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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังที่ 9/ 2562 

เม่ือวันอังคารท่ี 6 สิงหาคม   2562 

ณ  หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ผศ.ชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รศ.อริยาภรณ พงษรัตน กรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร นายฐติิเดช ลือตระกูล กรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  ผศ.กฤษณ ศรีวรมาศ กรรมการ 

๕. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 

๖. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษา

นานาชาติ 

นายเฉลิมชัย   วงศรักษ กรรมการ 

๗. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ นายปยณัฐ สรอยคาํ กรรมการ 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและมาตรฐาน

การวิจัย 

ผศ.ปรีชา  บุญจูง กรรมการ 

๙. คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร รศ.รุงรัศมี บุญดาว กรรมการ 

๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ 

๑๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.มงคล ปุษยตานนท กรรมการ 

๑๔. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร นายสุรสม กฤษณะจูฑะ กรรมการ 

๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 

นพ.นิรนัดร พิทักษวัชระ กรรมการ 

๑๖. คณบดีคณะศิลปประยุกตและ 

สถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กัญญา จึงวิมุติพันธ กรรมการ 

๑๗. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร นางสาวภิรมยพร ไชยยันต กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 
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๒๐. (แทน)ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย นางรัชนี นิคมเขตต  กรรมการ 

๒๑. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 

๒๒. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลินี   ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 

๒๓. รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป  นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม  

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร    ผศ.อดุลย   จรรยาเลิศอดุลย       ติดราชการ 

2. รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ รศ.ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ       ติดราชการ 

3. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  นายอรรถพงศ    กาวาฬ        ติดราชการ 

4. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข              ติดราชการ 

5. ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  ผศ.อดุลย         จรรยาเลิศอดุลย       ติดราชการ  

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายจิรศักดิ์    บางทาไม   (แทน) ประธานสภาอาจารย 

๒. นายเพลิน      วิชัยวงศ   รักษาการในตําแหนงหัวหนางานประชาสัมพันธฯ 

๓. นางอัมพร     ยิ่งยงวงศสกุล   นักตรวจสอบภายใน 

๔. นายรัฐพล     แมนธนู    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๕. นายพรนเรศ   มูลเมืองแสน   นักวิชาการศึกษา 

๖. นายจักริน สงวนศักดิ์    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 การแตงต้ังผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
1.1.1. แตงตั้งรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานกับริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  
ประธาน แจงที่ประชุม เพ่ือใหการบริหารงานของสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน เปนไป

ดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  18  มาตรา 21 มาตรา 33 และมาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 และความในขอ 2 และขอ 11 แหงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
จัดต้ังสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน พ.ศ.2557 จึงแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยอดุลย จรรยาเลิศอดุลย  
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เลขที่ตําแหนง 433 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

1.1.2 แตงตั้งผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธาน แจงที่ประชุม เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปดวยความ

เรียบรอยคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 จึงแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารย
ปรีชา  บุญจูง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เลขที่ตําแหนง 588 สังกัดกลุม
วิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ
มาตรฐานการวิจัย โดยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายหรือมอบอํานาจ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 
1 สิงหาคม 2562 เปนตนไปจนกวาจะไดมีคําสั่งเปนอยางอื่น สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
   

1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ลาออกจากตําแหนง 
  ประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ี นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ ตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผูทรงคุณวุฒิ ไดสงจดหมายเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง ขอลาออกจาก
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากมีภารกิจการงานเพ่ิมมากขึ้นจนทําใหไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดอยางเต็มที่เทาที่ควร ดังนั้น จึงขอลาออกจากตําแหนงดังกลาว ตั้งแต
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เปนตนไป นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางตอไป  
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ    
   
  1.3 แนวทางการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  
   ประธาน แจงที่ประชุมเพ่ือทราบ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันเสารที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น ๖ หองประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ  
จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานการประชุม ซึ่งมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมการประชุมคร้ังนี้ และแจงที่ประชุมเพื่อทราบ บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและกฎหมายเกี่ยวกับ
การอุดมศึกษา  จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี (1) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562( 2) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 (3) พระราชบัญญัติการสงเสริม
วิทยาศาสตร การ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2562 (4) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ  พ.ศ.2562 โดยการจัดการอุดมศึกษา จะตองเปนไปตามหลักการ ดังนี้ หลักความรับผิดชอบ
ตอสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเปนอิสระ หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล หลักการอ่ืนตามที่

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการถอดรายละเอียดเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของสถาบัน
อุดมศึกษา ของกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ตามมาตราเพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  
  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  
8/2562  เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม  2562 
  ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ (ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม  
  
  มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข   
 
 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
  ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดมอบหมายให กองคลัง รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลัง จึงขอรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 
ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2561  - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 273,193,833.00.-บาท (สองรอย
เจ็ดสิบสามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันแปดรอยสามสิบสามบาทถวน) จําแนกเปน 

                  สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.61    วันที่ 1 ต.ค.61 – 30 มิ.ย.62        รวมทั้งสิ้น 
รายไดคาธรรมเนียมรอการจัดสรร 28,949,486.35          470,832,935.00         499,782,421.35  

หัก เงนิจัดสรรฯ                        2,171,910.00          271,021,923.00         273,193,833.00  
     คงเหลือรอการจัดสรรฯ        26,777,576.35          199,811,012.00         226,588,588.35 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา ที่
จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2560 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อทราบ 

1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562  จําแนกตามภาคการศึกษาและปงบประมาณ 

2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562 จําแนกตามการรับเงินจริงในแตละปงบประมาณ 

   

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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3.2  รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2562 
เมื่อวันองัคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

ผูอํานวยการกองกลาง เสนอที่ประชุม ตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะ และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเปนการกํากับติดตามและใหรายงานผลการดําเนินงาน นั้น  

ในการนี้ ฝายเลขานุการฯ จึงใครขอรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

1.1 เร่ืองที่อยูระหวางดําเนินการ 

คร้ังท่ี เร่ือง หนวยงานเจาของเรื่อง ผลการดําเนินงาน 
7/2562 3.5 ขอตกลงบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ดานการพัฒนาการวิจัยและสรางนวัตกรรม
ดานยางธรรมชาติ ระหวาง การยางแหง
ประเทศไทย (กยท.) สภาเครือขายยางและ
สถาบันเกษตรกรยางพาราแหงประเทศไทย 
(สยยท.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) หอการคา
จังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อุบลราชธานี กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง
อาเซียน บริษัท กนกโปรดักส จํากัด 

อุทยานวิทยาศาสตร 1. ปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
2. อยูระหวางเสนออธิการบดี ผานผูชวย
อธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษา
นานาชาติ เพ่ือพิจารณา 

7/2562 3.6 ขออนุมัติใชเงินรายได เงินทุนสํารอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดซื้อระบบ
รักษาความปลอดภัยดวยกลองวงจรปดผาน
เครือขายแบบรวมศูนย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

กองแผนงาน ประสานหัวหนาสํานักงานรักษาความ
ป ล อ ด ภั ย ฯ  ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันที่  
12 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 7/2562 
เมื่ อ วั น ที่  4 มิ ถุ น า ยน  2562  เ พ่ื อ
ดําเนินการจัดทํางบประมาณ และแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบท ในการ
บริหารจัดการระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  ใน
เบ้ืองตน สํานักงานรักษาความปลอดภัยฯ 
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. บรรจุแผนการจัดชื้อ จัดจางรายการ
การจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยดวย
กลองวงจรปดผานเครือขายแบบรวมศูนย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
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คร้ังท่ี เร่ือง หนวยงานเจาของเรื่อง ผลการดําเนินงาน 
บันทึ กขอ ความ  กองแผนงาน ท่ี  อว 
0604.5/ว 582 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 
2 562 เรื่อง ขอใหหนวยงานจัดทําขอมูล
แ ผ น ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ แ ผ น ก า ร ใ ช จ า ย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 แลว  
2.อยูระหวางข้ันตอนดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ เ พ่ือพิจารณาจัดทํา
แผนการดําเนินงานกําหนดจุดที่จะติดตั้ง
กลองวงจรปด การกําหนดชวงเวลาของ
โครงการ (phase) ตามความจํา เปน
เรงดวน และสถานะทางการเงิน รวมท้ัง
พิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่
จะใชในการดําเนินงาน 

7/2562 3.7 แนวทางการดําเนินงานเพ่ือปรับเปลี่ยน
สถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

กองการเจาหนาที่ อ ยู ระหว า งขั้ นตอนการ เสนอ (ร า ง ) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ... ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

1.2 เร่ืองที่ยังไมรายงานผล 

คร้ังท่ี เร่ือง หนวยงานเจาของเรื่อง ผลการดําเนินงาน 
7/2562 3.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
(ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

สํ า นั ก ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ   

ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามอเสนอแนะ

และมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562 ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานท่ียังไมได

รายงานผลการดาํเนินงานแจงผลการดาํเนินงานมายังฝายเลขานุการฯภายในวันที่19 สิงหาคม 2562 

  ท้ังน้ี ประธานที่ประชุม เห็นชอบใหฝายเลขานุการที่ประชุม ฯ ติดตามผลการดําเนินงานตามมติ

ท่ีประชุมใหเปนปจจุบัน ตามที่มีการประชุมทุกคร้ังโดยไมตองรอการรับรองรายงานการประชุม 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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3.3 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
ในแผนการรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
 -ขอถอนเร่ือง เน่ืองจาก วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จะเพ่ิมเติมขอมูลและ
ดําเนินการปรับเอกสารใหสมบูรณ และนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 13 สิงหาคม 
2562  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
  4.1 การเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติและความเหมาะสมเปนคณะกรรมการสงเสริม กิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ประธาน เสนอที่ประชุม ตามที่ กองกลาง ไดสรุปขอมูลการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จากการจัดสงบันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.2.1/ว 267  
ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เพ่ือแตงตั้ง 
เปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทดแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง 
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 จากหนวยงานตาง ๆ นั้น ปรากฏวามีทั้งหนวยงานที่เสนอรายชื่อ หนวยงานท่ีไมประสงค
เสนอรายชื่อและหนวยงานที่ไมแจงความประสงค ซ่ึงอธิการบดีมีความเห็นวา คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการสนับสนุนกิจการ และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต  
มหาวิทยาลัยจะตองเผชิญกับปญหาวิกฤตของเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งบริบทของสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูยุค  
Disruption Technology  ประกอบกับที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําลังดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตรเชิงรุก เพ่ือให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนั้น 
หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดบุคคลท่ีมีศักยภาพในการสงเสรมิกิจการของมหาวิทยาลัย และมีความเขาใจในบริบท
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จักเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตไดเปนอยางดี  

 มหาวิทยาลัยฯ จึงใครขอให คณะ/ วิทยาลัย/ สํานักทบทวนการเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยขอใหระบุหรืออธิบายความตองการความสามารถ หรือ
ศักยภาพของผูที่ถูกไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในการสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ขอใหดําเนินการตามขั้นตอนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2558 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕58 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหคณะ/วิทยาลัย/สํานักทบทวนการเสนอรายช่ือผู

สมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาในการประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

  

มติที่ประชุม : มอบกองกลาง จัดทําบันทึกขอความถึง คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ทบทวนการเสนอ
ช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไป  
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 4.2  ขอความเห็นชอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
(คร้ังที่ 11) จํานวน 47 คน 

   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุม ดวยสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงานทะเบียน

นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (คร้ังท่ี 11) ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ 9 ขอ 43 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยผานการตรวจสอบและรับรองการ

สําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จการศึกษาไดเรยีบรอยแลว 

   ในการนี้ จึงใครขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป

การศึกษา 2561 (คร้ังที่ 11) จํานวน 47 คน จําแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 

 ระดับปริญญาโท จํานวน 36 คน 

 1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน  10 คน 

 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 10  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน 

-  สาขาวิชา  ฟสิกส จํานวน 2 คน 

-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 7 คน 

 2. คณะเกษตรศาสตร จํานวน  1 คน 

 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เกษตรศาสตร จํานวน 1 คน 

 3. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  7 คน 

 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 7  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวน 2 คน 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา จํานวน 2 คน 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 3 คน 

 4. คณะศลิปศาสตร จํานวน  12 คน 

 (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 12  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 3 คน 

-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการทองเที่ยว จํานวน 4 คน 

-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ จํานวน 2 คน 

-  สาขาวิชา  ภาษาไทย จํานวน 1 คน 

-  สาขาวิชา  ภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา จํานวน 2 คน 

 5. คณะเภสัชศาสตร จํานวน  1 คน 

 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ จํานวน 1 คน 
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 6. คณะบริหารศาสตร จํานวน  4 คน 

 (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน 4  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  - จํานวน 4 คน 

 7. คณะรัฐศาสตร จํานวน  1 คน 

 (1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน 

 

 ระดับปริญญาเอก จํานวน 11 คน 

 1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน  3 คน 

 (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 3  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 2 คน 

-  สาขาวิชา  ฟสิกส   จํานวน 1 คน 

 2. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  8 คน 

 (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 8  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟา   จํานวน 2 คน 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา   จํานวน 1 คน 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม   จํานวน 1 คน 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน 4 คน 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

   ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 

การสําเร็จการศึกษา ขอ 43 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับกําหนด และคุณสมบัติ  อ่ืน 

ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด  และขอ 45.3 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภา มหาวิทยาลัยให

เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาใหนับวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะมี มติรับรองการ

สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (ครั้งที่  11)  จํานวน 47 คน เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภา

มหาวิทยาลัย 

  ท้ังนี้  ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ เนื่องจากการรับรองสําเร็จการศกึษาเปนเรื่อง

ท่ีจะตองประชุมเพ่ือพิจารณาไมควรจัดการประชุมเปนวาระแจงเวียน ดังน้ันใหคณะศิลปศาสตร นําการเสนอชื่อ

ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 11 คน เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา

และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 
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  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 36 คน และ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติปริญญาตอไป 

 
 4.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การเขาสอบและการสอบในหองสอบ 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดปรับปรุงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงการประกาศใชขอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดใชประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวยแนวปฏิบัติในการสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ันเพื่อใหการจัดการประจําภาค

เปนไปเปนไปตามขอบังคับที่เกี่ยวของและบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง การเขาสอบและการสอบ เพ่ือใชบังคับแทน ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยแนวปฏิบัติ

ในการสอบประจําภาคของนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑  

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยแนวปฏิบัติในการสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑  

 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  

 3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

ประเด็นท่ีเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา  

   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ(ราง) ประกาศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเขาสอบและการสอบ 

ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
1. ขอ 1 ใหตรวจสอบ ป พ.ศ.ของประกาศท่ียกเลิก โดยแกไขจาก พ.ศ 2534 เปน พ.ศ.2551 
2. ขอ 5 (2) การระบุวา ผูเขาสอบตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดไวตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดการสอบดวยวิธีอื่นๆ จะตองออกประกาศใหม หรือไม 
3. ขอ 6(8) ใหปรับปรุงขอความ จาก “เลนไลน เลนเฟสบุค” เปน “การใชเคร่ืองมือสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกสติดตอสื่อสังคมออนไลน” 
4. ขอ 6(10) ใหปรับปรุงขอความ จาก “กรรมการคุมสอบตองไมอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับขอสอบ

เวนแตจะไดรับแจงจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา” เปน “กรรมการคุมสอบตองไมวิพากษ
ขอสอบหรืออธิบายใด ๆ เกี่ยวกับขอสอบ เวนแตจะไดรับแจงจากอาจารยผูสอนหรือ อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา” 

5. ขอ 6(11) ใหปรับปรุงขอความ จาก “หากตองสงสัยวาผูเขาสอบทําการทุจริตหรือฝาฝน
ประกาศน้ี” เปน “หากกรรมการคุมสอบสงสัยวาผูเขาสอบสอเจตนาทุจริตหรือฝาฝนประกาศนี้” 

6.ใหมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยอีกฉบับสําหรับการสอบท่ีใชขอสอบออนไลนหรือแบบ
อิเล็กทรอนิกส  
 

 มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา แกไขตามขอเสนอแนะของ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามตอไป 
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 4.4  (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
ลงทะเบียนเรียนลวงหนาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม เพ่ือใหการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือ

ระดับประกาศนียบัตรขยายตัวโดยสงเสริมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพทางการศึกษาไดมีโอกาสใน

การศึกษาตอ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาไดในขณะที่กําลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่มีเปาหมาย

ในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาสามารถศึกษาไดอยางตอเนื่องและใชระยะเวลาในการศึกษานอยลง และตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ขอ ๑๖ ไดกําหนดใหนักศึกษาที่

เรียนระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลวงหนาไดนั้น จึงเปนการสมควรท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนลวงหนาระดับ

บัณฑติศกึษาหรือระดับประกาศนียบัตรขึ้น ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนลวงหนาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร โดยใช

แหลงขอมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากรมาใชประกอบในการจัดทํา

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

ประเด็นท่ีเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใหความเห็นชอบ(ราง)ประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนลวงหนาระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
ระดับประกาศนียบัตร 
 
  ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. หารือสํานักงานกฎหมายและนิติการวาตองนํา(ราง)ประกาศฯเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

หรือไม 

2. ขอ4(3)ใหแยกอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาโดยออกเปนประกาศ อีกฉบับและปรับปรุง

ขอความเปน “ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาลวงหนาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชาตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียนลวงหนารายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาไดภาคการศึกษาละไมเกิน ๖ 

หนวยกิต” 

3. ปรับแกไขขอความในขอ6ในรายละเอียดใหมีความชัดเจนในการชําระคาธรรมเนียม

การศึกษาเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตมากขึ้น โดยปรับขอความเปน “ขอ 6 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ลวงหนาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลวเม่ือผานการ

คัดเลือกเขาศกึษาตอในระดับบัณฑติศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถนํารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคย

ลงทะเบียนเรียนลวงหนาระดับปริญญาตรีมาใชในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดตามหลักเกณฑเทียบรายวิชา
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และโอนหนวยกิต ตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 ขอ 

44 และชําระคาธรรมเนียมการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ”  

4. การจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มอบกองแผนงาน และ 

กองบริการการศึกษา หารือรวมกับ คณะ/สํานัก/วิทยาลัยและเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะห และ

ทบทวนการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนออธิการบดีลงนามตอไป  
 
 4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แนวปฏิบัติการขอใชสถานที่ หองเรียนและวัสดุ 
อุปกรณอาคารเรียนรวม 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุม ตามที่งานบริการอาคารเรียนรวม มีหนาที่ใหบริการการ
เรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จากการใหบริการหองเรียนที่ผานมา  มีการคิดอัตราการคา
บํารุง ซอมแซมเคร่ืองมือครภุัณฑโสตทัศนูปกรณและคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ซึ่งปจจุบันยังคงใชแนว
ปฏิบัติการใชและการใหบริการหองเรียนอาคารเรียนรวม  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลง วันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๘  จึงไมสอดคลองกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหองเรียนในปจจุบัน ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุง
หองเรียนใหมีขนาดความจุเพ่ิมข้ึน มีอุปกรณเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งในการทํางานที่ผาน
มามีอัตราการใชเพิ่มขึ้นท้ังในและนอกเวลาราชการ จากหลายคณะหนวยงาน ประกอบกับสาระในประกาศฉบับไดมี
บริบทที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงขอรางประกาศแนวปฏิบัติการขอใชสถานที่ หองเรียนและวัสดุอุปกรณอาคารเรียนรวม 
โดยเพิ่มรายละเอียด หลักเกณฑและวิธีการขอใชสถานที่และวัสดุอุปกรณอาคารเรียนรวม อัตราการใหบริการ และขอ
ปฏิบัติในการใชสถานที่ หองเรียนและวัสดุอุปกรณอาคารเรียนรวม รายละเอียดตามรางประกาศฯในเอกสารแนบ   
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการใชและการใหบริการหองเรียนอาคารเรียนรวมตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘    

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

           เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศแนว

ปฏิบัติการขอใชสถานที่ หองเรียนและวัสดุอุปกรณอาคารเรียนรวม 

ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
1. ใหสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ติดตามและดําเนินการตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6 /2562 เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วาระท่ี 4.17 เร่ือง ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองหลักเกณฑเง่ือนไข และอตราคาธรรมเนียมการขอใชบริการโรงละครและหอง
ประชุมคณะศิลปศาสตร 

2. ใหสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เสนอแบงกลุมของการจัดเก็บอัตราคาเชา 
คาบริการการใชหองประชุม หรือสถานท่ี เชน สนามกีฬา และอื่นๆ 

3. มีการกําหนดแนวปฏิบัติ ข้ันตอนการขอใชสถานที่ หองประชุม หองเรียนและอุปกรณ โดยให
อยูในความรับผิดชอบของเจาของอาคารหรือสถานที่   
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  มติที่ประชุม :  เห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 

1. มอบกองบริการการศึกษา ออกแนวปฏิบัติข้ันตอนการขอใชสถานที่ หองเรียน และวัสดุ
อปุกรณอาคารเรียนรวม โดยแยกอัตราคาบริการออกเปนประกาศอกีฉบับ ทั้งนี้การกําหนดอัตราคาบริการนั้นมอบ
สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมดําเนินการ 

2. มอบ สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ประสานคณะ/สํานัก/หนวยงาน เพ่ือกําหนด
อัตราคาบริการ และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 
 

4.6 การดําเนนิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการอดุมศึกษา พ.ศ.2562 (ประเด็นการ 
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี)  

  นางอัมพร  ยิ่งยงวงศสกุล นักตรวจสอบภายใน เสนอที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 มาตรา 21 กําหนดให นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาตองเปน
แบบอยางในการปฏิบัติหนาที่อยางมีธรรมาภิบาล และกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่งเปนกลางและ
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางเพ่ือทําหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 
  โดยสํานักงานตรวจสอบภายใน ไดเสนอแนวทางการดําเนินงานแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. 2562 ตออธิการบดีและอธิการบดีไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  1 .เห็นชอบตามที่สํานักงานกฎหมายและนิติการไดใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไมตองออกขอบังคับหรือระเบียบรองรับเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
หลักเกณฑดังกลาวอีก สามารถใชหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการปฏิบัติงานแทนขอบังคับฯ ได 
  2. เห็นชอบใหสํานักงานตรวจสอบภายใน เสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตาม (1) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (2) หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  โดยใหสํานักงานตรวจสอบภายใน ไดประสานขออนุญาตผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู 
ความสามารถเปนที่ยอมรับ และมีคุณสมบัติสามารถดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย จํานวน 4 
ราย เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาและแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ อธิการบดี ไดเห็นชอบตามแนวทางที่สํานักงานตรวจสอบภายในเสนอ และใหเสนอรายชื่อและ
ประวัติของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกตอที่ประชุมผูคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

   1 . พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 กําหนดให นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ตองเปนแบบอยาง ในการปฏิบัติหนาที่อยางมีธรรมาภิบาล และกําหนดใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่งเปนกลางและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางเพ่ือทําหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคบัวาดวยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 
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   2. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้  
   ขอ 4 ใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐท่ีแนบ 
   ขอ 10 ใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผูทรงคณุวุฒิไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน และให  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณารายชื่อและประวัติของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ราย เพื่อ

แตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้  

1. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ 

2. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ 

3. ศาสตราจารยนนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 

4. นางรุงนภา เจริญคุณวิวัฏ 

ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้  
1. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ 

2. ศาสตราจารยนนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 

3. นางรุงนภา เจริญคุณวิวัฏ 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสํานักงานตรวจสอบภายใน นาํเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาตอไป  
  

4.7 ขออนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาสําหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาราชอาณาจักรภูฏาน 
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ เสนอท่ีประชุม ตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไดอนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสําหรับนักศึกษาชาวภูฏาน จํานวน ๔ ทุน ไดแก สาขาการจัดการธุรกิจ จํานวน ๒ ทุน สาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 
๑ ทุน และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ ทุน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน ไดแจงรายชื่อผูรับทุนการศึกษา
สาขาการจัดการ จํานวน ๑ ราย คือ Miss Tshoden Yeshi Lhagyel เนื่องจาก สถานเอกอัครราชทูตภูฏาน มีความ
ประสงคใหผูรับทุนดังกลาวไดเขาศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะบริหารศาสตร ไดอนุมัติใหผูรับทุนดังกลาว
เปลี่ยนสาขาวิชาจากสาขาการจัดการธุรกิจ เปนสาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เนื่องจาก สาขาการจัดการธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย ซึ่งผูรับทุนดังกลาวไมสามารถใชภาษาไทยได 
แตผูรับทุนดังกลาวมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ดังนั้น คณะบริหารศาสตร จึงใครขอเปลี่ยนสาขาสําหรับ
ผูรับทุนดังกลาวจากสาขาการจัดการธุรกิจ เปน สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
เพื่อใหสอดคลองกับความประสงคของสถานเอกอัครราชทตูภูฏาน  
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนสาขาวิชาสําหรับ Miss 

Tshoden Yeshi Lhagyel ผูรับทุนจากสาธารณรัฐภูฏาน จากเดิม สาขาสําหรับผูรับทุนดังกลาวจากสาขาการจัดการ

ธุรกิจ เปน สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

ตอไป 

 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
  4.8  รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561  

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาองคกร  เสนอท่ีประชุม ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยกําหนดรปูแบบและวิธีการประเมินฯ ใหเปนไป
ตามกรอบแนวทาง ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และสอดคลองกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหวางเดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2562  โดยมีรูปแบบวิธีการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ความละเอียดทราบแลวนั้น 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหวางวันท่ี 27 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 เสร็จสิ้นแลว ในการน้ี ใครขอรายงานผลตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 ดงันี้ 

 
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 (ตามเอกสารแนบ 1) 

1) ภาพรวมมหาวิทยาลัย  

 
จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ปการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร “ดีข้ึน” จาก
ปที่ผานมา โดยไดคะแนนเฉลี่ยที่ 3.73 “ระดับดี” และทุกหลักสูตร (76 หลักสูตร) ที่รับการประเมิน “ผานเกณฑการ
กํากับมาตรฐานหลักสูตร” 
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2) ผลประเมินฯ ภาพรวม แยกระดับการศึกษา 

 
จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ปการศึกษา 2561 พบวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ยอนหลัง 3 ป ตั้งแตปการศกึษา 2559-261 มี “แนวโนมดีข้ึน” อยางตอเนื่องทุกป ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก 

3) ผลประเมินฯ ภาพรวม วิเคราะหแยกตามปจจัยดานตางๆ  
การสรุปผลการดําเนินงานนี้ จัดกลุมตัวบงชี้ตามคําอธิบายในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ของ สกอ. ไมใชการจัดกลุมตัวบงชี้ตามตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร รายละเอียด 
ดังนี ้

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย ยอนหลัง 3 ป (ปการศึกษา 2559-2561) แยกกลุมตัวบงชี ้

 
จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ยอนหลัง 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 
2559-261 โดย กลุมตัวบงชี้ปจจัยนําเขา ผลการประเมินภาพรวมมหาวิทยาลัยมี “แนวโนมลดลง” ในประเด็น
คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบงชี้ 4.2) ทั้งนี้ หากพิจารณาประเด็นยอย มีตัวบงชี้ที่
ลดลง 3 ตัวบงช้ี คือ ตัวบงชี้ 4.2.1 คุณภาพดานคุณวุฒิปริญญาเอก 4.2.3 คุณภาพดานผลงานทางวิชาการและ 
4.2.4 (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก -จํานวนบทความไดรับการ citation) ของอาจารยประจําหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตร แตตัวบงชี้ทีมีผลประเมินฯ นอยกวาตัวบงชี้อ่ืน คือ ตัวบงชี้ 4.2.2 คุณภาพดานตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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กลุมตัวบงช้ีปจจัยกระบวนการ พบวา ปการศึกษา 2560-2561 มีผลการประเมินภาพรวมมหาวิทยาลัย มี 
“แนวโนม    ดีข้ึน” ในทุกตัวบงช้ี แตยังพบวา คาเฉลี่ยผลประเมินฯ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ยังนอยกวา 3 
คะแนน (ระดับคุณภาพดี) โดยเม่ือเทียบผลการดําเนินงานในกลุมตัวบงช้ีปจจัยกระบวนการ ปการศึกษา 2561 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสรางความเขาใจกระบวนการ/วิธีการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
หมายเหต ุ– คาคะแนน 3 คะแนน หลักสูตรจะตองมี 1) ระบบและกลไกการดําเนินงาน 2) มีการประเมินกระบวนการ และ 3) มีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการ   
 

 
กลุมตัวบงชี้ปจจัยผลลัพธ พบวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ยอนหลัง 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 
2559-2561 ภาพรวมมหาวิทยาลัย มี “แนวโนมดีข้ึน” แตมีขอสังเกตในตัวบงชี้ 3.3 ประเดน็ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
พบวา คาเฉลี่ยผลประเมินของหลักสูตรท้ังหมด นอยกวา 3 คะแนน  
 หมายเหตุ – การรายงานผลการดําเนินงานตัวบงชี้ 3.3 ตองรายงานในประเด็น การคงอยู การสําเร็จ ความพึงพอใจ และผลการ
จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ซึ่งคาคะแนน 3 คะแนน หลักสูตรจะตอง 1) มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเร่ืองตามประเด็น
ท่ีกําหนด และมีแนวโนม (3 ปยอนหลัง) ผลการดําเนินงานท่ีดขีึ้นในบางเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI 2.1 KPI 2.2 KPI 3.3 KPI 4.3 KPI 5.4

ubu 59 4.30 4.12 2.48 2.98 4.78

ubu 60 4.30 4.28 2.66 3.26 4.62

ubu 61 4.32 3.82 2.76 3.38 4.91
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 ภาพรวมมหาวิทยาลัย ระดบัหลักสูตร ปการศึกษา 2561 (แยกตามประเภทหลักสูตร)  
 

จากแผนภาพขางตน  แสดงให เห็นวา ผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสตูร ปการศึกษา 
2561 พบขอสังเกต ดังนี้  
- ตัวบงชี้  4.2.2 ตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี มีคาคะแนนนอยกวาเมื่ อเทียบกับ
หลักสูตรในระดับอื่น 
- ตัวบชี้  4.2.4 จํานวนบทความไดรับการ 
citation) ของอาจารยประจําหลักสตูร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ระดบัปริญญาเอก 
 
 

