ 
๓. พิจารณาใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 
 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้ 
1. รายชื่อหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติในการยื่นขอข้ึนทะเบียนฯ TQR ปการศึกษา 2560 

จํานวน 4 หลักสูตร 
2. ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงานการย่ืนขอข้ึนทะเบียน TQR ปการศึกษา 2560 

ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ 
 
 

4.10 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2560 (ดวยวาจา) 
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เสนอท่ีประชุม ตามที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน วงรอบปการประเมิน 
ปการศึกษา 2560  ในระหวางวันที่  24 -26 ตุลาคม  2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถาบัน ใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

บัดนี้ สํานักงานประกันคุณภาพฯ ไดดําเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒560 เปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงใครขอรายงานผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2560 เสนอตอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ดังนี้ 

ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้  ท้ังนี้  สํานักงานประกันคุณภาพฯ  
ใครขอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ดังนี้ 

๑) ผลการประเมินคณุภาพภายในของ ระดับสถาบันในภาพรวม  
ผลการประเ มินคุณภาพการศึกษาตาม เกณฑประกันคุณภาพการศึ กษาภาย ใน 

ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน วงรอบ
ปการประเมินปการศึกษา 2560 ในระหวาง วันที่ 24 -26 ตุลาคม 2561 จํานวน 13 ตัวบงชี้  5 
องคประกอบ พบวาผลการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.97) ซึ่งมีคะแนนสูง
กวาปการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.86) เม่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานรายองคประกอบ พบวา 
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
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โดยรวมของพันธกิจ 4 ดาน องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.63 ) องคประกอบที่ 
4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.00) ดานและการบริหารจัดการ“ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.34 )   
ระดับดีมาก องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๙๑  องคประกอบที่ ๓  การบริหารจัดการ ๔.๔๓ ระดับดีมาก 

เมื่อวิเคราะหตามมิติระบบคุณภาพ พบวา ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ มีระดับ
คุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.๒๕ , 4.๒๕ , และ ๔.๐๖  ตามลําดับ) 

๒) การประเมินผลระดับหลักสูตร จํานวน 77  หลักสูตร  
“ผาน” องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน จํานวน 77 หลักสูตร  คิดเปนรอยละ 100 

ของหลักสูตรทั้งหมด (เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2558 และ 2559 รอยละ 91.76 และ 96.25 ตามลําดับ) 
โดยหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

- ระดับคุณภาพดี จํานวน 56 หลักสูตร (รอยละ 72.72 ของหลักสูตรไดมาตรฐานทั้งหมด) 
 - ระดับคุณภาพปานกลาง จํานวน 21 หลักสูตร (รอยละ 27.27 ของหลักสูตร 
ไดมาตรฐานทั้งหมด)   

๓) การประเมินผลการดําเนินงานในระดับคณะ จํานวน 11 คณะ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะในภาพรวม คือ โดยคะแนนประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน เปนดังนี้  
(1) ระดับ  “ดีมาก” 1 คณะ คอื คณะวิศวกรรมศาสตร (4.53) 
(2) ระดับ “ดี” 10 คณะ ไดแก คณะเกษตรศาสตร (4.31) คณะเภสัชศาสตร (4.30) 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (4.17) คณะวิทยาศาสตร (4.04) คณะบริหารศาสตร (3.95) 
คณะนิติศาสตร (3.93) คณะรัฐศาสตร (3.93) คณะพยาบาลศาสตร (3.88) คณะศิลปะประยุกตและ
สถาปตยกรรมศาสตร (3.63) คณะศิลปศาสตร (3.๖๓)  
  2) ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน (แยกตามมิติคุณภาพ) 
 

องคประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 4.02  3.50  3.14  3.63  ดี 
2. การวิจัย 4.73  5.00  5.00  4.91  ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ  -    5.00   -    5.00  ดีมาก 
4. การทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -    4.00   -    4.00  ดี 
5. การบริหารจัดการ  -    4.50  4.03  4.34  ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.25  4.29  4.06  4.23  ดี 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 

 

  ๓) ขอเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
  ขอเสนอแนะในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยางมีคุณภาพ
สามารถผลิตบัณฑิตไดอยางดี มีความรูทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติจึงทําใหสามารถตอบสนอง 
ความตองการของผู ใชบัณฑิตในพื้นท่ีและในวงกวาง ในขณะที่มหาวิทยาลัยสามารถสรางองคความรู 
ไดในหลากหลายสาขา โดยทั้งจากการทําวิจัย การรวมมือกับชุมชน การพัฒนาความรูและการคนควา 
ในดานศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต  
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จากการที่มหาวิทยาลัยมุงเนนในการบริการวิชาการแกชุมชนและดวยการประกันคุณภาพ 
ที่เขมแข็งจึงทําใหมหาวิทยาลัยเติบโต เจริญกาวหนาทั้งในดานวิชาการ ชื่อเสียง คุณภาพ สามารถเปนที่พ่ึง 
ของชุมชนและสรางความภาคภูมิใจใหกับจังหวัดอุบลราชธานี แตดวยสภาวะปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็วและการแขงขันในทุกดาน  มหาวิทยาลัยควรปรับกระบวนทัศนในการทํางานในเชิงรุกใหมี 
ความเปนระบบมากขึ้น รวมทั้งการสื่อสารทิศทางที่ชัดเจนและการสรางพลังรวมของบุคลากรทุกภาคสวน
เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

ขอเสนอแนะที่สําคัญและเรงดวน  
  ระดับบุคคล  

1. ควรพัฒนากระบวนการใหบริการและพัฒนานักศึกษา ใหมีประสิทธิผลมากขึ้น ตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ 6 ประเดน็ ไดแก ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
ดานการจัดกิจกรรม  ดานชีวิตความเปนอยู  ดานการใหบริการดานตางๆ  ดานความปลอดภัย ที่ตอบสนอง
และเพ่ิมคณุคาใหกับผูเรียน   

2. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัว 
และเอ้ือตอการทํางานของบุคลากรทั้งในดานการทําวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถ 
ดึงศักยภาพของบุคลากรมาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ เชน การขออนุมัติการทําวิจัยในมนุษย การเบิกจาย
งบประมาณ การสนับสนุนการบริการวิชาการท่ีหารายไดใหแกมหาวิทยาลัย  เปนตน   

3. ควรมีแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการทําวิ จัยและการขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการที่สูงขึ้นตามศักยภาพและความตองการของบุคลากรแตละสาขาหรือกลุมวิจัยอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหสามารถผลิตวิชาการท่ีมีคุณภาพ  มีประโยชนและสรางผลกระทบที่ดีตอสังคมได 

4. ควรมีการวิเคราะหและหาแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมใหบุคลากร มีความมั่นคง 
และความกาวหนาในอาชีพ มีระบบการสรางแรงจูงใจ ยกยองชมเชยเพ่ือใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ 
ในการทํางาน มุงม่ันและทุมเทในการทํางานเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 

5. ควรมีแนวทางในการคนหาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรในดานตางๆ 
และจัดใหมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานที่ตอบสนองตอปจจัยดังกลาวอยางเปนระบบรวมถึงควรมีการวัด 
และวิเคราะหขอมูลจากผลการดําเนินงานดานบุคลากร  เพื่อนํามาประเมินและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหบุคลากรมีความผาสุกและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
  ระดับหลักสูตร 

 ควรมีการติดตามการจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ( Improvement Plan)  
และการดําเนินการตามแผนดังกลาวอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดผลลัพธการปรับปรุงท่ีเปนรูปธรรม 
     ระดับคณะ/หนวยงาน 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดระบบที่เอ้ือตอการดําเนินการของคณะ/หนวยงาน โดยคํานึงถึง 
ความยืดหยุนและความแตกตางในบริบทของคณะแตอยูภายใตมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
ที่สอดคลองกัน เพ่ือใหมีการกํากับและติดตามการดําเนินการตางๆของคณะ/หนวยงาน  โดยเฉพาะดาน 
ที่เก่ียวของกับบุคลากรใหมีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติพ้ืนฐานที่ใกลเคียงกัน แตสามารถตอบสนองตอบริบท
การทํางานของคณะได ในกรณีที่มีการดําเนินงานที่แตกตางกันควรมีการสื่อสารภายในองคการอยางเปนระบบ
ที่ทําใหเขาใจถึงเหตุผลของความแตกตางดังกลาว เชน การสนับสนุนการทําวิจัย การกําหนดภาระงานสอน  
วิจัย หรือบรกิารวิชาการ การประเมินภาระงานตามความสามารถและศักยภาพ เปนตน 

2. กรณีท่ีคณะมีสถานการณท่ีตองแกไข  มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางเพิ่มการสนองตอบและ
ใหคําปรึกษา /ใหคําแนะนํา/ ใหความชวยเหลืออยางรวดเร็วและทันเวลา 



- 56 - 
 

3. ควรจัดระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนคณะ  
และหนวยงานใหสามารถทํางานไดอยางคลองตัว  มีความยืดหยุนและเอ้ือตอการพัฒนาองคกรสมัยใหม 
ที่ตองตอบสนองตอสภาวการณการแขงขันท่ีสูง และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

4. ควรมีระบบและกลไกในการระดับมหาวิทยาลัยในการทําหนาที่ประสานงาน บริหาร
จัดการโครงการ ดานบริการวิชาการสูชุมชน โดยมุงเนนในการสนับสนุนการทํางานของคณะและอาจารย 
เพ่ือใหอาจารยทํางานไดเต็มศักยภาพ   
 ระดับชุมชน  

มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกลไกการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับชุมชนและจังหวัดอุบลราชธานี 
ในเชิงรุกและเปนระบบมากขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  ทั้งดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานหลัก (Infrastructure) ของชีวิตความเปนอยู เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เชน การวางแผนและ
การศึกษาการพัฒนาอาชีพ  การสรางปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตดานเกษตรและการตลาดของผลิตผลเกษตร 
การสนับสนุนสุขภาพของชุมชน และการสงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เปนตน 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับประเด็นของการพัฒนาในเร่ืองตอไปนี้  

1. มหาวิทยาลัยควรวางแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญและมุงเปาเพ่ือการอนุรักษ  
พื้นฟู สงเสริม สามารถสรางองคความรูและมาตรฐานของศิลปวัฒนธรรมดังกลาว เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญ 
ในการสรางองคความรู อัตลักษณและความโดดเดนของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะหสถานการณ   
ประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆทั้งในระดับโครงการและระดับองคกร เพ่ือนํามาปรับปรุงทั้งดาน 
การวางแผน การปฏิบัติ การกําหนดความตองการของผูเรียน ชุมชน รวมถึงการนํามาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน 
และอนาคตของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกตอไป 
  องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะ 
มีหลักสูตรที่มีคุณภาพโดยผานเกณฑ
มาตรฐานทุกหลักสูตร  

การประเมินผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยหลักสูตรทุกหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน 
แตเม่ือพิจารณาในระดับคณะ พบวา มี 5 คณะที่มีผลการประเมินลดลงจากปที่ผาน
มาผูบริหารควรมีการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงอันจะนําไปสูการพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน  

โอกาสพัฒนา ขอเสนอแนะ 
 การใหบริการและพัฒนานักศึกษา 
 
 

ควรใหครอบคลมุประเด็นท่ีสําคัญทั้งในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรม  ดานชีวิตความเปนอยู ดานการใหบริการดานตางๆ ดานความปลอดภัย เพื่อ
เพ่ิมคุณคาใหกับผูเรียน 

การพัฒนาอาจารยประจําใหเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ  

ควรมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการสนบัสนุนและสงเสริมในการเขาสูตาํแหนง
ทางวิชาการ 

การประเมินการจัดกิจกรรมและการ
ใหบริการ 

ควรกําหนดผลลัพธและตัวชี้วัดที่มีคุณภาพของแผนดําเนินการ  ทําการประเมินผล 
การจัดกิจกรรมตามแผนอยางมีคุณภาพ เพื่อใหครอบคลุมผลลัพธและการดําเนินการ
กิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการใหบริการและความคาดหวังเพื่อกอใหเกิด
ความมั่นใจไดวาควรดําเนินการปรับปรุงลักษณะใดจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด 
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  ขอเสนอแนะรายองคประกอบ 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

จุดเดน แนวทางเสริม 
มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย ทําใหเกิดผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมมากข้ึน   

ควรมีแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยตามศักยภาพและความตองการ
ของบุคลากรแตละสาขาหรือกลุมวิจัยอยางเปนระบบเพ่ือใหสามารถผลิตผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพและมีประโยชนและสรางผลกระทบที่ดีตอสังคมได 

โอกาสพัฒนา ขอเสนอแนะ 
การบูรณาการงานวิจัยกับบริการ
วิชาการและ/หรืองานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ควรมีการบูรณาการงานวิจัย กับบริการ วิชาการและหรืองานทํานุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดผลงานวิจัยและความกาวหนาของ
อาจารยในการตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งเกิดการพัฒนาชุมชนเปาหมายอยาง
ตอเน่ือง 

การยกระดับสมรรถนะของนักวิจัย การ
พัฒนางานวิจัยพี่เล้ียง 

มหาวิทยาลัยควรสรางระบบและกลไกในการพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนพ่ีเล้ียงใหแกนักวิจัยรุนใหม รวมทั้งการสรางกลุมนักวิจัยใหม 

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและการ
วิจัยรวมกับชุมชนหรือเอกชน 
 

เพื่อสนับสนุนการสรางองคความรูและนวัตกรรมอันเปนพันธกิจ 1 ใน 4 ขอของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสงเสริม การสรางองคความรูเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเชิงบูรณาการรวมกับชุมชนหรือเอกชน  

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

จุดเดน แนวทางเสริม 
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการแกชุม
ชม สังคม และประเทศ ในรูปแบบ
ตางๆที่หลากหลาย ผานคณะ/
หนวยงาน  อาจารยและบุคลากรที่มี
ความสามารถ 

มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมกลไกการสนับสนุนในการบริการวิชาการใหเกิดความรวมมือ
กับชุมชนและจังหวัดอุบลราชธานีมากข้ึน  

โอกาสพัฒนา ขอเสนอแนะ 
การยกระดับการบริการวิชาการเพื่อให
เปนที่พ่ึงของชุมชนและพื้นที่มากข้ึน  

ระดบัมหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการบริการวิชาการที่มุงเปาและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและสมรรถนะเพ่ือยกระดับมูลคาทรัพยากรทองถ่ิน 

 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

จุดเดน แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
ตอบสนองประเพณีและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่  

มหาวิทยาลัยควรวางแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญและมุงเปาเพื่อ
การอนุรักษ พื้นฟู สงเสริม สามารถสรางองคความรูและมาตรฐานของ
ศิลปวัฒนธรรมดังกลาว เน่ืองจากเปนปจจัยสําคัญในการสรางองคความรู  
อัตลักษณและความโดดเดนของมหาวิทยาลัย 

โอกาสพัฒนา ขอเสนอแนะ 
การทบทวนและจัดลําดับความสําคัญ
ขององคความรู/ภูมิปญญาทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนและจัดลาํดับองคความรู/ภูมิปญญาทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญที่จะอนุรักษ ฟนฟู สืบสานและเผยแพร 
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โอกาสพัฒนา ขอเสนอแนะ 
การกําหนดผลลัพธตัวชี้วัดและการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

ควรกําหนดผลลัพธและตัวชี้วัดที่มีคุณภาพของแผนดําเนินการ  ทําการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนอยางมีคุณภาพเพื่อใหไดสารสนเทศที่
สาํคัญที่นํามาปรับปรุงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินการ 

 

องคประกอบท่ี 5: การบริหารจัดการ 
 

จุดเดน แนวทางเสริม 
มีระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการกํากับ
ติ ด ต า ม ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห ทุ ก
หนวยงานมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ควรนําผลการประเมินคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบันมาจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนา และดําเนินการอยางเปนระบบใหเกิด
การปรบัปรุงผลการดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึน อยางเปนรูปธรรม 

มีการจัดทําแผนกลยุทธ ตัวชี้ วัดและ
เปาหมายที่ชัดเจนตอการบรรลุพันธกิจ
ขององคกร 

ควรมีการนําความทาทายเชิงกลยุทธและการเปล่ียนแปลงในอนาคตมาใชใน
การจัดทําแผนกลยุทธ  และจัดนําแผนกลยุทธดังกลาวมาใชในการจัดทําแผน
กลยุทธทางการเงินที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจปจจุบันไดอยาง
ราบรื่น  มีแผนการเงินที่ เหมาะสมทําให เ กิดการพัฒนาดานตางๆของ
มหาวิทยาลัย และมีแผนการเงินที่ใชในการขับเคล่ือนแผนกลยุทธเพื่อรองรับ
วิสัยทัศนและอนาคตของมหาวิทยาลัย  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
การกํากับดูแลใหมีการวิเคราะห 
คาใชจายตนทุนหลักสูตรทุกคณะ 

มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการกํากับดูแล สงเสริมใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน เชน ตนทุนตอหนวยของหลักสูตร 
สัดสวนคาใชจายตางๆ ใหเปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของหนวยงานตางๆ 
เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร รวมถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

การจัดการความรูยังไมเปนระบบที่มี 
ประสิทธิผล 
 

ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหมีประสิทธิผลมากข้ึน รวมถึง 
มีแนวทางที่ชัดเจนในการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคณะ
และมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 

แผนพัฒนาบุคลากร ควรมีแนวทาง ท่ีชัดเจนในการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร  
การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิผล รวมถึงจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย 

การบริหารจัดการความเสี่ยง  ควรมีการระบุ วิเคราะหปจจัยเส่ียงและบริหารจัดการความเสี่ยงที่หากเกิดข้ึน
แลวจะมีผลกระทบ  หรือเกิดความเสียหายหรือสูญเสียอยางรุนแรง  ตอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
 ในการน้ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ใครขอเสนอ (ราง) แนวทางการ

จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2561  
ดังตอไปนี้ 
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๑. มหาวิทยาลัยโดยผูบริหารและหนวยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา 
และปรับปรุงการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 
และนําสงสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ในเดือนธันวาคม 2561 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖1 ตอไป 

๒. หนวยงานควรมีการวิเคราะหขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
โดยใชหลักการพิจารณา  โดยมุงเนนไปยังประเด็นขอเสนอแนะที่เปนปญหาสําคัญท่ีสุด  ทั้งนี้แผนรวมนี้ 
ไมจําเปนตองตั้งเปาหมายใหสําเร็จภายในหนึ่งป แตควรกําหนดเร่ืองเรงดวนที่ควรพัฒนาตามลําดับความสําคัญ  
โดยตองกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และ คาเปาหมาย (Target) ในแตละประเด็น และควรกําหนดวิธีการประเมิน 
ตัวบงชี้นั้นไวดวย 

๓. ใหหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2561  ตามแบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement plan) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ 

๑. มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แกไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา ๒๕๕๗ 
(สกอ.) 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/ 2561 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
๑. ใหความเห็นชอบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2560 
๒. ใหความเห็นชอบ (ราง) แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศกึษา 2561  
3. ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใช เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตอไป 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้  
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศกึษา 2560 
2. (ราง) แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ปการศกึษา 2561  
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4.11 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานักและหนวยวิสาหกิจ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เสนอที่ประชุม  ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สํานัก วงรอบปการประเมิน
ปงบประมาณ 2561 ในเดือนตุลาคม ๒๕60 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของระดับสํานักใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การดําเนินงานของหนวยงานระดับสํานัก ไดมีการประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับสํานักงาน เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม ๒๕๖1 ประกอบดวย ๑) สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ๒)  
สํานักวิทยบริการ ๓) สํานักงานอธิการบดี ๔) สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน และกําหนดใหมี 
การประเมินหนวยงานสนับสนุนตามโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ ๑๑ – 12 ตุลาคม 
๒๕๖1 ไดแก โรงพิมพมหาวิทยาลัยและสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว   

ในการนี้เพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงานใหเปนไปตามรอบระยะเวลา จึงขอรายงาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานัก/หนวยงานเทียบเทา และหนวยงานวิสาหกิจ ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 ดังนี้ 

 

  ระดับสํานกั/หนวยงานเทียบเทา 
 
 
 

หนวยงาน องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีรวมทุกสํานัก 

องคประกอบที่ ๒ พันธกิจหนวยงาน/
มหาวิทยาลัย ตัวบงช้ีเฉพาะสํานัก 

ปงบ 2561 ปงบ 
2560 

พัฒนาการ ปงบ 2561 ปงบ 
2560 

พัฒนาการ 

คา
เปาหมาย 

ผล
ประเมิน 

ผล
ประเมิน 

 คา
เปาหมาย 

ผล
ประเมิน 

ผล
ประเมิน 

 

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 4.88 4.88 4.88 เทาเดิม 4.88 5.00 4.50 เพิ่มข้ึน 
สํานักวิทยบริการ 5.00 5.00 ๔.๘๘ เพิ่มข้ึน 4.27 4.20 4.90 ลดลง 
สํานักงานอธิการบดี 4.88 4.63 4.00 เพิ่มข้ึน 5.00 3.18 3.00 เพิ่มข้ึน 
สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน 

4.25 4.38 3.75 เพิ่มข้ึน 2.25 4.25 2.50 เพิ่มข้ึน 
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สํานักคอมพิวเตอรฯ สํานักวิทยบริการ สํานักงานอธิการบดี สํานักบริหารทรัพยสินฯ

องค 1 2560 องค 1 2561 องค 2 2560 องค 2 2561
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/หนวยงานเทียบเทา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ สํานักงานอธิการบดี สํานกัคอมพวิเตอรฯ สํานกัวิทยบริการ สํานักบริหารทรัพยสินฯ 

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

องคประกอบที่ 1 การบรหิารของสํานัก/หนวยงานเทียบเทาเพื่อการกํากบัติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  7 5.00 7 5.00 7 5.00 6 4.00 

(1-7) (1-7) (1-7) (1-6) 
1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 7 5.00 7 5.00 7 5.00 6 4.00 

(1-7) (1-7) (1-7) (1-6) 
1.3  ภาวะผูนํา 5 4.00 6 5.00 6 5.00 6 5.00 

(1,3-6) (1-6) (1-6) (1-6) 
1.4 การพัฒนาหนวยงานสูหนวยงานเรียนรู 5 5.00 5 5.00 5 5.00 4 4.00 

(1-5) (1-5) (1-5) (1-4) 
1.5 ระบบบริหารความเส่ียง 5 4.00 6 5.00 6 5.00 5 4.00 

(1-4,6) (1-6) (1-6) (1-5) 
1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 4.00 5 4.00 6 5.00 5 4.00 

(1-5) (1-5) (1-6) (1-5) 
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 

(1-5) (1-5) (1-5) (1-5) 
1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการของสํานัก/หนวยงาน
เทียบเทา 

5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 
(1-5) (1-5) (1-5) (1-5) 

คะแนนรวมองคประกอบที่ 1    4.63   4.88   5.00   4.38 
องคประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหนวยงาน 
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน - 2.5 - 5.00 - 4.00 - 3.50 
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- 3.87 - 5.00 - 4.40 - 5.00 

คะแนนรวมองคประกอบที่ 2 
 

3.18 
 

5.00 
 

4.20 
 

4.25 
 

บทวิเคราะหผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานัก/หนวยงานเทียบเทา 
1. บางสํานักเริ่มมีรองรอยในการพัฒนาเพ่ือเขาสูกระบวนการคุณภาพท่ีสูงข้ึน 
2. บุคลากรสวนใหญพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีตอการปรับเปลี่ยนพรอมสูยุค

ดิจิทัล 
3. ทุกสํานักมีการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการแตพบวาวิธีการประเมินเปนลักษณะ

การประเมินภาพรวมซึ่งไมสะทอนคุณภาพการใหบริการในแตละงานที่ชัดเจน  
4. ทุกสํานัก ควรมีจัดทําแผนบริหารความเส่ียง เร่ืองอัตรากําลังและงบประมาณใหชัดเจน

และเปนรูปธรรมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
5. ทุกสํานักควรจัดทํา Improvement plan และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลโดยให

สอดคลองกับเสนทางความกาวหนาทางอาชีพและเตรียมความพรอมในการเขาสู EdPEx  
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6. ทุกสํานักควรมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยและจุดคุมทุนเพ่ือใหเกิดความคุมคาในการใช
จายงบประมาณ และหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการทํางานใหสูงข้ึน 

7. ทุกสํานักควรมีการบูรณาการในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการรวมกันเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานและลดการทํางานซ้ําซอน   

8. ทุกสํานักควรมีการหาขอมูลเชิงเปรียบเทียบโดยกําหนดคูเทียบท่ีชัดเจนเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนางานใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง (เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ป) 

9. ทุกสํานักควรสรางคูความรวมมือและเครือขายในการดําเนินงานและพัฒนางาน  
10. ทุกสํานักควรสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการทํางานเพ่ือนําไปสูการ 

ถอดบทเรียน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนามาตรฐานในการทํางานอยางเปนรูปธรรม  
11. ควรวิเคราะหและเลือกใชชองทางในการสื่อสารใหเหมาะสมกับบริบทของบุคลากร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดานขอมูลขาวสารใหเกิดความเขาใจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
12. ทุกสํานักควรมีนโยบายที่ชัดเจนและวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอขวัญและกําลังใจ 

ของบุคลากรเพื่อหาแนวทางในการเพ่ิมความจงรักภักดีและความผูกพันตอองคกร 
 

  หนวยงานวิสาหกิจ  
 ใชกรอบการประเมินตามการรายงานวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME) ประกอบดวย

องคประกอบทั้งหมด 7 ดาน ดังน้ี 
 

องคประกอบ โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 
เปาหมาย คะแนน ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย คะแนน ผลการ

ประเมิน 
๑. การบริหารจัดการ 3.40 3.20 ดี 3.63 3.16 ดี 
๒.การตลาดและการขาย 3.00 1.33 พอใช 3.30 2.40 ปานกลาง 
๓.การผลิต 3.00 3.25 ดี 3.50 2.88 ปานกลาง 
๔.บัญชีและการเงิน 3.00 2.67 ปานกลาง 3.17 2.67 ปานกลาง 
๕.การจัดซ้ือการจัดหา 3.50 3.50 ดี 3.67 3.00 ปานกลาง 
๖.บุคลากร 3.00 3.00 ปานกลาง 3.50 2.67 ปานกลาง 
๗.นวัตกรรม และ INF 2.00 2.00 พอใช - - - 

คะแนนเฉล่ีย 3.08 2.83 ปานกลาง 3.20 2.76 ปานกลาง 
 

  หมายเหตุ   ชวงคะแนน 0.01-1.00    ระดับ ควรปรบัปรุง 
    ชวงคะแนน 1.01-2.00   ระดับ พอใช 
    ชวงคะแนน 2.01-3.00   ระดับ ปานกลาง 
    ชวงคะแนน 3.01-4.00   ระดับ ดี 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

บทวิเคราะหผลการดําเนินงานภาพรวมของโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1. แผนธุรกิจ พบวา โรงพิมพมีการริเร่ิมในการจัดทําแผน แตแผนยังไมมีรายละเอียดสําหรับ

ดําเนินงาน รวมถึงการวิเคราะหขอมูลสําหรับใชในการจัดทําแผน และกําหนดตัวชี้วัดเพื่อนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายของแผนธุรกิจ รวมถึงการทบทวนกลยุทธเดิมที่กําหนดไวเพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามสภาวะปจจุบัน
ของธุรกิจ 



- 63 - 
 

2. กระบวนการดานการตลาดและการรักษาลูกคา ควรมีแผนงานการตลาดที่มาจาก 
การวิเคราะหขอมูลจากผลดําเนินงานเพ่ือกําหนดกลยุทธการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑและทําแผนประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑที่มีใหกับลูกคาใหมและลูกคาเกา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

  บทวิเคราะหผลการดําเนินงานภาพรวมของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 
1. แผนธุรกิจพบวายังขาดการจัดทําแผนธุรกิจเพ่ือใช เปนแนวทางในการดําเนินงาน  

โดยรวบรวมขอมูลผลดําเนินงาน  การวิเคราะห SWOT รวมถึงกําหนดตัวชี้วัดของแผนธุรกิจ เพ่ือใชจัดทํา
แผนปฏิบัติการในแตละป พรอมท้ังประเมินผลดําเนินงานสําหรับปรับปรงุในปตอไป  

2. ควรวิเคราะหพันธกิจ/วัตถุประสงคของหนวยงาน และกําหนดตัวบงชี้ สําหรับการ
ประเมินผลดําเนินงานใหสอดคลองกับพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนใหกับคณะบริหารศาสตร  
และศิลปศาสตร   

3. การนํากระบวนการคุณภาพเชน วงจร PDCA มาใช ในการบริหารงานใหครบทั้ง  
การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุงตามผลประเมิน  เพื่อใหการดําเนินงาน 
มีประสิทธิภาพและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 

        รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

(ราง) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับสํานกัและหนวยงานวิสาหกิจ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ใครขอเสนอ (ราง) แนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับสํานักและหนวยงานงานวิสาหกิจปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  ระดับสํานกั 

 ๑. ทุกสํานักควรหารือรวมกันเพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุง/พัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้
การประกันคุณภาพภายใน ระดับสํานัก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕61 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖2 
เพ่ือจะไดนําเสนอสภาใหความเห็นชอบองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในระดับสํานักตอไป  

๒. แตละสํานักควรพิจารณาจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖2 

3. ทุกสํานักควรหารือรวมกันเพ่ือจัดทําแนวทางการดําเนินงานและปฏิทินงานที่เกี่ยวของ 
กับการประกันคุณภาพภายใน ระดับสํานัก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕61 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖2  

 4. เห็นควรมอบสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เปนผูประสานงาน ติดตาม รวบรวม 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖2 
 

  หนวยงานวิสาหกิจ 
 ๑. โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว  

ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุง/พัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ของโรงพิมพ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงพิมพฯ โดยดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๖2 เพื่อจะไดนําเสนอสภาใหความเห็นชอบองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
ภายในระดับตอไป  

  ๒. โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  
ควรพิจารณาจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖2 

3. โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว  
ควรจัดทําแนวทางการดําเนินงานและปฏิทินงานท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพภายใน ของโรงพิมพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน  
๒๕61 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖2  

 4. เห็นควรมอบสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เปนผูประสานงาน ติดตาม รวบรวม 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖2 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ 
1. มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระดับสํานัก/หนวยงานเทียบเทา 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันท่ี 31 ตุลาคม 
2561 
ประเด็นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ใหความเห็นชอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัสํานัก และ หนวยงาน

วิสาหกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
2. ใหความเห็นชอบ (ราง) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน  

ระดับสํานักและหนวยงานวิสาหกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับสํานัก 

หนวยวิสาหกิจ 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้  
1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานัก และ หนวยงานวิสาหกิจ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. (ราง) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับสํานักและ

หนวยงานวิสาหกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 



- 65 - 
 

4.12 (ราง) นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปการศึกษา 2561- 2563 
  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศใช “กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” โดยไดกําหนดใหสถานศึกษาแตละ
แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษาเปนประจําทุกป ตามความทราบแลวนั้น  
  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงไดออก “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561” โดยการปรับปรุง
มาตรฐานการอุดมศึกษาเดิมใหสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปนกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน ในการสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามหลักการขางตน โดยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมดานผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน  
โดยเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถตรวจสอบไดท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ การจัดการ
ศึกษาเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
   เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จึงได (ราง) นโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  (ราง) นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศกึษาสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปการศึกษา  2561- 2563 