 
-  จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ผลการ
ประ เมิ นคุณภาพภายใน  ระ ดับหลั ก สู ตร ป
การศึกษา 2561 พบขอสังเกตจากตัวบงชี้ เชิง
กระบวนการ 7 ตัวบงชี้ ท่ีมีคาคะแนนนอยกวา 3 
คะแนน ดังนี้ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี – 6 ตัวบงชี้  
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท – 7 ตัวบงชี้ 
3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก – 5 ตัวบงชี้ 
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3.50

4.00

4.50

5.00

KPI 3.1 KPI 3.2 KPI 4.1 KPI 5.1 KPI 5.2 KPI 5.3 KPI 6.1

ปการศกึษา 2561

ผลประเมินฯ ภาพรวม ตัวบงชี้ process

ตรี โท เอก
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จากแผนภาพขางตน แสดงให เห็นวา ผลการ
ประเมิ น คุณภาพภายใน  ระ ดับหลัก สูตร ป
การศึกษา 2561 2561 พบขอสังเกตในตัวบงชี้ 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มีคาคะแนนนอยกวา 3 
คะแนน “ทุกประเภทหลักสูตร” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) ผลประเมินภาพรวมทุกหลักสูตร ระดับคณะ 

 
 
หมายเหตุ  

1. สีท่ีแสดงผล -  สีสม (หมายถึง ระดับพอใช) และ สีเขียว (หมายถึง ระดับดี) อางอิงการแปลผลประเมินระดับคณะ 
2. การแปลผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ แตกตางกัน ดังน้ี 

ผลการประเมิน ระดับหลักสูตร 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับคณะ 
0.00– 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

  
 
  
 
 
 

3.07

3.54
3.33

3.59
3.80

3.37 3.35 3.41

3.03
3.26

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Agi Law Bus Pha Pol Doc Sci Eng App Art

2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2561

4.20 3.93

2.77
3.35

4.86

4.55

3.50

2.82

3.41

4.95
4.59

3.96

2.64

3.45

5.00

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

KPI 2.1 KPI 2.2 KPI 3.3 KPI 4.3 KPI 5.4

ปการศกึษา 2561

ผลประเมินฯ ภาพรวม ตัวบงชี้ Out put

ตรี โท เอก
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แนวโนมผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ภาพรวมคณะ 

 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 กลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีแนวโนม “ดีขึ้น” ก 
 
 

 กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

 
จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 กลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีแนวโนม “ดีขึ้น” 
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 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 กลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีแนวโนม “ดีข้ึน” 3 คณะ คือ บริหารศาสตร ศิลปศาสตร และรัฐศาสตร และ 
“ลดลง” 1 คณะ คือ นิติศาสตร  

 

5) ประเดน็ผลการดําเนินงานภาพรวม แยกรายคณะ และตัวบงชี ้

 กลุมตัวบงชี้ปจจัยนาํเขา  

 
หมายเหตุ Agi (เกษตรศาสตร) / Law (นิติศาสตร) / Bus (บริหารศาสตร) / Pha (เภสัชศาสตร) / Pol (รัฐศาสตร) / Doc (วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ) / Sci  (วิทยาศาสตร) /  
Eng (วิศวกรรมศาสตร) / App (ศิลปะประยุกตฯ) / Art (ศิลปศาสตร) 

 

จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 ในกลุมตัว
บงชี้ปจจัยนําเขา เร่ืองคุณภาพอาจารย (ตัวบงชี้ 4.2) คะแนนเฉลี่ยรวมระดับหลักสูตร คณะสวนใหญ (9 คณะ) มีผล
การประเมินในระดับ “ดี” (3.51 ข้ึนไป) และมี 1 คณะ ที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ “พอใช” (3.31) คือ คณะ
ศิลปประยกุตฯ   
หากพิจารณาแยกตามประเด็นตัวบงชี้ยอย พบวา  

1. ตัวบงชี้ 4.2.1 (รอยละคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) ทุกคณะมีคาคะแนนเฉลี่ย
หลักสูตรมากกวา 3 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น ใครขอแปลผลประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพ โดยระดับ “ดีมาก” 
จํานวน 8 คณะ และ ระดับ “ดี” จํานวน 2 คณะ คือ บริหารศาสตร (4.27) และศิลปศาสตร (3.93)    
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คณะรัฐศาสตร

A G I L A W B U S P H A P O L D O C S C I E N G A P P A R T

4.51 4.67 3.51 4.62 3.84 4.63 4.73 4.68 3.31 3.82

5.00
5.00 4.27

5.00
5.00 5.00

5.00 5.00

5.00
3.93

4.16

5.00 1.81
5.00

1.53 3.89

4.41
4.83

0.93
2.83

4.75

4.00
4.44

4.33
5.00 5.00

4.82
4.67

4.00 4.71
2.92 3.06 4.67

2.67

ปการศึกษา 2561

ผลประเมินฯ ตัวบง ช้ี  INPUT

KPI 4.2.4

KPI 4.2.3

KPI 4.2.2

KPI 4.2.1

KPI 4.2
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2. ตัวบงช้ี 4.2.2 (รอยละตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) โดยมี 4 คณะ ที่มีคา
คะแนนเฉล่ียหลักสูตรนอยกวา 3 คะแนน คือ (บริหารศาสตร (1.81) รัฐศาสตร (1.53) ศิลปประยุกตฯ (0.93) 
และศิลปศาสตร (2.83)) 

3. ตัวบงชี้ 4.2.3 (รอยละผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) ทุกคณะมีคาคะแนนเฉลี่ย
หลักสูตรมากกวา 3 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น ใครขอแปลผลประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพ โดยระดับ “ดี (3.51-
4.50) จํานวน 4 คณะ และระดับดีมาก (4.51-5.00) จํานวน 6 คณะ 

4. ตัวบงชี้ 4.2.4 (รอยละบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการ citation) ตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพ โดยพิจารณาเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยมี จํานวน 2 คณะ จาก 4 คณะ ที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยหลักสูตรนอยกวา 3 คะแนน คือ เกษตรศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 
 

 กลุมตัวบงชี้เชงิกระบวน 

 
หมายเหตุ Agi (เกษตรศาสตร) / Law (นิติศาสตร) / Bus (บริหารศาสตร) / Pha (เภสัชศาสตร) / Pol (รัฐศาสตร) / Doc (วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ) / Sci  (วิทยาศาสตร) /  
Eng (วิศวกรรมศาสตร) / App (ศิลปะประยุกตฯ) / Art (ศิลปศาสตร) 

 

จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 ในกลุมตัว
บงชี้ปจจัยดานกระบวนการ ขอนําเสนอในประเด็นคณะท่ีมีผลประเมินฯ หลกัสูตรในตัวบงชี้ที่มีคาคะแนน นอยกวา 3 
คะแนน  ดังนี ้

1. ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา จํานวน 6 คณะ (เกษตรศาสตร / บริหารศาสตร / วิทยาลัยแพทยฯ / 
วิทยาศาสตร / วิศวกรรมศาสตร และศิลปศาสตร) 

2. ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา จํานวน 4 คณะ (เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปประยุกต
ฯ และศิลปะศาสตร) 

3. ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย จํานวน 7 คณะ (เกษตรศาสตร บริหารศาสตร วิทยาลัย
แพทยฯ วิทยาศาสตร วศิวกรรมศาสตร ศิลปประยกุตฯ และศิลปศาสตร) 

4. ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร จํานวน 6 คณะ (เกษตรศาสตร บริหารศาสตร วิทยาลยัแพทย
ฯ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และศิลปศาสตร) 

5. ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวน 5 คณะ (เกษตรศาสตร 
วิทยาลัยแพทยฯ วิทยาศาสตร ศิลปประยกุตฯ และศิลปศาสตร) 

A G I L A W B U S P H A P O L D O C S C I E N G A P P A R T

2.63 4.00 2.63 3.33 4.00 2.67 2.74 2.81 3.00 2.43

2.50 3.00 3.00 3.33 4.00 3.00 2.89 3.00 2.50 2.93

2.75 3.00 2.88 3.33 3.50 2.67 2.89 2.88 2.50 2.93

2.38 3.00 2.63 3.33 3.00 2.67 2.95 2.88 3.00 2.57

2.38
3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 2.89 3.00 2.50 2.93

1.88 3.00 2.88 3.00 3.00 2.67 2.63 2.81 2.50 2.79

2.63 4.00 3.13 3.67 4.00 3.00 2.68 3.19 3.00 2.93

ปการศึกษา 2561

ผลประเมินฯ ตัวบงชี้  PROCESS

KPI 6.1

KPI 5.3

KPI 5.2

KPI 5.1

KPI 4.1

KPI 3.2

KPI 3.1
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6. ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน จํานวน 7 คณะ (เกษตรศาสตร บริหารศาสตร วิทยาลัยแพทยฯ 
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ศิลปประยุกตฯ และศิลปศาสตร) 

7. ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 3 คณะ (เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และศิลปศาสตร) 
 

 กลุมตัวบงชี้ผลลัพธ 

 

หมายเหตุ Agi (เกษตรศาสตร) / Law (นิติศาสตร) / Bus (บริหารศาสตร) / Pha (เภสัชศาสตร) / Pol (รัฐศาสตร) / Doc (วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ) / Sci  (วิทยาศาสตร) /  
Eng (วิศวกรรมศาสตร) / App (ศิลปะประยุกตฯ) / Art (ศิลปศาสตร) 

 

จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 ในกลุมตัว
บงชี้ปจจัยดานผลลัพธ ขอนําเสนอในประเด็นคณะที่มีผลประเมินฯ หลักสูตรในตัวบงชี้ที่มีคาคะแนน นอยกวา 3 
คะแนน จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา จํานวน 8 คณะ (เกษตรศาสตร / นิติศาสตร / 
บริหารศาสตร / วิทยาลัยแพทยฯ / วิทยาศาสตร / วิศวกรรมศาสตร ศิลปประยุกตฯ และศิลปศาสตร) 

 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 แยกระดับ 

 

 

A G I L A W B U S P H A P O L D O C S C I E N G A P P A R T

4.28 4.38 4.33 4.39 4.25 4.39 3.54 4.13 4.22

3.78 4.01 3.95

3.75

4.64 4.56 3.92 4.47 3.02 3.66

2.50 2.00 2.88

3.33

3.00 2.67 2.84 2.63 2.50 2.86

3.38 3.00 3.25
3.33

4.00 3.33 3.32 3.69 3.00 3.21

4.81 5.00 4.88 5.00
5.00 5.00 4.89 4.97 5.00 4.86

ปการศึกษา 2561

ผลประเมินฯ ตัวบง ช้ี  OUT PUT

KPI 5.4

KPI 4.3

KPI 3.3

KPI 2.2

KPI 2.1

KPI 2.1 KPI 2.2 KPI 3.1 KPI 3.2 KPI 3.3 KPI 4.1 KPI 4.2 KPI 4.3 KPI 5.1 KPI 5.2 KPI 5.3 KPI 5.4 KPI 6.1

2559 ubu 3.44 3.14 2.61 2.64 2.48 2.50 4.10 2.98 2.53 2.46 2.36 4.78 2.61

2560 ubu 3.51 3.44 2.45 2.55 2.66 2.60 4.39 3.26 2.73 2.45 2.36 4.62 2.69

2561 ubu 3.58 3.47 2.75 2.93 2.76 2.89 4.33 3.38 2.78 2.87 2.67 4.91 2.99
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จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ยอนหลัง 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 
2559-2561 ภาพรวมตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย มี “แนวโนมดีข้ึน” โดยกลุมตัวบงชี้ “ดานกระบวนการ” มีคา
คะแนนเฉลี่ยรวมนอยกวา 3 คะแนน 

 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  
 

 กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

   

KPI

2.1

KPI

2.2

KPI

3.1

KPI

3.2

KPI

3.3

KPI

4.1
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5.1
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5.3

KPI

5.4

KPI

6.1

2559 pha 1.07 4.44 3.50 3.00 2.80 3.00 4.44 3.20 3.00 3.40 3.20 5.00 3.40

2560 pha 2.25 1.75 1.75 2.25 3.54 2.50 2.25 2.00 2.00 3.75 2.25

2561 pha 3.75 3.33 3.33 3.33 3.33 4.62 3.33 3.33 3.00 3.00 5.00 3.67
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KPI

6.1

2559 doc 4.10 4.93 2.67 2.33 2.00 2.67 3.75 2.67 2.67 3.00 2.33 5.00 3.00

2560 doc 3.93 4.61 2.00 2.67 3.00 2.67 4.44 3.67 2.67 2.67 2.33 3.33 2.67

2561 doc 4.25 4.56 2.67 3.00 2.67 2.67 4.63 3.33 2.67 2.67 2.67 5.00 3.00
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2559 doc 2560 doc 2561 doc

KPI

2.1

KPI

2.2

KPI

3.1

KPI

3.2

KPI

3.3

KPI

4.1

KPI

4.2

KPI

4.3

KPI

5.1

KPI

5.2

KPI

5.3

KPI

5.4

KPI

6.1

2559 sci 4.38 4.25 2.65 2.55 2.30 2.50 4.68 3.00 2.65 2.60 2.40 4.93 2.55

2560 sci 4.30 3.86 2.40 2.55 2.65 2.70 4.71 3.15 2.75 2.60 2.40 4.50 2.70

2561 sci 4.39 3.92 2.74 2.89 2.84 2.89 4.73 3.32 2.95 2.89 2.63 4.89 2.68
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2559 eng 4.38 4.57 2.88 2.75 2.56 2.75 4.72 3.75 2.69 2.25 2.13 5.00 2.63

2560 eng 4.40 4.69 2.69 2.75 2.50 2.56 4.81 3.88 2.94 2.31 2.44 4.97 2.81

2561 eng 4.36 3.63 2.81 3.00 2.63 2.88 4.68 3.69 2.88 3.00 2.81 4.97 3.19
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 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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2559 Agi 4.21 3.73 2.38 2.63 2.63 2.00 4.24 2.75 1.75 2.38 2.63 3.81 2.63

2560 Agi 4.41 4.60 1.88 1.88 2.75 2.13 4.60 2.75 2.00 2.13 1.75 5.00 2.38

2561 Agi 4.28 4.53 2.63 2.50 2.50 2.75 4.51 3.38 2.38 2.38 1.88 4.81 2.63
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2559 app 4.20 2.50 3.00 3.00 2.00 2.00 3.31 3.00 2.50 2.50 2.50 4.75 3.00

2560 app 4.00 3.71 2.50 2.50 2.50 2.50 3.80 2.50 3.00 2.50 2.50 5.00 3.00

2561 app 4.13 3.02 3.00 2.50 2.50 2.50 3.31 3.00 3.00 2.50 2.50 5.00 3.00

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

คณะศลิปประยุกตฯ

2559 app 2560 app 2561 app

KPI

2.1

KPI

2.2

KPI

3.1

KPI

3.2

KPI

3.3

KPI

4.1

KPI

4.2

KPI

4.3

KPI

5.1

KPI

5.2

KPI

5.3

KPI

5.4

KPI

6.1

2559 bus 4.26 3.71 2.25 2.63 2.25 2.00 2.58 2.50 2.63 2.13 2.00 4.81 2.63

2560 bus 4.32 3.71 2.38 2.75 2.75 2.38 3.54 3.00 2.75 2.75 2.50 4.06 2.50

2561 bus 4.33 3.95 3.00 3.00 2.88 2.88 3.51 3.25 2.63 3.00 2.88 4.88 3.13
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2559 art 4.26 3.76 2.47 2.53 2.60 2.60 3.61 2.40 2.33 2.27 2.33 4.67 2.33