๑. ใหมีการกําหนดนโยบายและจัดทํามาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดาน ไดแก การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานอุดมศึกษาและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

๒. ให มีการ กําหนดปจจัย  ตัวชี้ วัด และเกณฑประ เมิน ท่ีสอดคลอ ง กับมาตรฐาน 
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ดาน รวมทั้ง กลไก หลักเกณฑ วิธีการดําเนินการประกันคุณภาพ และดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพของแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

๓. ใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และมุงสูความเปนเลิศ   
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๔. ใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพ 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง กํากับติดตาม ดูแล ใหมีการนําระบบประกันคุณภาพ 
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

๕. ใหทุกหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพ 
ของหนวยงานทุกปการศึกษา โดยใหถือวา เปนสวนหนึ่งของรายงานประจําปท่ีเสนอตอหนวยงานตอรายงาน
ตอมหาวิทยาลัยและเปดเผยตอ สาธารณะ  

๖. ใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
นักศึกษา และมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนตระหนักถึงบทบาท 
และหนาที่ของแตละฝายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
            และตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพฯไดเสนอ(ราง) แนวทางการแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ .2561 โดยยึดตามแนวทางการแนวทางการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามแนวทางการพพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx  ของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เพื่อใหการผลักดันการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาท่ีเปนเลิศ 
มาใชในการดําเนินการและขับเคลื่อนการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดกําหนด 

 

 (ราง) แนวทางการดําเนินการการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา  2561- 2563 ดังน้ี 

๑. ใหคณะและมหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ใหมีมาตรฐาน โดยจัดการศึกษาแบบเนนผลการเรียนรู  (OUTCOME-BASED 
EDUCATION) และสามารถผลักดันใหการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)  

๒. ใหระบบการประกันคุณภาพ EdPEx ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ สํานัก และ มหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป สวนหนวยงาน
วิสาหกิจใหใชระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคลองกับบรบิทของหนวยงาน   

๓. ใหหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยตองรายงานขอมูลระดับหลักสูตรและขอมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) บนระบบ CHE QA Online ตามระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด 

๔. สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับเกณฑการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx ใหกับผูบริหาร 
ทุกระดับ (คณะ สํานัก หนวยงานและมหาวิทยาลัย) เพ่ือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  
และสามารถการบริหารงานตามเกณฑ EdPEx ได 

๕. ผลักดันใหมหาวิทยาลัย คณะหรือสํานักที่มีความพรอมและมีศักยภาพเปนหนวยงาน 
นํารองในการดําเนินงานเพ่ือใหมีผลประเมินตามเกณฑ EdPEx ตั้งแต ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป 

๖. พัฒนาผูประเมินคุณภาพภายใน เพื่อสนับสนุนการนําเกณฑ EdPEx มาใชในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  

๗. ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เปนระบบอยางตอเนื่อง และให
สามารถรองรับการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  

๘. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการพัฒนาระบบขอมูล 
ที่เกี่ยวของในแตละดานที่ตอบสนองความตองการของผูใชสามารถตรวจสอบไดและเปนปจจุบัน  
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๙. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพ
ตามพันธกิจใหเกิดผลดี มีการประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางานประจําใหเกิด
คุณภาพ อยางตอเนื่อง 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/25561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณา ในประเด็นตอไปนี้  

๑. ใหความเห็นชอบ (ราง ) นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปน เลิศ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศกึษา  2561- 2563  

๒. ใหความเห็นชอบ (ราง) แนวทางการดําเนินการการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศกึษา  2561- 2563 

๓. พิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงานเทียบเทาตอไป  

 
 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะมอบสํานักงานประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ จัดทํา(ราง)คูมือการประกันคุณภาพฯ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับคณะ/สํานัก/
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้  
1. (ราง) นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปการศึกษา 2561- 2563  
2. (ราง) แนวทางการดํ าเนินการการดํา เนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2561- 2563 
3. มอบสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 
4.13 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะบริหารศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมตราสารหนี้ไทย 
รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวยคณะบริหารศาสตร 

ไดแจงความประสงคผาน สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี เพ่ือขอความอนุเคราะหใหการจัดทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคม
ตราสารหนี้ไทย (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือ 
ทางวิชาการในการเผยแพรความรูและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจักดําเนินการโดยวิธีการ
แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล และความชวยเหลือดานวิจัยและวิชาการอื่น ๆ ระหวางสองหนวยงาน 
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ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมตราสารหนี้ไทย (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 2) โดยมี
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

  ชื่อหนวยงานบุคคลและสถานท่ีติดตอ 
  หนวยงาน สมาคมตราสารหนี้ไทย The Thai Bond Market Association 
  ที่อยู   เลขที่ ๙๐๐ อาคารตนสนทาวเวอร หองเลขที่ ๑๐ เอ, ดี ชั้น ๑๐  
    ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
  ขอมูลพื้นฐานขององคกร 

 สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือ ThaiBMA ไดรบัใบอนญุาตจัดต้ังเปนสมาคมที่เก่ียวเนื่อง
กับธุรกิจหลักทรัพย ภายใต มาตรา 230 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
เพื่ อ ทํ าหน า ที่ ห ลั ก ในก า ร เป น อ งค ก ร กํ า กั บดู แ ล ส มา ชิ ก  ( Self-Regulatory Organization/ SRO)  
และเปนศูนยรวมขอมูลดานตลาดตราสารหนี้ รวมถึงสงเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

 การดําเนินงานในนามของ ThaiBMA จะเริ่มขึ้นในปลายป พ.ศ. 2548 หลังจากไดรับ
ใบอนุญาตสมาคมจากสํ านั กงาน กลต .  เมื่ อ วันที่  8 กันยายน 2548 แตบทบาทการทําหน าที่ 
ในตลาดตราสารหนี้ของ ThaiBMA ไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 ภายใตชื่อ "ชมรมผูคาตราสารหนี้" 
(Bond Dealers Club/ BDC) ซึ่งเปดดําเนินการเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2537 ภายใตโครงสรางของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานของการซื้อขายตราสารหนี้ ระหวางผูคา
ตราสารหนี้ในตลาดรอง การจัดตั้งชมรมผูคาตราสารหนี้นับเปนกาวสําคัญของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย 
เพราะไดทําหนาที่เปนแกนนําในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย และไดมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหทุก
ฝายที่เก่ียวของ เขามาใหความสนใจตอการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยอยางจรงิจัง 

  ในป พ.ศ. 2540 เพ่ือรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดตราสารหนี้และสอดคลอง 
กับบทบาทหนาที่การดําเนินงาน ชมรมผูคาตราสารหนี้ไดปรับเปลี่ยนสถานะเปน "ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย" 
(The Thai Bond Dealing Centre /Thai BDC) โดยไดรับใบอนุญาตใหบริการเปนศูนยซื้อขายตราสารหนี้ 
ตามมาตรา 204 แหง พรบ. หลักทรัพย ฯ จากสํานักงาน กลต. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 และเปด
ดําเนินงานอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 

  ตอมาในป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกํากับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  
ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน ไดใหความเห็นชอบโครงการปรับปรุงตลาดตราสารหนี้ 
ครั้งใหญของประเทศไทยเพื่อรองรับการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย มาตรการหนึ่งในโครงการดังกลาว  
คือใหมีการรวมระบบการซื้อขายตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส (Electronic Trading Platform/ ETP) ไวที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ThaiBDC โอนขายระบบ ETP ใหแกตลาดหลักทรัพยนําไปดําเนินการ 
ตอภายใตชื่อระบบ FIRST ในขณะท่ีในดานขอมูลนั้น จะมีการรวมศูนยขอมูลตลาดตราสารหนี้ของประเทศ 
ไวท่ี ThaiBDC โดย ThaiBDC ยังคงทําหนาท่ีดาน SRO อาทิ การตรวจสอบภาวะการซื้อขาย (Surveillance) 
กําหนดมาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับตลาดตราสารหนี้ ทําหนาที่ Bond Pricing Agency ตลอดจนการพัฒนา
เครื่องมือใหม ๆ ทางการเงินที่เก่ียวของกับการลงทุนในตราสารหน้ี นอกจากนั้นยังเปนเวทีในการรวบรวม 
ความคิดเห็นของผูรวมตลาดเพื่อเสนอตอทางการในการกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีอีกดวย 
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1. ภายหลังจากการโอนระบบซื้อขาย สํานักงาน กลต. จึงเห็นควรให ThaiBDC ปรับสถานะ
จากศูนยซื้อขายฯ เปน "สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย" ภายใตชื่อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
ห รื อ  Thai Bond Market Association (ThaiBMA) เพื่ อมุ ง เน นแ ละขย ายบทบาทการทํ าหน าที ่
ดานการเปน SRO และการเปนศูนยขอมูลตราสารหนี้ รวมถึงขยายไปสูการทําหนาท่ีเผยแพรราคามาตรฐาน
หรือ Pricing agency ในตลาดตราสารหน้ี 
 

  จุดเดน/จุดแข็ง 
  1. การเปนองคกรกํากับดูแลตนเอง (SRO)  

 การกําหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดรองตราสารหนี้ (Ethics & 
Code of Conduct) รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวของในการประกอบธุรกรรมการคาตราสารหนี้ 

 การติดตามภาวะตลาดและตรวจสอบการซื้อขายตราสารหนี้ (Market monitoring & 
Surveillance) เพ่ือไมใหเกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไมเปนธรรมแกลูกคา 

 การกําหนดกระบวนการพิจารณาความผิดและกําหนดบทลงโทษผูคาตราสารหน้ีที่ไม
ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 
  2. การใหบริการและเปนศนูยกลางขอมูลในตลาดตราสารหน้ี 

  ThaiBMA ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลตาง ๆ ในตลาดตราสารหนี้
ผานทาง www.thaibma.or.th โดยประกอบดวยขอมูลการซื้อขายในตลาดรอง ขอมูลพ้ืนฐานของตราสารหนี้ 
(Bond Features) ขอมูลราคาอางอิงตางๆ (Reference yield) ของตลาด ตลอดจนขาวสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ
กับการลงทุน บทบาทการใหบริการดานขอมูลท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือ การทําหนาท่ี “Bond Pricing 
Agency” เพ่ือเผยแพรราคาอางอิงสําหรับการ mark-to-market ของผูลงทุนโดยเฉพาะกองทุนรวมตาง ๆ 
ทั้งนี้ เพื่อกําหนดราคายุติธรรมสําหรับตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองในการซื้อขายนอย 
  3.  การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ (Market Development) 

ThaiBMA สนับสนุนการพัฒนาอยางตอเนื่องของตลาดตราสารหนี้ โดยพัฒนาเครื่องมือและ
โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสงเสริมการซื้อขายและลงทุนในตราสารหนี้ 

 การพัฒนา benchmark ตาง ๆ เชน Yield curve, Bond index 

 การพัฒนาเพ่ือรองรับนวัตกรรมทางการเงนิประเภทใหม ๆ 

 การจัดอบรมความ รู ด านตราสารหนี้  เ พ่ือพัฒนาบุ คลากรด านตราสารหนี้ 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใหความรู ความเขาใจดานการลงทุนในตราสารหนี้แกนักลงทุนรายยอย  
นักลงทุนสถาบันท้ังภาครัฐและเอกชน นักศึกษา ประชาชนและผูสนใจทั่วไป 
 
  ความรวมมือท่ีเคยมีกจิกรรม/การปรึกษาหารือรวมกันมากอนที่จะมีขอตกลง 
  คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยมีกิจกรรมรวมกับสมาคมตราสารหนี้ไทย 
ดังนี้ 
  ป พ.ศ. 2559 

- สงนักศึกษาเขาศึกษาดูงานที่สมาคมตราสารหนี้ ไทย จากคณะบริหารศาสตร   
สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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- สงนักศึกษาฝกงาน ณ สมาคมตราสารหนี้ไทย จาก คณะบริหารศาสตร สาขาการเงิน
และการธนาคาร  
  ป พ.ศ. 2560 

- สงนักศึกษาเขาศึกษาดูงานที่สมาคมตราสารหนี้ไทย จากคณะบริหารศาสตร สาขา
การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  สรุปสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงแลกเปลี่ยน 
๑. เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

กับ คณะบรหิารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. จุดประสงคมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการในการเผยแพรความรู 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตลาดตราสารหนี้ ระหวางทั้งสองหนวยงาน กระทําโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู 
ขอมูล และความชวยเหลือดานวิจัยและวิชาการอ่ืน ๆ ระหวางท้ังสองหนวยงาน 

๓. มีขอบเขตความรวมมือ ดังนี้ 
3.1 การสนับสนุนใหขอมูลของตลาดตราสารหนี้ ซึ่งถูกรวบรวมไวที่สมาคมตลาด 

ตราสารหนี้ ไทยแกคณะบริหารศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อการศึกษาและทํางานวิ จัย  
ดานตราสารหนี้อันจะเปนประโยชนตอสาธารณชน  

3.2 การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและบุคลากร เพ่ือโอกาสในการฝกอบรม ทํางานวิจัย 
และการบรรยายในหัวขอที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ การจัดงานสัมมนาหรือใหความรู 
ดานการลงทุนในตราสารหนี้ 

3.3 การรวมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือมีสวนสนับสนุนการดําเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงนี้ หรือตามที่หนวยงานทั้งสองจะไดพิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบรวมกัน อาทิ สมาคมตราสาร
หนี้ไทยอนุเคราะห แบบจําลองการลงทุน “ibond” ใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาเทานั้น อนุเคราะห
ใหนักศึกษาเขาฝกงานในสมาคมตราสารหนี ้ไทย อนุเคราะหนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร 
เขาศึกษาดูงานท่ีสมาคมตราสารหนี้ไทย 

๔. ระยะเวลาที่บันทึกขอตกลงฯ มีผลในวันที่ท้ังสองฝายเห็นชอบและลงนาม และตอเนื่อง 
ปตอป  เวนแตจะมีฝายหนึ่งฝายใดแจงเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกอยางเปนลายลักษณอักษรกอนถึงวันที่ 
มีผลเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกลวงหนา อยางนอย 60 วัน 

๕. ผูลงนามในบันทึกขอตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารยมันทนา 
สามารถ ตําแหนง คณบดี คณะบรหิารศาสตร ทั้งนี้ โดยขอรบัมอบอํานาจจากอธิการบดี  

๖. ผูลงนามในบันทึกขอตกลงฯ ของ สมาคมตราสารหนี ้ไทย คือ นายธาดา พฤฒิธาดา 
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 
 
  ความสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดีและมีความพรอม 
เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจรงิ 
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง 
ใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคมโดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพื่อยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับชาติ  ภู มิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน สนับสนุนความรวมมือดานการวิ จัยกับหนวยงานทั้ง ใน 
และตางประเทศ 

ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ เห็นวาการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวาง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมตราสารหนี้ไทย จะกอใหเกิดประโยชน
ในทางวิชาการตอนักศกึษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจัก
ในระดับประเทศ จึงไดเสนอบันทึกขอตกลงฯ มาประกอบการพิจารณา ตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
หมายเลข 1 และ 2 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลง 
ทางวิชาการใด ๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน  

บันทึกขอความขอความอนุเคราะหดําเนินการเรื่องบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวาง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมตราสารหนี้ไทย จากคณะบริหารศาสตร  
ที่ ศธ 0529.13/9693 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการในการจัดทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคม
ตราสารหนี้ไทย เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เปนลําดับถัดไป 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
4.14 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะบริหารศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย 
 รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวยคณะบริหารศาสตร 

ไดแจงความประสงคผาน สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี เพื่อขอความอนุเคราะหใหจัดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคม 
การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 1) โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของท้ังสองฝายอันจะนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
ยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอวิชาชีพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
วิชาชีพดานทรัพยากรบุคคลของบุคลากรใหบรรลุระดับมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 
ในประเทศ  
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 ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (เอกสารประกอบการพิจารณา 
หมายเลข 2) โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

  ชื่อหนวยงานบุคคลและสถานท่ีติดตอ 
  หนวยงาน สมาคมการจัดการงาน
บุคคลแหงประเทศไทย 
  บุคคล  ดร. บวรนันท ทองกัลยา 
ตําแหนง นายกสมาคมฯ 
  ที่อยู   2/6 - 2/7 ซอย
ลาดพราว 113 (ชื่นสุข) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป 
    กรุงเทพฯ 10240 
 
 

  ขอมูลพื้นฐานขององคกร 
 สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) ไดจัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุมกัน 

ของผูทรงคุณวุฒิ ผู เชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้ึนเมื่อ วัน ท่ี   
17 พฤศจิกายน 2508 จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลากวา 53 ป ที่สมาคมฯ ไดดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ
ทรัพยากรบุคคลมาอยางตอเนื่อง จึงเปรียบเสมือนศูนยกลางในการรวบรวมสรรพปญญา ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไมวาจะเปนความรูทางวิชาการ บุคลากร เครื่องมือ (Tools) และเทคนิควิธีการตาง ๆ 
(Technique) จึงทําใหสมาคมฯ เปนที่ยอมรับ เชื่อถือ ในแวดวงนักบริหารงานบุคคลเปนอยางดี 
 

  จุดเดน/จุดแข็ง 
 สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย มีพันธกิจและเปาหมายในการดําเนินการ 

ดังตอไปนี้ 
- สงเสริมหลักการและการปฏิบัติงานของ การจัดการงานบุคคลและการแรงงานสัมพันธ 

ในประเทศใหกาวหนา  
- ใหการศึกษาหาความรูทางดานวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพของบุคคล 
- ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในอันที่จะไดนําวิธีการจัดการงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ

ที่ดีไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่และถูกตอง  
- เปนศูนยกลางเพื่อใหสมาชิกไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในเรื่องตาง ๆ  

ที่เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ  
- ประสานงานและรวมมือกับสถาบันวิชาชีพอื่น เพ่ือสงเสริมความเขาใจระหวางนายจาง 

และลูกจาง  
- ใหคําแนะนําและความชวยเหลือในเชิงวิชาชีพดานการบริหารงานบุคคลสําหรับสมาชิก  

 
และสมาคมฯ มีการจัดงานทุกป ดังน้ี งานประชุมใหญสามัญประจําปจัดในชวงเดือนมีนาคม งาน Thailand HR 
Forum จัดในชวงเดือนกรกฎาคม งาน Thailand HR Day ในชวงเดือนพฤศจิกายน มีการจัดตั้งศูนยสอบ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ HR ชื่อ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย (Thailand 
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Human Resource Certification Institute) โดยมีชื่อยอภาษาอังกฤษวา THAILAND HRCI จัดโครงการ
ประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Thailand HR Innovation 
Award 2018) และโครงการสรรหาและคัดเลือกรางวัลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน ประจําป 
2561 (PMAT HR Awards 2018) เพ่ือสรางนวัตกรรมในงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
พรอมทั้งยกระดับงาน HR อยางตอเนื่อง 
 

  สรุปสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงแลกเปลี่ยน 
๑. เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สมาคมการจัดการงานบุคคลแหง

ประเทศไทย กับ คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. จุดประสงคมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพดานทรัพยากรมนุษย

ที่เปนทุนอันเปนจุดเดนที่ทั้งสองฝายมีอยู เชน ทุนดานวิชาการทรัพยากรบุคคลของคณะบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย มาผนึกผสมผสานแลกเปลี่ยน  
และปฏิบัติรวมกันแลว จะเปนพลังสําคัญที่จะผลักดันใหวิชาการ และวิชาชีพทรัพยากรบุคคลมีความเขมแข็ง 
เปนที่ยอมรบัอยางกวางขวาง 

๓. เปนขอตกลงความรวมมือในเรื่องทั่วไป การดําเนินการตาง ๆ ตอไปภายใตกรอบการ
ดําเนินงานของบันทึกขอตกลงนี้จะจัดทําเปนบันทึกขอตกลงรวมกันของทั้งสองฝายเปนรายโครงการ ทั้งนี้ 
ขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ มีกรอบการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเอกสารทางวิชาการรวมถึงการ
ปฏิบัติ 

- ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรใหศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรและหลักสูตร
อ่ืนตามความมุงหมายเฉพาะ 

- ความรวมมือในโครงการจัดตั้งศูนยทดสอบวัดระดับมาตรฐานวิชาชีพนักทรัพยากร
บุคคลในภาคใต ในโครงการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพทรัพยากรบุคคล โดยความรวมมือระหวางสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย 

- ความรวมมือ ในการพัฒนานิสิตสหกิจศึกษา เพื่อส ง เสริมกระบวนการเรียนรู 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

- ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติ 
- ความรวมมือในการฝกอบรมและการสัมมนา 
- ความรวมมือในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
- ความรวมมือในการวิจัยและการสรางองคความรูที่เปนประโยชน 
- ความรวมมือในการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
- การสงเสริมการสื่อขาวสารทางวิชาการและการปฏิบัติ 
- การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 
- โครงการทางวิชาการอื่น ๆ ที่จะไดตกลงกัน 

๔. ระยะเวลาที่บันทึกขอตกลงฯ มีผลในวันที่ทั้งสองฝายเห็นชอบและลงนาม และตอเนื่องป
ตอป  เวนแตจะมีฝายหนึ่ งฝายใดแจง เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกอยาง เปนลายลักษณอักษรกอน ถึงวัน 
ที่มีผลเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน 
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๕. ผูลงนามในบันทึกขอตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารยมันทนา 
สามารถ ตําแหนง คณบดี คณะบริหารศาสตร ทั้งน้ี โดยขอรับมอบอํานาจจากอธิการบดี  

๖. ผูลงนามในบันทึกขอตกลงฯ ของ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย คือ  
ดร. บวรนันท ทองกัลยา ตําแหนง นายกสมาคม 
  ความสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดีและมีความพรอม 
เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจรงิ 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง 
ใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคมโดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพื่อยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับชาติ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน สนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ 
 

 ในการน้ี สํานักงานวิเทศสัมพันธ เห็นวาการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวาง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย  
จะกอใหเกิดประโยชนในทางวิชาการตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับประเทศ จึงไดเสนอบันทึกขอตกลงฯ มาประกอบการพิจารณา ตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หมายเลข 1 และ 2 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลง 
ทางวิชาการใด ๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน  

บันทึกขอความขอความอนุเคราะหดําเนินการเรื่องบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวาง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย จาก
คณะบริหารศาสตร ที่ ศธ 0529.13/9692 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการในการจัดทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคม
การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย เพื่อเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เปนลําดับถัดไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและนําเสนอสภาเพื่อทราบตอไป 
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4.15 การตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ The Center for Southeast Asia Studies, Kyoto University ประเทศญ่ีปุน  

 รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ  เสนอที่ประชุม  ตามที่สํานักงาน
วิเทศสัมพันธ ไดรับเรื่องจาก คณะรัฐศาสตร แจงความประสงคตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
กับ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน เพื่อดําเนินกิจกรรมทาง
วิชาการไดอยางตอเน่ือง (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 1) อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับ
อนุมัติและลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ Center for Southeast Asian Studies, 
Kyoto University ประเทศญ่ีปุน ในวันที่  9 ตุลาคม 2556 และบันทึกขอตกลงดังกลาวไดหมดอายุ 
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 2)  

คณะรัฐศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยดังกลาว  
โดยในระหวางวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2561 สงนักศึกษาคณะรัฐศาสตร จํานวน 2 คน เดินทางไปเก็บขอมูล
วิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน 
โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดังกลาว จํานวน 180,000 บาท (หน่ึงแสน 
แปดหมื่นบาทถวน) จากโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(เงินรายไดมหาวิทยาลัย ) จํานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน) และโครงการแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ณ สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ (เงินรายไดคณะ) จํานวน 100,000 บาท  
(หนึ่งแสนบาทถวน) ดังรายงานสรุปผลการเขารวมกิจกรรม (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 3) 

ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน (เอกสาร
ประกอบการพิจารณา หมายเลข 4) โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

 

  ชื่อหนวยงานบุคคลและสถานท่ีติดตอ 
  หนวยงาน Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน 
  บุคคล  Associate Professor Mario Lopez 
  ที่อยู   Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University 

  46 Shimoadachi-cho Yoshida, Sakyoku 
  Kyoto 606-8501, Japan 
  Tel 075-753-7375 Fax 075-753-7392 

  ขอมูลพื้นฐานขององคกร 
 Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University  
 เม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ศูนยศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (CSEAS) ไดเริ่ม

ดําเนินการเปนสถาบันที่จัดตั้งข้ึนใหมระหวางศูนยการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตเดิมและศูนยการศึกษา
แบบบูรณาการ (CIAS) CSEAS เปนสถาบันที่มีคณาจารยเต็มเวลา 35 คนและมีนักวิจัยและพนักงานประมาณ 
150 คนที่ใหการสนับสนุนโดยอาศัยรากฐานของนักวิจัยหนาใหมของเราทั้งในดานความรูและทรัพยากร 

 CSEAS ประกอบดวยนักวิจัยหลากหลายสาขาและสัญชาติ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนจุดเร่ิมตนของความพยายามเพ่ือเรียนรูและศึกษาเสนทางในประวัติศาสตรและเพื่อเรียนรูวาในโลกนี้เรา
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนและกับสิ่งแวดลอมไดอยางไร อยางไรก็ตาม ประเด็นที่เกิดขึ้นใหมในภูมิภาคนี้ ความรู
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และวิธีการของวิทยาศาสตรธรรมชาติ ไดแก วิทยาศาสตร การแพทย นิเวศวิทยา พืชไร ฯลฯ เปนสิ่งที่ขาดไมได 
สิ่งที่แตกตางและมีลักษณะเฉพาะของศูนย CSEAS คือ สมาชิกหลักบางคนเปนนักวิทยาศาสตรที่มีความคิดใน
การทํางานรวมกับนักวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และบุคคลเหลานี้ไดรวมกันพัฒนาคําถามวิจัย
และมมีุมมองใหมในเชิงองครวม 
  สรุปสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงแลกเปลี่ยน 

๑. เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University 

๒. เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือในเรื่องทั่วไป การดําเนินการตาง ๆ ตอไปภายใตกรอบ
การดาํเนินงานของบันทึกขอตกลงน้ีจะจัดทําเปนบันทึกขอตกลงรวมกันของท้ังสองฝายเปนรายโครงการ ทั้งน้ี 
ขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ มีกรอบการดําเนินงาน ดังน้ี 

- แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และนักวิจัย 
- จัดโครงการวิจัยรวมกัน รวมถึงการจัดประชุม และการประชุมวิชาการ 
- แลกเปลี่ยนขอมูล แหลงสารสนเทศ สื่อ และงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตาง ๆ 

๓. ระยะเวลาที่บันทึกขอตกลงฯ มีผลในวันท่ีทั้งสองฝายเห็นชอบและลงนาม เปนเวลา 5 ป 
เวนแตจะมีฝายหนึ่งฝายใดแจงเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกอยางเปนลายลักษณอักษรกอนถึงวันท่ีมีผลเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก 

๔. ผูลงนามในบันทึกขอตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารยนงนิตย 
ธีระวัฒนสุขตําแหนง อธิการบดี  

๕. ผูลงนามในบันทึกขอตกลงฯ ของ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto 
University คือ Professor Dr. Yoko Hayami ตําแหนง ผูอํานวยการ 
 

  ความสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู 

และพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดีและมีความพรอม
เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทกัษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง 
ใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคมโดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู  
และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธที่ 3  พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับชาติ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน สนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ 

ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ เห็นวาการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ระหว า ง  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  กับ  Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University  
จะกอใหเกิดประโยชนในทางวิชาการตอนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรู จักในระดับประเทศ จึงไดเสนอบันทึกขอตกลงฯ มาประกอบ 
การพิจารณา ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 1 2 3 และ 4 
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 ขอ 5.2 การดําเนินการความตกลง 
ทางวิชาการใด ๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน  

บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0529.19/4266 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะรัฐศาสตร  
แจงความประสงคตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการในการจัดทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Center for Southeast 
Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
เปนลําดับถัดไป 
 
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
  4.16 การสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาชาวภูฎาณเพื่อเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดใหการตอนรับ H.E. Mr. Tshewang C. Dorji เอกอัครราชทูตภูฎานประจําประเทศไทยและ
คณะผูติดตาม เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมบุณฑริก โดย H.E. Mr. Tshewang C. Dorji  
ไดแสดงถึงความสนใจเปนอยางมากตอหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร จึงไดสงจดหมายสอบถามความเปนไปได 
ในการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจักพิจารณาใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาชาวภูฎาน 
(เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 1) ภายหลัง สํานักงานวิเทศสัมพันธ ทําบันทึกขอความสอบถาม 
ไปยังคณะบริหารศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรเพ่ือพิจารณาใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษา 
ชาวภูฎาน โดยไดรับผลการพิจารณาจากท้ังสองคณะ (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 2 และ 3) 
ดังตารางสรุปตอไปนี้ 

รายละเอียด คณะบริหารศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
จํานวนทุนท่ีสามารถให
การสนับสนนุได 

2 ทุน  3 ทุน ไดแก  
1. สาขาวิศวกรรมโยธา 1 ทุน และ 
2. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2 ทุน 

ระดับวุฒิ ปริญญาตรี 1 ทุน และ ปริญญาโท 1 ทุน ปริญญาตรี 
ระยะเวลา เริ่มในปการศึกษา 2562 ไมระบุ 
เงื่อนไขการใหทุน 1. คาเบ้ียเล้ียง เดือนละ 5,000 บาท  

2. คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา 8,000 
บาท ตอป ตอคน 

1. หลักสูตรเปนหลักสูตรภาษาไทย แตอาจารย
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษได 
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รายละเอียด คณะบริหารศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
3. คาประกันสุขภาพ ประมาณ 3,000 บาท 

ตอป ตอคน 
4. คาเปลี่ยนประเภทวีซา 1 ครั้ง 
5. คาตอวีซา ปละ 1 ครั้ง 
6. คาใชจายเมื่อแรกถึง (จายครั้งเดียว) ตามที่

จายจริงไมเกิน 6,000 บาท 

2. นัก ศึกษาต องผ านการ เรี ยนห ลักสู ต ร
ภาษาไทยจากสถาบันที่มหาวิทยาลัยใหการ
รับรอง โดยตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 

3. ไมสนับสนุนคาใชจายรายเดือน และคาที่พัก 

สวนท่ีขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ยกเวน 
1. คาธรรมเนียมการศึกษา 
2. ค า ห อ พั ก  ( พั ก ใ น ห อ พั ก ข อ ง

มหาวิทยาลัย) 

ยกเวน 
1. คาธรรมเนียมการศึกษา 

 
 

ในการน้ี สํานักงานวิเทศสัมพันธ เห็นวาการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาชาวภูฎาน 
จะกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการและเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักในระดับสากลดวย 
จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ 
การสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะบริหารศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร และการขอยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษา และคาหอพัก แกนักศึกษาชาวภูฎาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 
1 2 และ 3 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน  