2560 art 3.82 4.18 2.33 2.33 2.47 2.47 3.62 2.87 2.53 2.13 2.13 4.27 2.40

2561 art 4.22 3.97 2.83 2.93 2.86 2.93 3.82 3.21 2.57 2.93 2.79 4.86 2.93

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

คณะศลิปศาสตร

2559 art 2560 art 2561 art

KPI

2.1

KPI

2.2

KPI

3.1

KPI

3.2

KPI

3.3

KPI

4.1

KPI

4.2

KPI

4.3

KPI

5.1

KPI

5.2

KPI

5.3

KPI

5.4

KPI

6.1

2559 Law 4.53 4.87 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00

2560 Law 4.51 4.74 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00

2561 Law 4.38 4.01 4.00 3.00 2.00 3.00 4.67 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00
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2559 pol 4.08 4.44 2.50 2.50 3.00 2.50 2.50 3.00 2.50 2.50 2.00 5.00 2.00

2560 pol 4.16 4.46 3.00 3.00 3.50 3.00 3.84 3.50 3.00 2.50 3.00 5.00 3.00

2561 pol 4.39 4.64 4.00 4.00 3.00 3.50 3.84 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00
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4. หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับหลักสูตร นอยสุด และมากท่ีสุด ปการศึกษา 2561  
(เอกสารแนบ 2) 

 
แนวทางการดําเนินงาน 

1. ฝายประกันฯ นําเสนอผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 ตอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2562 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป 

2. หลักสูตร คณะ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานตอไป 

5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ยอนหลัง 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 2559-261 ดังนั้น 

ฝายวิชาการ กองบริการการศึกษา ใครขอเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
 ปญหา/อุปสรรค 

1) คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ในประเด็น 
- การดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยเฉพาะหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (คะแนน 3.15) 
- จํานวนบทความที่ไดรับการ citation ของอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 
2) ความรูความเขาใจในขั้นตอน และวิธีการดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตร องครวม 

โดยเฉพาะกลุมตัวบงชี้ “ดานกระบวนการ” ของอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดแก 
- ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศกึษา 
- ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
- ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรยีน 
- ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3) การกํากับติดตามประเด็นผลที่เกิดกับนักศึกษา (อัตราการคงอยู การสําเร็จ ความพึงพอใจ และ
ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา) เนื่องจากคาเฉลี่ยผลประเมินของหลักสูตรทั้งหมด นอยกวา 3 คะแนน 
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แนวทางการพัฒนา 
1) มหาวิทยาลัย โดยกองการเจาหนาที่ และสํานักงานบริหารงานวิจัยฯ  

- กองการเจาหนาที่ อาจพิจารณากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย เสนทาง
กาวหนา และการกําหนดภาระงานที่เหมาะสม ของกลุมอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  

- สํานักงานบริหารงานวิจัยฯ อาจพิจารณาสรางกลุมเครือขายสรางผลงานวิจัย การกําหนด
งบประมาณสนับสนุน การจัดกิจกรรมสงเสริม/สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรในแหลงที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ ของกลุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือการตอยอดในการขอตําแหนงทางวิชาการตอไป 

2) มหาวิทยาลัย โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาจพิจารณาวางแผนการพัฒนา/กําหนดกิจกรรม ที่
สามารถสนับสนุนการดาํเนินงานแกหลักสูตรในภาพรวมมหาวิทยาลัย ซึ่งเสนอ (ราง) หนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

ดาน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
-  ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา 
- ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา สํานักงานพัฒนานักศึกษา 
- ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย กองการเจาหนาที่ /  

กองสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
- ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร สํานักงานพัฒนานักศึกษา 
- ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สํานักงานพัฒนานักศึกษา 

- ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน สํานักงานพัฒนานักศึกษา 

3) มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสวนงานท่ีเก่ียวของ ควรสนับสนุน
สรางความเขาใจกระบวนการ/วิธีการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพ ใหแกหลักสูตร 
อยางตอเนื่อง 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. มาตรา 59 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 

2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับตีพิมพครั้งที่ 3 สิงหาคม 
2560) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศกึษา 2561 
2. หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับหลักสูตร นอยสุด และมากที่สุด ปการศึกษา 2561 
3. ปญหาภาพรวมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
5. ขอเสนอแนะอื่นๆ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ใหคณะ ตระหนักในเรื่องการตีพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง  
2. คณะควรพิจารณานําผลการประเมินการประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร เพื่อวางแผน

ปรับปรุงคณุภาพหลักสูตรตอไป  
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  มติที่ประชุม : เห็นชอบ  และนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
  
4.9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ส้ินไตรมาส 3 ( ณ 30 มิถุนายน 2562) 
รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาองคกร เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๐/

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
หนวยงาน และกองแผนงานไดแจงเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พรอมท้ังปฏิทินการดําเนินงานดาน
การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานฯ ที่กําหนดใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน 
ภายใน ๕ วันทําการหลังสิ้นไตรมาส และระดับคณะ/หนวยงาน ใหรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน 
ภายใน ๕ วันทําการกอนสิ้นไตรมาส นั้น  

 

กองแผนงาน ไดดําเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ผลการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  

๑. ระดับคณะ/หนวยงาน 
 ๑.๑) คณะ/หนวยงานท่ียังไมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/
หนวยงาน จํานวน ๓ หนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)  ไดแก คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรม
ศาสตร สํานักงานอธิการบดี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว  

 ๑.๒) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หนวยงาน อยูระหวางดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรบัได รายละเอียดดังนี้   
 

คณะ/หนวยงาน 
จํานวน
ประเด็น 

ณ สิ้นไตรมาส ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ 

ยังไมได
ดําเนนิการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

คณะเกษตรศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 

คณะวิทยาศาสตร ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๖ ๐ ๓ ๓ ๐ ๑ ๕ 

คณะศิลปศาสตร ๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๓ 

คณะเภสัชศาสตร ๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๒ ๑ 

คณะบริหารศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๑ 

คณะศิลปประยุกตฯ ๓ ๐ ๓ ๐ - - - 

คณะนิติศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๑ 
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คณะ/หนวยงาน 
จํานวน
ประเด็น 

ณ สิ้นไตรมาส ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ 

ยังไมได
ดําเนนิการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

คณะรัฐศาสตร ๔ ๐ ๔ ๐ ๐ ๔ ๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 

สํานักวิทยบริการ ๔ ๐ ๓ ๑ ๐ ๓ ๑ 

สํานักคอมพิวเตอรฯ ๔ ๐ ๔ ๐ ๐ ๕* ๐ 

สํานักบรหิารทรัพยสนิฯ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 

สํานักงานอธิการบดี ๑ ๐ ๑ ๐ - - - 

โรงพิมพมหาวิทยาลัย ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ  ๒ ๐ ๑ ๑ - - - 

หมายเหต ุ*เพิ่มเติมประเด็นความเส่ียงตามแนวทางการปองกันการทุจรติในแผนบริหารความเส่ียง ระดับคณะ/หนวยงาน 
  

  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม :  
  ขอใหคณะ/หนวยงานดําเนินการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานใหทันตามระยะเวลาที่กําหนด และ
หากไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด ใหรายงานปญหาและขอเสนอแนะมายังกองแผนงาน  

๒) ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กองแผนงานไดดําเนินการ
ติดตามรวบรวม วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) นําเสนอตอที่ประชุม เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอไป โดยแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีประเด็นความเสี่ยง จํานวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง                       ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 

 

 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : รายไดจากคาธรรมเนียมการศกึษามีแนวโนมลดลง 
  ตัวบงช้ีความเสี่ยง : รอยละของรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาเมื่อ
เทียบกับรายไดท้ังหมด ไมนอยกวา รอยละ ๔๑  
  ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
  ผลการดําเนินงาน : ผูรับผิดชอบหลักดําเนินแลวเสร็จ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการ
จัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน และอยูระหวางดําเนินการ ๓ วิธีการ
จัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๕๐ รายละเอียดดังนี้ 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. วิเคราะหสภาพปญหาทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือคนหาปจจัยความ
เสี่ยง และวิเคราะหโอกาส เพ่ือสํารวจ
ทรัพยากรและทรัพยสินที่มหาวิทยาลัย
มี  พรอมท้ังกําหนดแนวทางขั้นตอน
การปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

โดยสืบเน่ืองจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
กลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔  มีการดําเนนิงานตาม
ตัวชี้วัดท้ังหมด ๑๕ ตัวชี้วัด  มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคา
เปาหมายที่กําหนด จํานวน ๕ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
๓๓.๓๓ และมีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาคา
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วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม เพียงพอ 
และเกิดประโยชนสูงสดุ 

เปาหมายที่กําหนด จํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
๖๖.๖๗ และกองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนคาเปาหมายและตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัย โดยเชิญศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณาใน
การทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงนิ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 
การหารายไดเพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน ในแผนกล
ยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตรที่ 
๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลด
รายจาย   

ดังนั้น ทําใหคณะ/หนวยงานทราบปญหา และ
แนวทางการแกปญหา และพบแนวทางในการหารายได
จากแหลงอ่ืน ประกอบดวย รายไดจากการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม  
รายไดจากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหา
รายได รายไดจากการใชประโยชนผลงานวิจัย หรอื
ทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย  รายไดจากแหลงทุน
วิจัยภายนอก  รายไดจากการใหบริการวิชาการ  รายได
ของศูนยทดสอบและศูนยเครื่องมือตางๆ รายไดจาก
โรงพยาบาล  รายไดจากการบริหารทรัพยากรและการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๒. สรางความรูความเขาใจ เพื่อให
อาจารย และบุคลากรตระหนักรู
รวมกันในการหารายไดเพ่ิม และ
มอบหมายผูรบัผิดชอบดําเนินการ และ
กําหนดปฏิทินการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงานแจงเวียนคูมือสรุปตัวชี้วัด คําอธิบายและ
เกณฑการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ฉบับ
ทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) เพ่ือใหคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก ทราบและถือปฏิบัติตามแผนกลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัยในการหารายไดจากแหลงอ่ืนเพ่ิม 

๓. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินงาน
ตามปฏิทิน/แผนการดําเนินงานการ
กํากับติดตามเพ่ือหารายไดเพ่ิมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๑. คณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานการหา
รายไดและลดรายจายทุกเดอืน 
๒. กองแผนงานกํากับติดตามผลการดําเนินงานการหา
รายไดและลดรายจายจากคณะ/หนวยงานทุกสิ้นไตรมาส 
และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

ทุกคณะ/หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานหารายได
และลดรายจายมายังกองแผนงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ และ 
ณ สิ้นไตรมาส ๓ ภายใน ๕ วันทําการหลังสิ้นไตรมาส  

๔. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผล
การดําเนินงานตามปฏิทินการกํากับ
ติดตามการดําเนินการหารายได 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๑. อยูระหวางการติดตามผลการดาํเนินการหารายไดและ
ลดรายจายจากคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ กําหนดใหสง
ขอมูลมายังกองแผนงานภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
๒. อยูระหวางการสรุป และประมวลผล ผลการ
ดําเนินงานการหารายไดและลดรายจาย เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

๕. รายงานผลการดําเนินงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๑. กองแผนงานสรุปรายงานผลการดําเนินงานหารายได
และลดรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
ณ สิ้นไตรมาส ๒ ผลการหารายไดจากคาธรรมเนียม
การศกึษาตอรายไดจากแหลงอื่น เทากับ ๕๙.๗๙ ตอ 
๔๐.๒๑ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบกองแผนงาน
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
และเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒              
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะคือ            
มอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการ
ดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบคาเปาหมายการดําเนินงานที่
กําหนดคาเปาหมายตามชวงระยะเวลาในการรายงาน 
หรอืกําหนดคาเปาหมายเปนรายไตรมาสอีกคร้ัง และ
ชี้แจงสาเหตุที่ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางการ
ปรบัปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหผลการดาํเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
๒. กองแผนงาน จะเสนอรายงานผลการดาํเนินงาน                 
ณ สิ้นไตรมาส ๓ จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
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วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเดอืน
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๖. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปถัดไป  

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมถึงชวงระยะเวลาที่
ดําเนินการ 

 

ผลการประเมิน :  
๑. รอยละของรายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ คิดเปนรอยละ ๔๐.๒๑ (ต่ํากวา คาเปาหมาย รอยละ ๐.๗๙)  
๒. ยังไมสามารถสรุปได เน่ืองจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงาน 
ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข : ไมมี  
 

 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงดานการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน อาจสงผล
ใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป                                                                                                                                                                                            
  ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
  ตัวบงชี้ความเสี่ยงยอยที่ ๑ : รอยละการเบิกจายเปนไปตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
จายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

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 

 

ผลการดําเนินงาน :  
  ๑. ผูรับผิดชอบหลักดําเนินแลวเสร็จ ๒ วิธีการจัดการความเส่ียง คิดเปนรอยละ ๔๐ เม่ือเทียบกับ
แผนการดําเนินงาน และอยูระหวางดําเนินการ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๔๐ รายละเอียดดังนี้ 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. แจงเวียนแผนการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหกับคณะ/
หนวยงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงาน ดําเนินการแจงเวียนแผนการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใหคณะ สํานัก และหนวยงานตางๆ ทราบ และใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามบันทึกขอความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๑๔๕๕ ลงวันที่ ๑๑ 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

ตุลาคม ๒๕๖๒ และนําเผยแพรท่ีเว็บไซตกองแผนงาน 
www.ubu.ac.th/web/planning เลือกกลุมงาน
งบประมาณ ในหัวขอ "แผนปฏิบัติการและแผนการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. ติดตามและเรงรดัการเบิกจายการ
ใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปน            
รายเดือน 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๑. กองแผนงาน ดําเนินการติดตามและเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณรายจาย โดยผลการเบิกจาย ณ สิ้น
ไตรมาส ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) มหาวิทยาลัยมีผลการ
เบิกจาย จํานวน ๑๘๙,๗๕๐,๐๐๒.๑๗ บาท จาก
งบประมาณทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 
๒๑.๘๓            ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอย
ละ ๑๐.๑๗ (เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๓๒)  
๒. กองแผนงาน ดําเนินการติดตามและเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณรายจาย โดยผลการเบิกจาย ณ สิ้น
ไตรมาส ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัยมีผลการ
เบิกจาย จํานวน ๔๘๐,๐๘๒,๖๒๗.๑๖ บาท จาก
งบประมาณทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 
๕๕.๒๔            สูงกวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอย
ละ ๑.๒๔ (เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๕๔) 
๓. ณ ไตรมาสที่ ๓  มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังน้ี 

๑) มหาวิทยาลัยรายงานผลการเบิกจายประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS และเรงรดัการ
เบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด ไปยัง
คณะ/หนวยงานตางๆ  

๒) มหาวิทยาลัยติดตามเรงรัดการเบิกจายคาวัสดุ
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(สํานักงานอธิการบดี)  

๓) มหาวิทยาลัยติดตามเรงรัดการเบิกจาย
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ค. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS 
และเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาล
กําหนด ไปยังคณะ/หนวยงานตางๆ  

๔) ณ ไตรมาสที่ ๓ มีหนวยงานท่ีดําเนินการเบิกจาย
เปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด จํานวน ๑๐ 
หนวยงาน และไมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 
จํานวน ๖ หนวยงาน   

 จากผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓ มีผลการ
เบิกจาย ๖๑๔,๗๓๒,๒๒๔.๓๘ บาท จากงบประมาณ
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วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

ทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๗๐.๗๔           
ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดรอยละ ๖.๒๖ 
(เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๗๗) 

๔. รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
ทุกรายไตรมาส 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๑. กองแผนงานนําเสนอผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาส ๑ 
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่        
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๖๕๒ ที่ประชุมมีมติ
ใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ในไตรมาสที่ ๒ ใหเปนไปตามเปาหมาย ที่รัฐบาลกําหนด  
๒. กองแผนงานนําเสนอผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาส ๑ 
ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

๑) มอบมหาวิทยาลัยติดตามการเบิกจายในไตรมาส ๒ 
ใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 

๒) มอบคณะ/หนวยงาน ที่มีผลการเบิกจายต่ํากวา
เปาหมาย ใหเรงรัดติดตามการเบิกจายและแจงเหตุผล
ของการเบิกจายที่ต่ํากวาคาเปาหมายใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบ พรอมทั้งจัดทําแผนการเบิกจายแตละเดือนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

๓) สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย วา
งบประมาณรายจายประจําปที่มีเงินจากงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได ขอใหคณะ สํานัก 
และหนวยงานตางๆ ดําเนินการเบิกจายจากเงิน
งบประมาณแผนดินกอน จึงดําเนินการเบิกจายจาก
งบประมาณเงินรายไดตอไป และมอบมหาวิทยาลัยแจง
ใหคณะ สํานัก และหนวยงานตางๆ ทราบนโยบาย
ดังกลาวตอไป  
๓. กองแผนงาน ดําเนินการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด และแจงเวียน
นโยบายสภามหาวิทยาลัยในการเบิกจายงบประมาณ 
ตามบันทึกขอความ ท่ี ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๒๘๐ ลงวันท่ี ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒   
๔. กองแผนงาน กํากับติดตามการเรงรัดเบิกจาย
งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๒ และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
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วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และเสนอตอประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตอไป โดยสภามหาวิทยาลัยมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
   - มอบมหาวิทยาลัยแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ที่มีผล
การเบิกจายต่ํากวาเปาหมายเรงดําเนินการเบิกจายให
เปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไว และวิเคราะหหา
สาเหตทุี่ทําใหการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย พรอม
ทั้งเสนอแนวทางการดําเนินงาน  
    ทั้งนี้ ในสวนงบดําเนินงานให คณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
เรงเบิกจายงบดําเนินงานจากงบประมาณแผนดินกอนที่
จะเบิกจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย สําหรับงบ
ลงทุน มหาวิทยาลัยควรมีคณะทํางานเพ่ือกํากับติดตาม
การดาํเนินงานในข้ันตอนตางๆ ของการบริหารสัญญา
และเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายการใชจาย 
งบประมาณที่กําหนดไว   
๕. กองแผนงาน กํากับติดตามการเรงรัดเบิกจาย
งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๓ และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๕. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปถัดไป 

ยังไมได
ดําเนินการ  

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมถึงชวงระยะเวลาที่
ดําเนินการ 

 

๒. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการดานงบประมาณเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนแมบท โดยกําหนดเปาหมายการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ไมรวมงบกลาง) ประกอบดวย การใชจายรายจายภาพรวม รายจายลงทุน และรายจายประจํา เปาหมายรอยละ ๑๐๐ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปตอสํานักงบประมาณ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้น
ไตรมาส ตามหลักเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของ
หนวยรับงบประมาณ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

โดยมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด
เปาหมายการใชจายงบประมาณ ดังนี้  
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ประเภทรายจาย ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจายประจํา ๓๖.๐๐ ๕๗.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายจายลงทุน ๒๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ภาพรวม ๓๒.๐๐ ๕๔.๐๐ ๗๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

ผลการดําเนินงานตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ดังนี้   

 

ประเภท
รายจาย 

วงเงินจัดสรร 
สะสม ไตรมาส ๓ หมายเหตุ 

คาเปาหมาย 
(รอยละ) 

เบิกจาย รอยละ  

รายจายประจํา ๗๑๘,๔๗๖,๐๗๖.๐๐ ๘๐ ๕๔๖,๕๔๑,๕๔๓.๔๖ ๗๖.๐๗ ต่ํากวาคาเปาหมาย 
รายจายลงทุน ๑๕๐,๕๗๓,๒๒๔.๐๐ ๖๕ ๖๘,๑๙๐,๖๘๐.๙๒ ๔๕.๒๙ ต่ํากวาคาเปาหมาย 
ภาพรวม ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ ๗๗ ๖๑๔,๗๓๒,๒๒๔.๓๘ ๗๐.๗๔ ต่ํากวาคาเปาหมาย 

 
ผลการใชจายงบประมาณ ณ ส้ินไตรมาส ๓ จาํแนกตามงบรายจาย ดังนี้  
รายจายประจํา เปาหมายการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ รอยละ ๘๐ คณะที่มีผลการเบิกจาย  

สูงกวารอยละ ๘๐ จํานวน ๑๑ หนวยงาน และคณะท่ีมีผลการเบิกจายต่ํากวารอยละ ๘๐ มี ๔ หนวยงาน ดังนี้  
คณะ/หนวยงาน รอยละการเบิกจาย 

คณะบริหารศาสตร ๑๐๐.๐๐ 

คณะรฐัศาสตร ๑๐๐.๐๐ 

คณะศิลปประยุกตฯ ๑๐๐.๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๑๐๐.๐๐ 

สํานักบรหิารทรัพยสินฯ ๙๙.๙๙ 

คณะเภสัชศาสตร ๘๙.๔๑ 

คณะเกษตรศาสตร ๘๘.๕๔ 

คณะนิติศาสตร ๘๘.๑๔ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๘๖.๕๔ 

คณะศิลปศาสตร ๘๓.๘๖ 

คณะวิทยาศาสตร ๘๑.๓๕ 

สํานักงานอธิการบดี ๗๔.๖๒ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๖๔.๗๗ 

สํานักวิทยบริการ ๖๐.๙๖ 

สํานักคอมพิวเตอรฯ ๔๘.๘๖ 

รวม ๗๖.๐๗ 

คาเปาหมาย 

รอยละ ๘๐ 
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งบลงทนุ เปาหมายการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ รอยละ ๖๕ คณะที่ไดรับการจัดสรร จํานวน ๖ 

หนวยงาน มีผลการเบิกจายสูงกวารอยละ ๖๕ จํานวน ๓ หนวยงาน และตํ่ากวารอยละ ๖๕ จํานวน ๓ หนวยงาน ดังนี้ 
 

คณะ/หนวยงาน รอยละการเบิกจาย 
สาํนักคอมพิวเตอรฯ ๑๐๐.๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๑๐๐.๐๐ 

สาํนักงานอธิการบดี ๖๖.๒๔ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๖๒.๓๑ 

อทุยานวิทยาศาสตร ๓๐.๑๓ 

คณะเภสัชศาสตร ๑๖.๘๒ 

รวม ๔๕.๒๙ 

ภาพรวมทุกงบรายจาย เปาหมายการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาส ๓ รอยละ ๗๗ คณะที่มีผลการ
เบิกจายสูงกวารอยละ ๗๗ จํานวน ๑๐ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๖๒.๕๐ และคณะที่มีผลการเบิกจายตํ่ากวารอยละ 
๗๗ จํานวน  ๖ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๓๗.๕๐ ดังนี้ 

 

คณะ/หนวยงาน รอยละการเบิกจาย 
คณะบริหารศาสตร ๑๐๐.๐๐ 

คณะรัฐศาสตร ๑๐๐.๐๐ 

คณะศิลปประยุกตฯ ๑๐๐.๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๑๐๐.๐๐ 

สาํนักบริหารทรัพยสินฯ ๙๙.๙๙ 

คณะเกษตรศาสตร ๘๘.๕๔ 

คณะนิติศาสตร ๘๘.๑๔ 

สาํนักคอมพิวเตอรฯ ๘๘.๐๖ 

คณะศิลปศาสตร ๘๓.๘๖ 

คณะวิทยาศาสตร ๘๑.๓๕ 

สาํนักงานอธิการบดี ๗๔.๑๔ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๗๐.๕๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๖๔.๗๗ 

สาํนักวิทยบริการ ๖๐.๙๖ 

อทุยานวิทยาศาสตร ๓๐.๑๓ 

คณะเภสัชศาสตร ๓๘.๙๔ 

รวม ๗๐.๗๔ 

คาเปาหมาย 

รอยละ ๖๕ 



- 38 - 
 

ผลการประเมิน :  
๑. รอยละการเบิกจายเปนไปตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐในภาพรวม ณ 

สิ้นไตรมาส ๓ รอยละ ๗๐.๗๔ ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดรอยละ ๖.๒๖ (เปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไตรมาส ๓ 
รอยละ ๗๗) 

๒. ยังไมสามารถสรปุได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข : คณะ/หนวยงานมีผลการเบิกจายต่ํากวา คาเปาหมาย 

โดยกองแผนงานไดดําเนินงานกํากับติดตามเรงรัดการเบิกจายกับคณะ/หนวยงานดังกลาว โดยใหระบุสาเหตุการ
เบิกจายท่ีไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และทําแผนการใชจายงบประมาณในชวงเวลาที่เหลือของปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ตัวบงช้ีความเส่ียงยอยที่ ๒ : รอยละของรายจายงบลงทุนกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ รอยละ ๑๐๐ 
ผลการดําเนินงาน :  

  ๑. ผูรับผิดชอบหลักดําเนินแลวเสร็จ ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการ             
ความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓ เมื่อเทียบกับแผนการดําเนนิงาน รายละเอียดดังนี้ 

วิธีการจัดการความเส่ียง 
สถานะเทียบ
กับแผน 

ผลการดําเนินงาน 

๑. จัดทําแผน/กระบวนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินการพัสดุ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

กองแผนงานจัดประชุมการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญคณะ สํานัก หนวยงานตางๆ ที่
ไดรับจัดสรรงบลงทุนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประชุมในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีแผนการ
ดําเนินงานข้ันตอนการดําเนินการทางพัสดุ 

๒. แจงเวียนแผนการดําเนินงานแก
คณะ/หนวยงาน ใหดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

กองแผนงาน ดําเนินการแจงเวียนใหคณะ สํานัก 
หนวยงานตางๆ ทาง e-mail 

๓. คณะ/หนวยงาน ลงนามในสัญญา
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครบ
ทุกรายการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบลงทุน จํานวน ๑๒๔ รายการ 
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ สามารถกอหนี้ผูกพัน
ได ๘๗ รายการ คิดเปนรอยละ ๗๐.๑๖ และไมสามารถ
กอหนี้ผูกพันได ๓๗ รายการ คิดเปนรอยละ ๒๙.๘๔ 

๔. ติดตามและเรงรดัการดําเนินงาน
อยางเครงครัดเปนรายหนวยงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

กองแผนงานติดตามเรงรดัการกอหนี้ผูกพันและการ
เบิกจายงบประมาณแผนดิน ของรายจายลงทุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกขอความ                   
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว ๑๕๙๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

 ผลการดาํเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี ๑ สามารถกอหนี้
ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณแผนดินของรายจาย
ลงทุน รอยละ ๗๐.๑๖ ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด รอยละ 
๒๙.๘๔ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  
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วิธีการจัดการความเส่ียง 
สถานะเทียบ
กับแผน 

ผลการดําเนินงาน 

เน่ืองจากในปงบประมาณ ๒๕๖๒ รัฐบาลยังไมได
กําหนดมาตรการกํากับการกอหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ 
ใหครบทุกรายการ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการติดตาม
เรงรัดการกอหนีผู้กพันและการเบิกจายงบประมาณ
แผนดินของรายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามบันทึกขอความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๑๕๙๘ ลง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และดําเนินการกอหนี้
ผูกพันเรียบรอยแลวในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ จํานวน 
๑๒๔ รายการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๕. รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  

กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒             
เม่ือวันที่ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

๖. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปถัดไป   

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมถึงชวงระยะเวลาที่
ดําเนินการ 

 

๒. รอยละของรายจายงบลงทุนกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ รอยละ ๑๐๐ ผลการดําเนินงาน 
พบวา สามารถกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณแผนดินของรายจายลงทุน ณ ไตรมาสที่ ๑ รอยละ ๗๐.๑๖ 
ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด รอยละ ๒๙.๘๔ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

เนื่องจากในปงบประมาณ ๒๕๖๒ รัฐบาลยังไมไดกําหนดมาตรการกํากับการกอหนี้ผูกพันในไตร
มาสที่ ๑ ใหครบทุกรายการ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการติดตามเรงรัดการกอหน้ีผูกพันและการเบิกจายงบประมาณ
แผนดินของรายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการกอหน้ีผูกพันเรียบรอยแลวในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๒๔ รายการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
 

ผลการประเมิน :  
๑. ไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดในคาเปาหมาย คือ รอยละของรายจายงบ

ลงทุนกอหน้ีผูกพันภายในไตรมาส ๑ รอยละ ๑๐๐ แตสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดครบทุกรายการ คิดเปนรอย
ละ ๑๐๐ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒    

๒. สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสามารถกอหนี้ผูกพันไดครบทุกรายการ (รอยละ ๑๐๐) ไดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (เสนอตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  

๓. ใหผูรับผิดชอบหลัก ดําเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง ขอ ๖ นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
การดําเนินงานในปถัดไป  ซึ่งจะดําเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน 
ณ สิ้นไตรมาส ๔   

ปญหาและอปุสรรค : ไมมี  
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
   หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สําหรบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1. ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  
  2. ใหขอเสนอแนะอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ท้ังนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
1. ใหคณะ/สํานัก ที่ยังไมดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) ขอใหรีบเรงรัดดําเนนิการ 
2. การรายงานขอมูลท่ีดําเนินการแลว ใหระบุหมายเหตุ ลงวัน/เดือน/ป 

  
 มติที่ประชุม :  เห็นชอบ และนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
 
  4.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 ( ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562)  
 รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาองคกร เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
หนวยงาน และกองแผนงานไดแจงเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พรอมท้ังปฏิทินการดําเนินงานดาน
การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานฯ ที่กําหนดใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน 
ภายใน ๕ วันทําการหลังสิ้นไตรมาส และระดับคณะ/หนวยงาน ใหรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน 
ภายใน ๕ วันทําการกอนสิ้นไตรมาส นั้น  
 กองแผนงานไดดํา เนินการติดตาม รวบรวม วิ เคราะห และประเมินผลการดํา เนินงานตาม                
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ผล
การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน สรุปไดดังน้ี  

๑. ระดับคณะ/หนวยงาน 
 ๑.๑) คณะ/หนวยงานท่ียังไมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/

หนวยงาน จํานวน ๓ หนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ไดแก คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรม
ศาสตร สํานักงานอธิการบดี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว  

๑.๒) คณะ/หนวยงาน ที่ไมมีแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จํานวน ๒ หนวยงาน คือ วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข และสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  

 ๑.๓) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน อยูระหวาง
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได รายละเอียดดังนี้ 
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คณะ/หนวยงาน 
จํานวน
ประเด็น 

ณ สิ้นไตรมาส ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนนิการ
แลวเสร็จ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

คณะเกษตรศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 

คณะวิทยาศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 

คณะศิลปศาสตร ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ 

คณะเภสัชศาสตร ๖ ๐ ๖ ๐ ๐ ๖ ๐ 

คณะบริหารศาสตร ๔ ๐ ๔ ๐ ๐ ๔ ๐ 

คณะศิลปประยุกตฯ ๒ ๐ ๒ ๐ - - - 

คณะนิติศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

คณะรัฐศาสตร ๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๓ ๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๖ ๐ ๕ ๑ ๐ ๓ ๓ 

สํานักวิทยบริการ ๔ ๐ ๓ ๑ ๐ ๒ ๒ 

สํานักคอมพิวเตอรฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

สํานักบรหิารทรัพยสินฯ ๕ ๐ ๔ ๑ ๐ ๓ ๒ 

สํานักงานอธิการบดี ๓ ๐ ๓ ๐ - - - 

โรงพิมพมหาวิทยาลัย ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 

สถานปฏิบัติการโรงแรม  ๑ ๐ ๑ ๐ - - - 

  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม :  
  ขอใหคณะ/หนวยงานดําเนินการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานใหทันตามระยะเวลาที่กําหนด และ
หากไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด ใหรายงานปญหาและขอเสนอแนะมายังกองแผนงาน  
 

๒) ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กองแผนงานจึงไดดําเนินการ
ติดตามรวบรวม วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) นําเสนอตอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอไป โดยแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเดน็ความเสี่ยง จํานวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 ความเสี่ยงท่ี ๑ : ผลงานวิจัย ไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด  

ตัวบงช้ีความเสี่ยง :  รอยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ ๘๐ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานสงเสรมิบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน :  
ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิด

เปนรอยละ ๕๐ เม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน และอยูระหวางดําเนินการ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง              คิด
เปนรอยละ ๒๕ รายละเอียดดังนี้  

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑.ประชุมหัวหนาโครงการวิจัยเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ 
และการใชจายงบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย ฯ รวมกับกองคลัง จัด
ประชุมหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.              
ณ หองประชุมพิบูลมังสาหาร เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน การเบิกจาย มีหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยผู
รวมโครงการ เขารวมรับฟงครบถวนทุกโครงการ รอยละ 
๑๐๐ 

๒. กรณีสํานักงบประมาณไมอนุมัติ
เงินงวดที่ ๑ ไดภายในเดือนตุลาคม ให
นักวิจัยสามารถยืมเงินรายไดในการ
ดําเนินงานไดเมื่อโครงการไดรับอนุมัติ  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

นักวิจัยสามารถเร่ิมดําเนินการวิจัยไดตั้งแตวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสํานักงานสงเสรมิบริหารงานวิจัย ฯ 
ไดจัดสงสัญญารบัทุนที่ไดลงนามทุกฝายแลว  ใหนักวิจัย
ใชเปนหลักฐานอางอิงการดําเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๑ บันทึกที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/ ว๔๔๗๘ 

๓. กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ในการติดตามการดําเนินงานและการ
เบิกจายงบประมาณใหนักวิจัยไดรบั
ทราบ   

ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คร้ังที่     
๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไดรวมกันแนว
ทางการดําเนินงานป ๒๕๖๒ ดังน้ี  

๓.๑) กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามไตรมาส 
ดังน้ี  
         ไตรมาสที่ ๑ รอยละ ๒๕ 
         ไตรมาสที่ ๒ รอยละ ๕๐ 
         ไตรมาสที่ ๓ รอยละ ๘๐ 
         ไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๑๐๐ 

๓.๒) ใหนักวิจัยกําหนดแผนงานตามไตรมาส และให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําคณะ/วิทยาลัยเปนผู
พิจารณา  

๓.๓) กําหนดการรายงานความกาวหนา เดือนท่ี ๖ 
และเดือนที่ ๑๑ โดยมีเกณฑการพิจารณาจากการ
รายงานในระบบ NRMS ประกอบกับความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ และกําหนดแบบฟอรมในการรายงาน 

๓.๔) การอนุมัติเงินงวดที่ ๒ หากรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาส ๒ ไมถึงรอยละ ๕๐ จะไมอนุมัติใหยืม
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การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

เงนิงวดที่ ๒ จนกวาจะดําเนินงานไดตามกําหนดจึงจะ
สามารถยืมเงินงวดที่ ๒ ได 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดแจงแนว
ทางการดําเนินงานใหคณะ/หนวยงานเพ่ือแจงนักวิจัยให
รับทราบ ตามบันทึกที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/ ว ๕๖๕๑ ลง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔. ติดตามการเบิกจายงบประมาณงวด
ท่ี ๑ สําหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติ  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

จากการติดตามการขออนุมัติเบิกจายงบประมาณงวดท่ี ๑ 
พบวา ทุกโครงการไดดําเนินการขออนุมัติและเบิกจายได
แลวเสรจ็ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕. ติดตามการดําเนินงานผานระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ 
(NRMS)  รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ 
เดือน และรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือ
ติดตามการดําเนินงานของนักวิจัย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอยละเฉลี่ยการดําเนินโครงการวิจัย สรุปขอมูล              
การดาํเนินงานจากระบบ NRMS  

รอบ ๓ เดือน รอยละ ๑๗ 
รอบ ๖ เดือน รอยละ ๓๕ 
รอบ ๙ เดือน รอยละ ๒๒.๖๔ 
ผลงานรวมจากระบบ NRMS รอบ ๙ เดือน (สะสม) 

รอยละ ๗๔.๖๔ (สูงกวาคาเปาหมาย รอบ ๙ เดือนที่
กําหนดไวไมนอยกวารอยละ ๖๕)  

๖. ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน โดย จัดเวทีการนําเสนอ

ความกาวหนาผลการดําเนินงานวิจัย 

โดยใหนักวิจัยมารายงาน

ความกาวหนาดวยวาจา ภายหลังจาก

ดําเนินงานแลว ๖ เดือน โดยกําหนด

ใหผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือนมีผล

ตอการเบิกจายเงินงวดที่ ๒ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดจัดเวที
นําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานวิจัย เพื่อ
ประเมินโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ในวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๒ ผลการดําเนินงาน ตรงตามแผน จํานวน 
๒๗ โครงการ คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๓ ของโครงการ
ทั้งหมด และลาชากวาแผน จํานวน  ๑ โครงการ คิดเปน
รอยละ ๓.๕๗  

โครงการวิจัยในเปาหมายที่ ๑ โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สามารถ
จัดทําคําขอและยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
(สิทธิบัตร) ได ๑ ผลงาน และอยูระหวางการรางคําขอ
เพ่ือยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (อนุสิทธิบัตร) 
จํานวน ๒ ผลงาน 

๗. รายงานรอยละเฉลี่ยของการดําเนิน

โครงการวิจัยและการเบิกจายตอ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย รอบ 

๑๑ เดือน  

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมถึงชวงระยะเวลาที่
ดําเนินการ 
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การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

๘. ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ 
เดือน  

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนนิการ เนื่องจากยังไมถึงชวงระยะเวลาที่
ดําเนินการ 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. รอยละเฉลี่ยการดําเนินโครงการวิจัย สรุปขอมูลการดําเนินงานจากระบบ NRMS รอบ ๙ เดือน 

(สะสม) รอยละ ๗๔.๖๔ (สูงกวาคาเปาหมาย รอบ ๙ เดอืนที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ ๖๕) 
๒. ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ 
ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข : โครงการที่ลาชา ๑ โครงการเนื่องจากนักศึกษาที่เปนผูชวย

วิจัยสําเรจ็การศึกษา จึงตองหาผูชวยวิจัยใหม แตท้ังนี้จะสามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนด  
        

 ความเสี่ยงที่ ๒ : ความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใชงบประมาณดานอาคารสถานที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีความเสี่ยง :  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใชงบประมาณ ดาน
อาคารสถานที่ใหเกิดประสิทธิภาพ ๗ ขอ 

ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 
ผลการดําเนินงาน :  
ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๓ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิด

เปนรอยละ ๔๒.๘๖ เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้  

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม รวมกับคณะ/หนวยงาน 
สํารวจขอมูลอาคารสถานที่ ระบบไฟ 
และระบบอาคาร เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยดานอาคาร
และสถานที่ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการจัดทํารายงานการ
สํารวจโครงสรางอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยสํารวจถึงลักษณะของอาคาร พื้นที่ ปท่ีอาคารแลว
เสร็จ โดยมีการคาํนวณ อายุการใชงาน ของแตละอาคาร 
เพ่ือที่จะสามารถใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณา
ปรบัปรุงโครงการสิ่งกอสรางในปถัดไป  

๒. สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม รวมกับคณะ/หนวยงาน 
จัดทํา (ราง) แผนการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ระบบไฟและระบบอาคาร 
ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
ในการปรบัปรุงอาคารสถานท่ีให
เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่ และใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสนอ
ตอท่ีประชุมที่เก่ียวของ   

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการรวบรวมขอมูล
จากคณะ/หนวยงาน เพ่ือสํารวจแผนการปรับปรุงอาคาร 
๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖) เพื่อใหการพิจารณาในการ
ปรบัปรุงอาคารสามารถใชงานได และเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  
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การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

๓. สํานักงานบริหารกายภาพฯ จัดทํา
แบบรูปและประเมินราคา เพ่ือเสนอ
ของบประมาณ ๒๕๖๓  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพฯ สรุปแผนการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ แลวไดจัดทําเปนแบบรูป และประมาณราคาเพ่ือ
เสนอของบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับ
วงเงินและงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรในปงบประมาณ  

๔. เมื่อไดรบัการจัดสรรงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหสํานักงานบริหาร
กายภาพฯ จัดประชุมรวมกับคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก เพื่อชี้แจงงบประมาณ
ดานการปรับปรงุอาคารสถานท่ีของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมท้ัง
กรณีท่ีจะตองมีการปรับ/ลด
งบประมาณในการดําเนินการปรบัปรุง
อาคารและสถานที่ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ได
พิจารณาปฏิทินการทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งไดเห็นชอบใหสํานัก
งบประมาณจากเดมิตองจัดทํารายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๓ เสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันท่ี 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ออกไปกอนเพื่อรอคณะรัฐมนตรี
จากรัฐบาลชุดใหมเขามาพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งการปรับ
ปฏิทินการทํางบประมาณรายจายป ๒๕๖๓ จะสงผลให
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ จะประกาศใชไมทันในวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเปนวันเร่ิมตนของปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ซ่ึงคาดวาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะประกาศใชในเดือน
มกราคม ๒๕๖๓)   

เบื้องตนสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม
ไดรับทราบรายการสิ่งกอสรางที่นําเสนอตอสํานัก
งบประมาณเพ่ือรอการอนุมัติโครงการและพิจารณา
รายการสิ่งกอสรางท่ีปรับลดตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

๕. สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอมจัดทําแบบรูปและประมาณ
การราคาคากอสราง (BOQ) ของ
รายการสิ่งกอสรางตางๆ เพ่ือ
ประกอบการชี้แจงงบประมาณตอ
คณะกรรมาธิการในการที่จะปองกัน
การปรับลดงบประมาณคากอสราง 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมถึงชวงระยะเวลาที่
ดําเนินการ  

๖. ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรบัปรุง
อาคารสถานท่ี ระบบไฟและระบบ
อาคาร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการดานอาคารและสถานที่ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมถึงชวงระยะเวลาที่
ดําเนินการ   
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การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

และคณะกรรมการดําเนินงานดาน
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและ
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
๗. นํารายการสิ่งกอสรางท่ีไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณหรือหาก
งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ นําไปปรับแผนการปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและระบบประกอบ
อาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตอไป 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมถึงชวงระยะเวลาที่
ดําเนินการ  

สรุปผลการประเมิน :   
๑. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและการใชงบประมาณดานอาคารสถานที่ใหเกิด

ประสิทธิภาพ ๓ ขอ  
๒. ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ 
ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข : ไมมี 

 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังน้ี 
    1. ใหความเห็นชอบผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  
    2. ใหขอเสนอแนะอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการดําเนนิงาน 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ให คณะ/หนวยงานท่ียังไมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน จํานวน 3 หนวยงาน (ขอมูล ณ วันท่ี 26 
กรกฎาคม 2562) ไดแก คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร สํานักงานอธิการบดี และสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการทองเที่ยว ดําเนินการจัดสงใหกองแผนงานกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาตอไป 
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4.11  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม  ตามกรอบการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดท่ี 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามตัวชี้วัดดานการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดและเปาหมายของ

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  

ซึ่งกองแผนงานไดขอความอนุเคราะหใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้ วัด 

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาส 3 ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้  

1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีจํานวน

ท้ังสิ้น 48 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 24 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50.00 ตัวชี้วัดที่

ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 21 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 43.75 และตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนินงาน

และจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 6.25 ดังแสดงผลในตารางและมีรายละเอียด

จําแนกตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้ 

ประเภท จํานวน รอยละ 

  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 24 50.00 

     - ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 5 10.42 

     - ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 19 39.58 

  ตัวชี้วัดท่ีไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด 21 43.75 

     - ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 3 6.25 

     - ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานแตยังไมสิ้นสดุการดําเนินงาน 18 37.50 

  ตัวชี้วัดท่ีไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 3 6.25 

รวม 48 100.00 

จากตารางสรปุผลการดําเนินงานขางตน เม่ือพิจารณาการบรรลุผลตามคาเปาหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3 คดิรอย

ละการบรรลุผลที่รอยละ 80 ของแผนฯ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุผลตามคาเปาหมายแลว รอย

ละ 63.16 ซึ่งสามารถสรปุสาเหตุ/แนวทางการแกไขตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลตามคาเปาหมายได ดังนี้ 
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ตารางสรุปตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผลตามคาเปาหมาย/ปญหาอุปสรรค ณ สิ้นไตรมาส 3 
ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอุปสรรค 

ดานการผลิตบัณฑิต 

1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการภายใน 1 ป * สิ้นสุดการ

ดําเนินงาน 

เน่ืองจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษารอฟงคําตอบจากหนวยงาน 

คิดเปนรอยละ 28.38 และตองการประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 

14.29 

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 

* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

เน่ืองจากกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการไดงานทําท่ี

หลากหลายและมีความตองการของตลาดลดนอยลงทําใหมีอัตรา

การไดงานทําและการมีงานทําตรงสาขาลดลง 

3. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป เน่ืองจากการคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ของนักศึกษาอาจไม

สามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงมีปจจัยหลายอยาง

ท่ีจะตองสนับสนุนการคนควาและพัฒนา เชน องคความรู สิ่ง

สนับสนุน ท่ีปรึกษา ระยะเวลา งบประมาณ เปนตน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวาระดับ B1 ของ 
CEFR LEVEL * สิ้นสุดการดําเนินงาน 

เน่ืองจากนักศึกษาท่ีเขาสอบสวนใหญขาดการเตรียมความพรอม

กอนการเขาสอบ 

ดานการวิจัย 

1. รอยละขององคความรูท่ีสามารถนําไปใชอางอิงในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ 

เน่ืองจากการอางอิงผลงานวิจัยบางชิ้นงานอาจใชระยะเวลานาน

กวาจะถูกนําไปใชในการอางอิง ดังน้ันการสรางผลงานวิจัยควรมี

แนวทางในการทําวิจัยใหสอดคลองกับสถานการณและบริบท

ของประเทศหรอืสภาพปญหาของแตละพื้นท่ี 

2. จํานวนนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน ตองมีการสงเสริม/ประชาสัมพันธการนํานวัตกรรมไปใช