๑. จดหมายจากเอกอัครราชทูตภูฎานประจําประเทศไทย ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขที่ RBE/BKK/TH-10/70 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล
และวิเทศสัมพันธ สั่งการใหทําบันทึกขอความสอบถามคณะบริหารศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร 
เพ่ือพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศกึษาชาวภูฎาน 

๒. บั น ทึ ก ข อ ค ว าม  ท่ี  ศ ธ  0 5 29 .8 / 3 11 8  ล ง วั น ที่  1 4  กั น ย า ยน  25 6 1  
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงสนบัสนุนทุนการศกึษาแกนักศึกษาชาวภูฎาน 

๓. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.13/9533 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะบริหาร
ศาสตร แจงสนับสนุนทุนการศกึษาแกนักศึกษาชาวภูฎาน 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการการสนับสนุน
ทุนการศึกษาของคณะบริหารศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร และการขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา  
และคาหอพัก แกนักศึกษาชาวภูฎาน เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เปนลําดับถัดไป 
 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
  1.จํานวนทุน และระดับวุฒ ิใหแกไขดังนี้ 
 1.1 คณะบริหารศาสตร 
   - ระดับวุฒิ จากเดิม "ปริญญาตรี 1 ทุน และปริญญาโท 1 ทุน" ใหแกไขเปน 
"ปริญญาตรี 2 ทุน" 
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 1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร  
   - จํานวนทุน จากเดิม "3 ทุน ไดแก สาขาวิศวกรรมโยธา 1 ทุน และสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2 ทุน" แกไขเปน " 2 ทุน ไดแก สาขาวิศวกรรมโยธา 1 ทุน และสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม 1 ทุน  
  2. เง่ือนไขการใหทุนและการสนับสนุนคาใชจาย  
 2.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจาย ดังนี้ 

1) คาโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับอยางละ 1 เที่ยว 
2) คาหอพักภายในมหาวิทยาลัย 
3) คาธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท 

2.2 คณะบริหารศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร สนับสนุนคาใชจาย ดังนี้ 
1) คาใชจายรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท 
2) คาหนังสือปละ 8,000 บาทตอคน 

  3. มอบสํานักงานวิเทศสัมพันธประสานสํานักงานพัฒนานักศึกษา ในประเด็นประกัน
สุขภาพ วารวมในรายการ ที่มหาวิทยาลัยทําใหนักศกึษาในภาพรวมแลวหรือไม 
  4. มอบสํานักงานวิเทศสัมพันธ สรุปงบประมาณคาใชจายที่ใชตลอดหลักสูตร เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสํานักงานวิเทศสัมพันธและคณะดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตอไป 
  4.17 การขอใชพ้ืนท่ีและดูแลรับผิดชอบอาคารเรียนรวม 1 (CLB 1) 

 รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เสนอที่ประชุมดวยคณะวิศวกรรมศาสตร  
ขอสงมอบอาคาร  CLB  1  ใหแกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร  ไดรับมอบ
อาคารประลองภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและศูนย วิจัยรวม  EN 7  โดยไดยายครุภัณฑทางการศึกษา 
ในสวนตาง ๆ ของ CLB  1  ไปยังอาคาร  EN 7  เปนท่ีเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2561   
ตามบันทึกขอความที่  ศธ 0529.8/3246  ลงวันที่  27  กันยายน  2561 

 ในการน้ี คณะบริหารศาสตร  มีความประสงคขอใช พ้ืนที่และดูแลรับผิดชอบอาคาร 
เรียนรวม 1 (CLB 1) เนื่องจากปจจุบันจํานวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตรมีจํานวนมาก  จึงทําใหหองเรียน 
ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา  คณะบริหารศาสตรจึงมีความประสงคขอใชพ้ืนที่และดูแลรับผิดชอบอาคาร
เรียนรวม 1 (CLB 1)  ทั้งหมด ซึ่งเดิมรับผิดชอบดูแลเพียงพื้นที่ชั้นที่ 3 ของอาคารเรียนรวม 1 โดยจะปรับปรุง
ซอมแซมและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ  ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งคณะ
บริหารศาสตรยินดีท่ีจะดําเนินการใชงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมจากเงินรายไดคณะบริหารศาสตร   
ใหเปน ไปตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามบันทึกขอความที่   ศธ  0529.13/10176  ลงวันที่  
17 ตุลาคม 2561 โดยทานอธิการบดี เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหคณะบรหิารศาสตรใชพ้ืนที่อาคารเรียนรวม 1 (CLB 1) 

 

 มติที่ประชุม : อนุมัติ 
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  4.18 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2558 จํานวน 2 คน 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ 
ที่บัญญัติไวในหมวดที่ 13 ขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว ทั้งนี้ การนําเสนอรายชื่อลาชาเนื่องจากนักศึกษามีหนี้สินคางชําระซึ่งปจจุบัน 
ไดชําระหนี้สินเรียบรอยแลว  ในการนี้ จึงใครขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 2 คน จําแนกตามสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาดังนี้ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
1.1 สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จํานวน 1 คน 

2. คณะบริหารศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
2.1 สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จํานวน 1 คน 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 
13 ขอ 61 และขอ 63  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน   
  คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2558 
จํานวน 2 คน เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะมอบกองบริการการศึกษาเพิ่มเติม
รายละเอยีดวันท่ีนักศกึษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในชองหมายเหตุ ในตารางรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
(เอกสารแนบ 1) 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 
  4.19 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2559 จํานวน 2 คน 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล   
กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ 
ที่บัญญัติไวในหมวดที่ 13 ขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว ทั้งนี้ การนําเสนอรายชื่อลาชาเนื่องจากนักศึกษามีหนี้สินคางชําระซึ่งปจจุบัน 
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ไดชําระหนี้สินเรียบรอยแลว  ในการน้ี จึงใครขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 2 คน จําแนกตามสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาดังนี้ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

1.1 สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 1 คน 

2. คณะบริหารศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

2.1 สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จํานวน 1 คน 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 
13 ขอ 61 และขอ 63  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน   
  คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 
จํานวน 2 คน เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะมอบกองบริการการศึกษาเพิ่มเติม
รายละเอยีดวันท่ีนักศกึษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในชองหมายเหตุ ในตารางรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
(เอกสารแนบ 1) 
 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 

  4.20 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2560 จํานวน 300 คน 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม  ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาและการไดรับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดท่ี 13 ขอ 61 และขอ 66 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จ
การศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว ในการนี้  จึงใครขอเสนอเพ่ือ 
ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 300 คน 
จําแนกตามสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 11 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
1.1 สาขาวิชา คณิตศาสตร จํานวน 2 คน 
1.2 สาขาวิชา เคมี จํานวน 7 คน 
1.3 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน 
1.4 สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง จํานวน 1 คน 
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2. คณะเกษตรศาสตร จํานวน 4 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
2.1 สาขาวิชา เกษตรศาสตร วิชาเอกพืชไร จํานวน 2 คน 
2.2 สาขาวิชา ประมง จํานวน 2 คน 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 151 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
3.1 สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน 12 คน 
3.2 สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวน 25 คน 
3.3 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 68 คน 
3.4 สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จํานวน 12 คน 
3.5 สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 11 คน 
3.6 สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 23 คน 

4. คณะศิลปศาสตร จํานวน 12 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
4.1 สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จํานวน 4 คน 
4.2 สาขาวิชา นิเทศศาสตร จํานวน 2 คน 
4.3 สาขาวิชา ภาษาญี่ปุน จํานวน 1 คน 
4.4 สาขาวิชา ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร จํานวน 3 คน 
4.5 สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จํานวน 1 คน 
4.6 สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง วิชาเอก

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
จํานวน 1 คน 

5. คณะบริหารศาสตร จํานวน 61 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
5.1 สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จํานวน 1 คน 
5.2 สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จํานวน 17 คน 
5.3 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จํานวน 8 คน 
5.4 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
จํานวน 1 คน 

5.5 สาขาวิชา การตลาด จํานวน 10 คน 
5.6 สาขาวิชา การบัญชี จํานวน 13 คน 
5.7 สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จํานวน 11 คน 

6. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 9 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
6.1 สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัยชุมชน จํานวน 1 คน 
6.2 สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัย

สิ่งแวดลอม 
จํานวน 8 คน 

7. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 43 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
7.1 สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการ

ออกแบบนิเทศศิลป 
จํานวน 17 คน 

7.2 สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 

จํานวน 21 คน 
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7.3 สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาการการ
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

จํานวน 5 คน 

8. คณะนิติศาสตร จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
8.1 สาขาวิชา นิติศาสตร จํานวน 2 คน 

9. คณะรัฐศาสตร จํานวน 6 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
9.1 สาขาวิชา การปกครอง จํานวน 3 คน 
9.2 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการบริหาร

องคการ 
จํานวน 1 คน 

9.3 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการปกครอง
ทองถ่ิน 

จํานวน 2 คน 

10. คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
10.1 สาขาวิชา พยาบาลศาสตร จํานวน 1 คน 

 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ 
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

หมวดที่ 13 ขอ 61, 63 และขอ 66  
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการใหปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ 

พ.ศ. 2555 ขอ 3.1 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน   
  คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 
จํานวน 300 คน เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 
4.21 ขอความเห็นชอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 

2561 จํานวน 15 คน 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม  ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล   

กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ 
ที่บัญญัติไวในหมวดที่ 13 ขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว ในการน้ี จึงใครขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 15 คน จําแนกตามสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
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1. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 9 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
1.1 สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน 3 คน 
1.2 สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวน 3 คน 
1.3 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 2 คน 
1.4 สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 1 คน 

2. คณะนิติศาสตร จํานวน 6 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 
2.1 สาขาวิชา นิติศาสตร จํานวน 6 คน 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 
13 ขอ 61 และขอ 63  

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน   
   คณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูขอสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
   ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 
จํานวน 15 คน เพื่อขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 
4.22  การเขารวมโครงการประชุมสัมมนา เร่ือง โครงการพัฒนาการศึกษาสูความเปน

เลิศ : EdPEx 200 รุนท่ี 6 พ.ศ. 2561 
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุม ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เร่ือง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
: EdPEx200 รุ น ที่ 6 พ .ศ . 2561” ใน  วัน พุ ธที่  21 พฤศ จิ ก าย น  2561 เ ว ล า  9.00-12.30 น .  
ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคาร 1  
โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี  

1. เพื่อสรางความเขาใจในแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาท่ีเปนเลิศ EdPEx  
มาใชในการดําเนินงานการประกันคุณภาพาภายใน 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําแนวทางการดําเนินการที่เปนเลิศ 
EdPEx ไปใชการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององคกรทางการศึกษา 

3. เพื่อกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
อยางย่ังยืนและสามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ 

(กําหนดการและรายละเอียดโครงการปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
   ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการโครงการ
พัฒนาคณุภาพการศึกษาสูเปนเลิศ รุนที่ 6 ป พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)  

1. ใหคณะวิชา/สถาบัน จัดสงโครงรางองคการ (OP) ไมเกิน 5 หนา ผลลัพธในหัวขอ 7.1 – 
7.5 ไมเกิน 5 หนา และ หัวขอ 2.2 และ หัวขอ 6.1 รวมไมเกิน 10 หนา 
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2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดกรอง (Screening) คณะวิชา/สถาบัน
ที่มีศักยภาพและความพรอมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในดวยเกณฑ EdPEx และแจงผล
ใหทราบ 

3. สถาบัน/คณะวิชาที่ผานการพิจารณาคัดกรอง (Screening) จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่ เปนเลิศ (EdPEx) ตาม Template ที่ กําหนด  
โดยมีขอมูลครบทั้ง 7 หมวด  จํานวน 60 หนา โดยแบงเปนโครงรางองคการ (OP) จํานวน 10 หนา  
และหมวด 1-7 จํานวน 50 หนา  

4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินรายงานการ
ประเมินตนเองของคณะวิชา/สถาบัน และแจงผลการคัดเลือกใหหนวยงานทราบ 

**ในกรณทีี่มีการลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน หนวยงานผูรับการประเมินเปน ผูรับผิดชอบคาอาหาร 
อาหารวาง คาใชจายในการเดินทางและคาที่พัก 

5.  คณะวิชา/สถาบันที่ได รับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการฯแลว จัดทําแผนพัฒนา  
และจัดสงรายงานความกวหนา (Progress report) และขอมูลพื้นฐานเขาสูระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ใหกับ สกอ. ทุกปการศกึษาตามที่กําหนด 

6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแตงตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารายงาน
ความกาวหนาตามแผนพัฒนาคุณภาพในแตละปการศึกษา เพื่อประเมินความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
ของคณะวิชา/สถาบันตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

7. ภายใน 4 ป คณะวิชา/สถาบัน จะตองจัดสงรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองคการดวยเกณฑ EdPEx ซึ่งแตงตั้งโดยสกอ. โดยตองมีผลการ
ประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน 

8. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะติดตามและสงเสริมคณะวิชา/สถาบันที่ผานการ
พิจารณา EdPEx200 ระหวางการดําเนินการภายใน 4 ปตามขอ 7 และ ตารางกําหนดการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาคณุภาพการศึกษาสูเปนเลิศ รุนที่ 6 ป พ.ศ. 2561 เปนดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. สกอ. จัดทําประกาศเชิญชวนหนวยงานเขารวมโครงการ พฤศจิกายน 2561 
2. สกอ .ชี้แจงแนวทางในการสมัครเขารวมโครงการการนํา

เกณฑ EdPEx ไปใช ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในพรอม
จัดสงแบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองดวยเกณฑ 
EdPEx 

21 พฤศจิกายน 2561 

3. คณะวิชา/สถาบันสงใบสมัครเพื่อคัดเลือกเบ้ืองตน 
(screening) 

21 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2561 

4. ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องตน (screening) 18 มกราคม 2561 
5. คณะวิชา/สถาบัน จัดสงรายงาน SAR โดยมีรายละเอียด

ตามที่กําหนดไวในแบบฟอรม  
13 มีนาคม 2562 

6. การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง 15 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2562 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
7. ประกาศผลคณะวิชาสถาบัน ที่ผานการคัดเลือกเขารวม

โครงการนําเกณฑ EdPEx ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

31 กรกฎาคม 2562 

8. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx และ
สงรายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress 
Report) และขอมูลพื้นฐาน Common Data Set ใหกับ สกอ.ทุกป
การศึกษาตามที่กําหนด 

พฤศจิกายน 2562 
พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2564 
พฤศจิกายน 2565 

9. รับการประเมินตนเองดวยเกณฑ EdPEx จากทีมผูประเมิน 
(EdPEx Assessor) เมื่อครบกําหนด 4 ป หรือเมื่อพรอม  

พฤศจิกายน 2564 
พฤศจิกายน 2565 

 
  ในการนี้  เพ่ือเปนมาตรการสง เสริมและสนับสนุนใหคณะ สํานัก และมหาวิทยาลัย 
นําเกณฑเกณฑ EdPEx ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานประกันคุณภาพฯ จึงใครขอ
เสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนที่ 6  
พ.ศ. 2561” ดังนี้ 
   1. เห็นควรสงตัวแทนมหาวิทยาลัยจํานวน 2 คนที่จะเขารวมประชุมสัมมนา เ ร่ือง  
“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุน ท่ี  6 พ.ศ. 2561” ใน วันพุธที่ 
21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.30 น. ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 3 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคาร 1 โดยสํานักงานประกันคุณภาพฯเปนผูรับผิดชอบงบประมาณ
ดังกลาว 
   2. การสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องตน (Screening) เสนอใหพิจารณาใหเลือกจาก 2 แนวทาง 
ดังนี้ 
 2.1 ใหทุกคณะ สํานัก และมหาวิทยาลัยสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องตน (screening)  
โดยใหสํานักงานประกันคุณภาพฯ เปนผูรวบรวมและจัดสงใหนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 2.2 ใหมหาวิทยาลัยสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องตน (screening) สวนระดับคณะและ
สํานักนั้นใหหนวยงานที่มีความพรอมและสนใจสมัครเพ่ือคัดเลือกเบ้ืองตน (screening) ทั้งนี้ใหสํานักงาน
ประกันคุณภาพฯ เปนผูรวบรวมและจัดสงใหนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑. มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับสถานศกึษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 

๓. คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓)    
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. รับทราบการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
: EdPEx200 รุนที่ 6 พ.ศ. 2561”    
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2. พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สูความเปนเลิศ: EdPEx200 รุนที่ 6 พ.ศ. 2561” ในประเด็นดังน้ี 

  1) เห็นควรสงตัวแทนมหาวิทยาลัยจํานวน 2 คนท่ีจะเขารวมประชุมสัมมนา  
เร่ือง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ: EdPEx200 รุนที่ 6 พ.ศ. 2561” โดยสํานักงาน
ประกันคุณภาพฯเปนผูรับผิดชอบงบประมาณดังกลาว 

  2) พิจารณาเลือกแนวทางการสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องตน (Screening) ของคณะ 
สํานัก และมหาวิทยาลัย 

 2.1 ใหทุกคณะ สํานัก และมหาวิทยาลัยสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องตน (screening) โดยให
สํานักงานประกันคณุภาพฯ เปนผูรวบรวมและจัดสงใหนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 3. พิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเพิ่มเติม 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้ 
๑. สงตัวแทนมหาวิทยาลัยจํานวน 2 คน เขารวมประชุมสัมมนา เร่ือง "โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนที่ 6 พ.ศ. 2561" โดยมอบสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบงบประมาณดังกลาว 

๒. ใหทุกคณะ สํานัก และมหาวิทยาลัยสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องตน (screening)  
โดยใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เปนผูรวบรวมและจัดสงในนามมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 
 

4.23 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศปรับปรุง

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกอบกับบริบทการจัดการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไป 
การบริหารและการจัดการศกึษาจึงตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับที่ไดกลาวมา 
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553   
ไดประกาศใชมา 8 ปแลว  ทําใหมีหลายหมวด/หลายขอ ที่ยังไมสอดคลองกับการจัดการศึกษาปจจุบัน  
รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวของ  จึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เหมาะสมและสอดคลองดังกลาวขางตน 

งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  จึงไดยกรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ เมื่อคราวประชุมวันท่ี 5 กันยายน 2561 และ 22 ตุลาคม 2561  และใครขอนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ตามท่ีแนบระเบียบวาระนี้ 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ   

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 

๒. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ืองหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
เขาสูการศกึษาในระบบ พ.ศ. 2545 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับขั้นตอน 
การพิจารณา(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2562  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ เมื่อคราวประชุมวันที่ 22 ตุลาคม 2561  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2562 

 
ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใหปรับแกไข (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
1. ขอ 3 ควรเพ่ิมนิยามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไดแก คาํวา รายวิชา (Course), 

ชุดวิชา (Module) และการเรียนการสอนที่กําหนดระยะเวลาแนนอน (Block rotation) 
2. แกไขขอความขอ 6 และขอ 16 (1) จากคําวา “นักศึกษาเต็มเวลา” เปน “นักศึกษา

ปกติ” 
3. ขอ 6(2) ใหปรับปรุงความหมายคําวา “นักศกึษาสมทบ” ใหมีความชัดเจนข้ึน  
4. แกไขขอความ ขอ 7 (2) จากคาํวา “สถานภาพ” เปน “สภาพ” 
5. แกไขขอความ ขอ 8 (2) จากคําวา “พนสภาพนักศึกษา” เปน “พนสภาพการเปน

นักศึกษา” 
6. แกไขขอความ ขอ 10 (1) จากคําวา “ระบบท่ีแบงการศึกษาใน 1 ปการศึกษา 

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ” เปน “ระบบที่แบงการศึกษาใน 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ” 

7. แกไขขอความ ขอ 12 จากคาํวา “ภาคงานสอบ” เปน “ภาคงานสอน” 
8. ขอ 13 ควรแยกการเขียนระหวางการจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา 

กับ หลักสูตรควบวิชาเอก ใหมีความตางและชัดเจนขึ้น  
9. ตัดขอ (3.3) นักศึกษาอยูในระหวางการสอบสวนทางวินัยหรือการอุทธรณรองทุกข

ทางวิชาการ ของขอ 28 ออก 
10. ตัดขอ (1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกและไดคะแนนเฉลี่ยสะสม

สิ้นภาคการศึกษานั้นตํ่ากวา 1.00 ของขอ 40 ออก 
11. แกไขขอความ ขอ 40 (2) จาก "นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงสิ้นภาค

การศึกษานั้นตํ่ากวา1.75 ติดตอกันสองภาคการศึกษาปกติ" เปน "นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึง 
สิ้นภาคการศึกษานั้นตํ่ากวา1.50 ติดตอกันสองภาคการศึกษาปกติ" 

12. ขอ 54 ยายไปอยูหมวดที่ 1  
13. ขอ 55 ตัดคําวา "เอื้อ" ออก 
14. ปรับปรุงการเขียนขอบังคับใหเปนไปตามรูปแบบ โดยจัดเรียงลําดับใหถูกตอง 

 
 มติ ท่ีประชุม : มอบกองบริการการศึกษา ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 