ประโยชน สรางความหลากหลายและตองตอบสนองตอความ

ตองการ 

3. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนท่ี

ชุมชน/สังคม 

สรางความรวมมือระหวางชุมชนและรับฟงปญหาในระดับชุมชน

เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาเพิ่มข้ึน 

ดานการบริการวิชาการ 

1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ี

นําความรู และประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

เน่ืองจาก ขอมูลเปนผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ซึ่งผลการ

ดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ยังอยูระหวางดําเนินการและติดตาม

ผล จะแลวเสรจ็และรายงานผลการดําเนินงานเม่ือส้ินไตรมาส 4 

2. รอยละของผูรับบริการท่ีนําความรูไปใชประโยชน  

* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ีรับ

บริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 

* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอุปสรรค 

1. จํานวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม 

ไมนอยกวา กิจกรรมตอป 

ตองมีการส งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร กิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น และจะรายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้น 

ไตรมาส 4  

ดานการบริหารจัดการ 

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ 

อยูระหวางประมวลผลในเดือนสิงหาคม และแจงผลการประเมิน

ในเดือนกันยายน 2562 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั เน่ืองจากสภามีมติเห็นชอบ (ราง) พรบ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 28 พ.ค. 2559) และใหการออกเสียง

ประชามติในป 2561 ซึ่งในป 2562 อยูระหวางดําเนินการเสนอ 

(ร าง) พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวน (ราง) พรบ.มหาวิทยาลัยเพ่ือ

เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประชุมสราง

ความเขาใจแกบุคลากร ในวันท่ี 12 ก.ค. 2562 

3. ระดับความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑและวิธีปฏิบัติการ

จัดการของเสียอันตรายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เน่ืองจากสํานักงานบริหารกายภาพฯ อยูระหวางดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดโครงการอบรมเร่ือง การจัดการขยะของเสียอันตราย เพ่ือ

สรางแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน และลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากอันตราย

ของสารเคมี สารชีวภาพและการแพรเช้ือโรค เมื่อวันท่ี 27 

มิถุนายน 2562 โดยนําแบบประเมินและคูมือการจัดการของ

เสีย มาใชเพื่อเปนแนวทางในการประเมิน 

2. จะดําเนินการประเมินวิธีการจัดการของเสีย คณะ/หนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ ในชวงเดือน สิงหาคม 2562 และรายงานตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากสํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการสํารวจความพึง

พอใจในรอบ 6 เดือน (ต.ค.2560-มี.ค.61) เพื่อนําขอมูลท่ีได

รับมาปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในดานการซอมแซมระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ และตรงตาม

ความตองการของผูใชบริการ อยูระหวางการวิเคราะหผลการ

ประเมิน 

5 . ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

* ผลการดําเนินงานเปนผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป พ.ศ. 2561 

เน่ืองจากเกณฑในการรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนรัุกษพลงังาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จะรายงานผลตาม

ปปฏิทิน และสามารถสรุปผลการประเมินตามเกณฑ ภายใน 3 

เดือนหลังส้ินปปฏิทิน 

6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติ

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

เน่ืองจากสํานักงานบริหารกายภาพฯ อยูระหวางดําเนินการแตงตั้ง

คณะทํางานเพื่อสํารวจ วิเคราะหและประเมินความรุนแรงของ

ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงกิจกรรม 

ตาง  ๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอุปสรรค 

พรอมท้ังรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับนโยบายดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และมี

การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดําเนินงาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ

ดานนโยบาย และคณะทํางนดานการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูระหวางการ

แตงตั้งคณะกรรมการ 

7. จํานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาท่ีไดรับการเผยแพร

สูสังคมภายนอกเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหมหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากเปนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาท่ีสรางช่ือเสียง

และประชาสัมพันธผานส่ือกลางของมหาวิทยาลัย ในไตรมาสท่ี 

1-3 ยังมีการดําเนินการอยูในไตรมาส 4 และจะสิ้นสิ้นและ

รายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสรรถนะสงู เนื่องจากเปนขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข า ราชการและพ นักงานมหาวิ ทยา ลัย รอบค ร่ึงป แรก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงยังมีผลการประเมินอีกรอบในครึ่ง

ปหลัง และประเมินผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระดับความสํา เ ร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิตอล 

เนื่องจากอยูระหวางนําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก

เพ่ือใหขอเสนอแนะและนําผลการดําเนินงานไปจัดทําแผน

ปรับปรงุและวัดระดับความสําเร็จในรอบคร่ึงปหลังเมื่อสิ้นไตรมาส 

4 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขาย เน่ืองจากอยูระหวางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในรอบท่ี 2 

และรายงานผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

๑.1 ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด มีทั้งสิ้น 24 ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้   
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑติ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรท่ีมีวิชาชีพ) ในคร้ังแรก 

รอยละ 85.00 97.80 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 95.60 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 100.00 
คณะพยาบาลศาสตร รายงานผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ

รอยละ 0.75 0.94 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.60 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 0.38 
คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 1.12 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 1.74 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 0.75 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 0.0012 
คณะนิติศาสตร รอยละ 0.004 
และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
3. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 
(ดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนที่พึ่งของสังคมดานภาวะ
ผูนํา การทํางานเปนทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความ
ใฝรู การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต) 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 80.00 84.00 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 80.80 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 84.60 
คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 81.00 
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 81.80 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 87.80 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 82.00 
- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 79.80 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 84.20 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 81 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 84.80 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 85.80 
คณะนิติศาสตร รอยละ 87.60 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 87.80 
ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 3 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถา บันอุดมศึกษา (กพอ. )  เมื่ อ

เปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณ 

รอยละ 50.00 53.22 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ รอยละ 50.00 

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 48.00 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 5.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 11.00 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 211.11 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 50.00 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 60.00 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนโครงการบริการ วิชาการอย างมีสวนร วม ท่ีมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 100 135 
* สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมภายใตความ

รวมมือกับองคกรภายนอก 

โครงการ 25 26 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

3. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพื่อ

ตอบสนองสังคมสูงวัย 

กิ จกร รม /

โครงการ 

15 28 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 15 โครงการ 

คณะเกษตรศาสตร 2 โครงการ 

คณะเภสัชศาสตร 1 โครงการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 2 โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 4 โครงการ 

คณะบริหารศาสตร 2 โครงการ 

คณะนิติศาสตร 2 โครงการ 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการผูปวยใน/ผูปวยนอก รอยละ 85.00 85.72 

5. โรงพยาบาลไดรับการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รับรอง 1 1 

6. รอยละของรายไดที่เพิ่มข้ึนจากการบริการวิชาการ รอยละ 10.00 31.12 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 27.68 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 37.95 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 27.74 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

7. รอยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดําเนินการใน

พ้ืนที่เปาหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนําความรู

จากการบริการวิชาการไปใชอยางตอเนื่อง 

รอยละ 15.00 30.75 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 15.00 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 18.75 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 40.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 30.77 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 40.00 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 40.00 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง

ไปสูการทําวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา 

รอยละ 20.00 48.67 

2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 23 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 8 แหลง 

คณะเกษตรศาสตร 3 แหลง 

คณะวิทยาศาสตร 1 แหลง 

คณะเภสัชศาสตร 7 แหลง 

คณะนิติศาสตร 2 แหลง 

คณะรัฐศาสตร 1 แหลง 

3. รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย รอยละ 80.00 82.00 

4. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนใน

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

รอยละ 85.00 86.00 

5. จํานวนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาไดแสดงผลงาน กิจกรรม 10 14 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 5 กิจกรรม 

คณะเกษตรศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะบริหารศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะนิติศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะรฐัศาสตร 1 กิจกรรม 

และคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานอ่ืน ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

6. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เขารวมกิจกรรม

ตามเปาหมายโครงการ 

รอยละ 84.00 84.69 

7. จํานวนหมวดความรูที่ปรากฎในฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย หมวดความรู 3 8 

8. จํานวนกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรม 10 30 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 18 กิจกรรม 

คณะเกษตรศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะเภสัชศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะพยาบาลศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะบริหารศาสตร 2 กิจกรรม 

คณะนิติศาสตร 1  กิจกรรม 

คณะรัฐศาสตร 1 กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีดิจิดัล

มาใชในการดําเนินการ 

 ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส  และระบบแจงเวียน
อิเล็กทรอนิกส (E-document) 

 ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-meting) 
 ระบบจองรถยนตการใหบริการยานพาหนะ 
 ระบบจองหองประชุมออนไลน 
 ระบบ UBU LMS 
 ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 60.00 100.00 
1. ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

และ ระบบแจ ง เ วี ยน อิ เ ล็กท รอนิ กส           

(E-document) 

2. ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส 

(E-meting) 

3 .  ระบบจองรถยนต กา ร ให บ ริ ก าร

ยานพาหนะ 

4. ระบบจองหองประชุมออนไลน 

5. ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

6. ระบบ UBU LMS 

2. รายได สุทธิที่ เ พ่ิม ข้ึนจากการบริหารจัดการทรัพยากร 

ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base 

line ป 2559 

รอยละ 4.00 100.00 
การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน 

และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย

50,245,334 บาท เทียบกับ Base line 

ป 2559 จํานวน 27,353,936 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนของบุคลากรที่ไดรับรางวัลหรือการยกยองเชิดชู

เกียรติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

คน 30 31 
บุคลากรดีเดนดานการปฏิบัตงิาน 6 คน 

บุคลากรดีเดนดานกีฬาบุคลากร 4 คน 

นักวิจัยดีเดนดานตาง ๆ 21 คน 

2. คาคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับที่มีความสุขในการ

ปฏิบัตงิาน 

คะแนน 50.00 64.30 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 66.00 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน คณะวิทยาศาสตร รอยละ 62.20 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 63.90 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 58.00 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 63.60 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 60.10 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 65.00 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 65.00 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 63.30 

คณะนิติศาสตร รอยละ 54.20 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 62.20 

สํานักคอมพิวเตอรฯ รอยละ 64.80 

สํานักบรหิารทรัพยสินฯ รอยละ 70.20 

สํานักวิทยบริการ รอยละ 67.40 

สํานักอธิการบดี รอยละ 65.20 

3. คาคะแนนเฉล่ียของบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

คะแนน 50.00 71.40 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 73.40 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 69.60 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 68.20 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 66.40 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 70.60 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 67.40 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 74.80 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 68.60 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 65.60 

คณะนิติศาสตร รอยละ 58.40 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 64.60 

สานักคอมพิวเตอรฯ รอยละ 75.80 

สํานักบรหิารทรัพยสินฯ รอยละ 80.60 

สํานักวิทยบริการ รอยละ 78.60 

สํานักอธิการบดี รอยละ 73.60 

 

1.2 ตัวช้ีวัดท่ีไมเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด มีทั้งสิ้น 21 ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังน้ี   

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑติ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการภายใน 1 ป 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 85.00 82.28 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 81.33 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 78.1 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 87.44 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 60.38 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 91.28 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 95.83 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 86.73 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 74.72 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 78.68 

คณะนิติศาสตร รอยละ 80.21 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 92.48 

ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 5 

ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เน่ืองจากรอฟงคําตอบ

จากหนวยงาน รอยละ 28.38 และตองการ

ประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 14.29 

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 80.00 71.09 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 61.48 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 62.62 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 79.52 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 50.00 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 68.88 

- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 100.00 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 37.76 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100.00 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 53.99 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 74.89 

คณะนิติศาสตร รอยละ 59.74 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 78.80 

ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 5 

ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 

ส า เ ห ตุที่ ไ ม บ ร รลุ  : เ นื่ อ ง จ ากกลุ ม

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการได

งานทําท่ีหลากหลายและมีความตองการ

ของตลาดลดนอยลงทําใหอัตราการไดงาน

ทําและการมีงานทําตรงสาขาลดลง 

3. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป ผลงาน 25 9 
คณะวิทยาศาสตร 2 ผลงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 5 ผลงาน 

คณะบริหารศาสตร 1 ผลงาน 

คณะนิติศาสตร 1 ผลงาน 

และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เน่ืองจากการคิดคน

พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ของนักศึกษาอาจ

ไมสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอัน



- 56 - 
 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
สั้ น  ซึ่ ง มี ป จ จั ยหลายอย า ง ท่ีจ ะต อ ง

สนับสนุนการคนควาและพัฒนา เชน องค

ความรู สิ่งสนับสนุน ท่ีปรึกษา ระยะเวลา 

งบประมาณ เปนตน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวาระดับ B1 

ของ CEFR LEVEL 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 30.00 13.35 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.12 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 7.25 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 14.06 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 5.88 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 61.82 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 57.14 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 21.18 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 21.46 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 5.32 

คณะนิติศาสตร รอยละ 3.88 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 4.29 

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เน่ืองจากนักศึกษาท่ี

เขาสอบสวนใหญขาดการเตรียมความ

พรอมกอนการเขาสอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละขององคความรูที่สามารถนําไปใชอางอิงในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาต ิ

รอยละ 50.00 16.45 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 13.00 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 20.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 20.00 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 27.27 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 2.00 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

2. จํานวนนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน ผ ล ง า น /

ชิ้นงาน 

15 8 
คณะเกษตรศาสตร 4 ผลงาน/ชิ้นงาน 

คณะวิทยาศาสตร 1 ผลงาน/ชิ้นงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 3 ผลงาน/ชิ้นงาน 

3. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่

ชมุชน/สังคม 

รอยละ 50.00 10.00 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 3.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 25.00 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 2.00 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมที่

นําความรู และประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 85.00 63.44 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 21.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 80.00 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 20.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 23.08 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 100 

คณะนิติศาสตร รอยละ 100 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

2. รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใชประโยชน  
* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

รอยละ 95.00 88.67 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่

รบับริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 
* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

รอยละ 90.00 85.68 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม 

ไมนอยกวา กิจกรรมตอป 

ผลงาน 75 70 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 56 ผลงาน 

คณะเกษตรศาสตร 3 ผลงาน 

คณะวิทยาศาสตร 3 ผลงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1 ผลงาน 

คณะเภสัชศาสตร 2 ผลงาน 

คณะบริหารศาสตร 2 ผลงาน 

คณะนิติศาสตร 2 ผลงาน 

คณะรัฐศาสตร 1 ผลงาน และ 

อีก 5 โครงการจะดําเนินการในไตรมาส 4 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ 

คะแนน 5.00 - 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากอยูระหวาง

ประมวลผลในเดือนสิงหาคม และแจงผล

การประเมินในเดือนกันยายน 2562 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ป 2562 สาเหตุ ท่ี ไมบรรลุ : เน่ืองจากสภามีมติ

เ ห็ นชอบ ( ร า ง )  พรบ .มหา วิ ทยาลั ย

อุบลราชธานี (คร้ังที่ 4/2559 วันท่ี 28 

พ.ค. 2559) และใหการออกเสียงประชามติ

ในป 2561 ซึ่งในป 2562 อยูระหวาง
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการเสนอ (ราง) พรบ. มหาวิทยาลัย

อุ บล รา ช ธ านี ต อ ก ร รม ก า รบ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวน (ราง) 

พรบ.มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และประชุม

สรางความเขาใจมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

แกบุคลากร ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

3. ระดบัความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑและวิธีปฏิบัติการ

จัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑระดับ 

ระดับ 1 : แจงหนวยงาน ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการ

จัดการของเสียอันตราย ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามหลักเกณฑฯ 

ระดับ 2 : ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะและของ

เสียอันตรายในหองปฏิบัติการภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราธานี เพื่อ

ติดตามผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการจัดการของ

เสียอันตราย 

ระดับ 3 : รายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยตอไป 

ระดับ 4 : นําผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปตอไป  

ระดับ 4 2 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากสํานักงาน

บริหารกายภาพฯ ไดดําเนินการ 

1. จัดโครงการอบรมเร่ือง การจัดการขยะ

ของเสียอันตราย เพ่ือสรางแนวปฏิบัติใน

การบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายให

เปนไปในทศิทางเดียวกัน และลดความเส่ียง

ท่ีเกิดจากอันตรายของสารเคมี สารชีวภาพ

และการแพรเชื้อโรค เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

2562 โดยนําแบบประเมินและคูมือการ

จัดการของเสีย มาใชเพ่ือเปนแนวทางใน

การประเมิน 

2. จะดําเนินการประเมินวิธีการจัดการของ

เสีย คณะ/หนวยงาน ท่ีเก่ียวของ ในชวงเดือน 

สิงหาคม 2562 และรายงานตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

4. ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตอการบริหาร

จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.10 3.62 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากสํานักงาน

บริหารกายภาพฯ ดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจในรอบ 6 เดือน (ต.ค.2560-มี.ค.

61) เพื่อนําขอมูลท่ีไดรับมาปรับปรุงและ

พัฒ น า ให เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิภ า พใ น ก า ร

ปฏิบัติงานในด านการซอมแซมระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ และตรงตามความ

ตองการของผูใชบริการ อยูระหวางการ

วิเคราะหผลการประเมิน 

5. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 
* ผลการดําเนินงานเปนผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป พ.ศ. 2561 

คะแนน 5.00 3.80 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากเกณฑในการ

รายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

จะรายงานผลตามปปฏิทิน และสามารถ

สรุปผลการประเมินตามเกณฑ ภายใน 3 

เดือนหลังส้ินปปฏิทิน  

6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติ

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

ระดับ 4 2 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
เกณฑระดับ 
ระดับ 1 : คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเก่ียวกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดบั 2 : นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดับ 3 : แผนการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดับ 4 : สรุปรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากสํานักงาน

บริหารกายภาพและสิ่ งแวดล อม อ ยู

ระหวางดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ

สํารวจ วิเคราะหและประเมินความรุนแรง

ของปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร

และพลังงาน รวมถึง กิจกรรม ต าง ๆ 

ภายในมหา วิทยาลัย อุบลราชธา นี ท่ี

ผลกระทบตอสิ่ งแ วดลอม  พรอมทั้ ง

รวบรวมข อ มู ล ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  กํ า หน ด

มาตรการและแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับ

นโยบายดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสี

เขียว และมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการดาน

น โ ย บ า ย  แ ล ะ ค ณ ะ ทํ า ง น ด า น ก า ร

ปฏิบัติงาน ซึ่ งอยู ระหว างการแต งตั้ ง

คณะกรรมการ 

7. จํานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการเผยแพร

สูสังคมภายนอกเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีใหมหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป 40 35 
คณะเกษตรศาสตร 2 คน 

คณะวิทยาศาสตร 4 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 4 คน 

คณะศิลปประยุกตฯ 3 

เภสัชศาสตร 3 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 3 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 2 คน 

คณะศิลปศาสตร 4 คน 

คณะบริหารศาสตร 1 คน 

คณะนิติศาสตร 1 คน 

คณะรัฐศาสตร 2 คน 

อาจารย 6 คน 

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากเปนผลงาน

ของบุคลากรและนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียง

และประชาสัม พันธผ านสื่อกลางของ

มหาวิทยาลัย ในไตรมาสท่ี 1-3 ยังมีการ

ดําเนินการอยูในไตรมาส 4 และจะสิ้นสิ้น

และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง รอยละ 55.00 44.40 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย รอยละ 50.00 

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 62.50 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 47.94 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 75.00 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 17.86 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 40.21 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 51.66 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 52.78 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 42.36 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 23.60 

คณะนิติศาสตร รอยละ 15.15 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 13.51 

สํานักคอมพิวเตอรฯ รอยละ 55.56 

สํานักบรหิารทรัพยสินฯ รอยละ 20.00 

สํานักวิทยบริการ รอยละ 31.43 

สํานักงานอธิการบดี รอยละ 36.93 

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากเปนขอมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ

ครึ่งปแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง

ยังมีผลการประเมินอีกรอบในคร่ึงปหลัง 

และประเมินผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4  

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิตอล 

ระดับ 5.00 4.00 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เน่ืองจากอยู ระหวาง

นําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก

เพ่ือใหขอเสนอแนะและนําผลการดําเนินงาน

ไปจั ดทํ าแผนปรั บปรุ งและ วัด ระดั บ

ความสําเรจ็ในรอบคร่ึงปหลังเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. ระดบัความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขาย ระดับ 3.75 3.39 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากอยูระหวาง

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในรอบท่ี 

2 และรายงานผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตร

มาส 4 

 

1.3 ตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนนิงานและจะรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 มีท้ังสิ้น 3 ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน

รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เพิ่มข้ึน 

รอยละ 60.00 - รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูประกอบการใหมที่เกิดข้ึน ราย 10 - รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนคณะ/หนวยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ต้ังแต 

200 คะแนนข้ึนไป 

จํ า น ว น

หนวยงาน 

1 - 
จะรายงานผลการประเมิน ณ สิ้นไตรมาส 4 

(อยูระหวางสรรหาผูตรวจประเมิน) 

 

2. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีจํานวนทั้งสิ้น 58 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 24 
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 41.38 ตัวชี้วัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน 
19 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 32.76 และตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 จํานวน 
15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 25.86 ดังแสดงผลในตารางและมีรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 24 41.38 

     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 7 12.07 

     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 17 29.31 

  ตัวชี้วัดท่ีไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมส้ินสุดการดําเนินงาน 19 32.76 

  ตัวชี้วัดท่ีไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 15 25.86 

รวม 58 100.00 

 

1. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนกัศึกษาใหม คน 2,230 1,442 ตํ่ากวาเปาหมาย 788 คน 
คณะเกษตรศาสตร 249 คน 

คณะวิทยาศาสตร 452 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 687 คน 

คณะศิลปประยุกตฯ 54 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,600 793 ต่ํากวาเปาหมาย 807 คน 
คณะเกษตรศาสตร 216 คน 

คณะวิทยาศาสตร 308 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 234 คน 

คณะศิลปประยุกตฯ 35 คน 

3. จํานวนนกัศึกษาคงอยู คน 7,200 6,534 ต่ํากวาเปาหมาย 666 คน 
คณะเกษตรศาสตร 1,087 คน 



- 62 - 
 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

คณะวิทยาศาสตร 2,162 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2,984 คน 

คณะศิลปประยุกตฯ 301 คน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98.00 54.77 ตํ่ากวาเปาหมาย รอยละ 43.23 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 34.26 23.70 ตํ่ากวาเปาหมาย 10.56 ลานบาท 

 

2. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  

โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนกัศึกษาใหม คน 380 408 100 
คณะเภสัชศาสตร 148 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 157 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 103 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 260 230 ตํ่ากวาเปาหมาย 30 คน 
คณะเภสัชศาสตร 84 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 94 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 52 คน 

3. จํานวนนกัศึกษาคงอยู คน 1,390 1,787 100 
คณะเภสัชศาสตร 787 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 661 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 339 คน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100.00 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98.00 59.70 ตํ่ากวาเปาหมาย รอยละ 38.30 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 15.48 12.23 ตํ่ากวาเปาหมาย 3.25 ลานบาท 
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๓. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  

โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนกัศึกษาใหม คน 2,485 2,111 ตํ่ากวาเปาหมาย 374 คน 
คณะศิลปศาสตร 564 คน 

คณะบริหารศาสตร 737 คน 

คณะนิตศิาสตร 388 คน 

คณะรัฐศาสตร 422 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,600 1,600 100 
คณะศิลปศาสตร 177 คน 

คณะบริหารศาสตร 749 คน 

คณะนิตศิาสตร 286 คน 

คณะรัฐศาสตร 388 คน 

3. จํานวนนกัศึกษาคงอยู คน 8,890 8,593 ต่ํากวาเปาหมาย 297 คน 
คณะศิลปศาสตร 2,162 คน 

คณะบริหารศาสตร 3,490 คน 

คณะนิตศิาสตร 1,477 คน 

คณะรัฐศาสตร 1,464 คน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100.00 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 95.00 71.86 ตํ่ากวาเปาหมาย รอยละ 23.14 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 15.53 9.68 ตํ่ากวาเปาหมาย 5.85 ลานบาท 

 

4. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทยเพ่ิม 
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนกัศึกษาใหม สาขาแพทยศาสตร คน - - - 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร คน - - - 

1. จํานวนนกัศึกษาคงอยู สาขาแพทยศาสตร คน 16 16 100 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร สาขาแพทยศาสตร 

รอยละ 100.00 - - รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา

แพทยศาสตร 

รอยละ 98.00 - - รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
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5. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนกัศึกษาใหม สาขาพยาบาลศาสตร คน - - - 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร คน 40 40 100 

3. จํานวนนกัศึกษาคงอยู สาขาพยาบาลศาสตร คน 80 80 100 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร 

รอยละ 100.00 100.00 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา

พยาบาลศาสตร 

รอยละ 98.00 100.00 100 

 

6. โครงการ : โครงการเพ่ิมศกัยภาพการใหบริการดานสาธารณสุข 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูปวยนอก คน/ป 43,800 27,182 ตํ่ากวาเปาหมาย 16,618 คน 
2. จํานวนผูปวยใน คน/ป 5,800 - - 

รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ไดรับบริการ รอยละ 80 83.52 100 

 

7. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 82 82 100 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 16,000 11,529 ตํ่ากวาเปาหมาย 4,471 คน 
3. รอยละของโครงการที่บรรลตุามวัตถุประสงค รอยละ 95 - - 

รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 95 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

5. คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

ลานบาท 7.28 7.17 ตํ่ากวาเปาหมาย 0.11 ลานบาท 
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8. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูเขารับบริการ คน 110,000 255,611 100 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 90 90 100 

3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 95 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 95 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

5. คาใชจายการใหบริการวิชาการตามงบประมาณที่

ไดรับ 

ลานบาท 26.69 25.42 ต่ํากวาเปาหมาย 1.27 ลานบาท 

 
9. โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 1 1 100 

2. รอยละโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 

รอยละ 90 - - รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

 

10. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 1 1 100 

2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 

รอยละ 100 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 
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11. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศโครงการหลัก : 
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 12 12 100 

2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 

รอยละ 90 - - รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

 

12. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

โครงการหลัก : โครงการเสริมสรางสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมืองเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูชั้นประถมศึกษา/

นักเรียน อายุ 5-14 ป มีความรอบรูดานสุขภาพ 

คน 1,340  299 ต่ํากวาเปาหมาย 1,041 คน  

 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. มีการสงเสริมการเรียนรู และทักษะการดํารงชีวิต 

สูศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับอายุ 5 - 21 ป 

คน 1,400  1,377 ต่ํากวาเปาหมาย 23 คน 

 

13. โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. สามารถยกระดับ สรางมาตรฐานผลิตภัณฑของ  

SMEs 

รายการ 60  - - รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

 

14. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 5 5 100 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 

รอยละ 90 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

 

15. โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนบุาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ คน 90 236 100 

2. รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่ได รับ

บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รอยละ 100 100 100 

 

 

16. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ

เครือขายไรสาย (Access Point) ที่สามารถใชงาน

ได(12 ชั่วโมง = 1 คร้ัง/อุปกรณ) 

รอยละ 95.00 97.88 100 

2. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ

เครือขายไรสาย (Access Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่

ใหบริการ 

รอยละ 95.00 96.67 100 

3. จํานวนครั้งตอปที่ระบบเครือขาย ไมสามารถใช

งานไดเกิน 30 นาที 

ครั้ง 1 12 มากกวาเปาหมาย 11 ครั้ง 
เนื่องจากในระหวางเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 

ผูใหบริการ Uninet เกิดเหตุสายไฟเบอร

ขาดชํารุดเปนเหตุทําใหระบบอินเตอรเน็ตไม

สามารถใชงานได 

4. รอยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย

มากกวา 2Gbps เมื่อเทียบกับความเร็วในปที่ผานมา  

รอยละ 10.00 10.00 100 
 

 

3. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ สิ้นไตรมาส 3 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณการรายจายสําหรับโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย รวมท้ังสิ้น 1,700,909,000 บาท และในระหวางปงบประมาณมีคณะ/

หนวยงานขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สงผลใหผลรวมของแผนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มข้ึนเปนจํานวน 1,706,183,761.56 บาท และ ณ สิ้นไตรมาส 3 คณะ/หนวยงาน
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รายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายมายังกองแผนงาน รวมทั้งสิ้น 532 โครงการ รวมงบประมาณที่เบิกจาย

จํานวน 678,784,276.17 บาท  ยกเวนสํานักงานอธิการบดี ยังไมสงรายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจาย

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายมายังกองแผนงาน โดยกองแผนงานไดสรุปผลการ

ดําเนินงานและผลการเบิกจาย ดังนี้ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 21 โครงการ  
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  จํานวน 16 โครงการ   
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย จํานวน 72 โครงการ   
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานอยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 416 โครงการ   
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิกการดําเนินโครงการ จํานวน 7 โครงการ (คณะบริหารศาสตร จํานวน 6 

โครงการ  และคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 1 โครงการ)  
- คณะ/หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายสูงสุด ประกอบดวยคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอย

ละ 36.21 คณะเภสัชศาสตร คิดเปนรอยละ 35.14 และคณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 31.58 
- คณะ/หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายสูง ประกอบดวยคณะศิลปะศาสตร คิดเปนรอยละ 82.34 คณะ

วิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 76.46 และคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 69.85 
ท้ังน้ี โครงการคาจางบุคลากร/เงินเดือนคาจางบุคลากรเงินงบประมาณแผนดินของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย กอง

แผนงานไดจัดสรรรายจายลงหนวยงานตนสังกัดแลว รายละเอียดดังตารางสรุป 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัตงิานและแผนการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 

 

ตามเปาหมาย ตํ่ากวา

เปาหมาย

สูงกวา

เปาหมาย

อยูระหวาง

ดําเนินงาน

ยกเลิก

โครงการ

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)*100/(3) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(6)+(8) (12)=(6)+(7)+(8)

+(9)+(10)

(13)=(12)*100/

ผลรวมของจํานวน

โครงการท้ังหมด

(14)=(11)*100/(12) (14)

1 คณะเกษตรศาสตร        90,538,220.00         59,052,772.49                65.22          3.00          1.00        13.00        41.00               -                      16.00              58.00              10.90                        27.59

2 คณะวิทยาศาสตร      167,585,960.00       128,139,374.45                76.46          2.00        11.00          3.00        29.00               -                        5.00              45.00                8.46                        11.11

3 คณะวิศวกรรมศาสตร      121,681,963.00         84,991,500.35                69.85          4.00               -          17.00        37.00               -                      21.00              58.00              10.90                        36.21

4 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร        15,221,860.00           6,410,506.84                42.11          3.00               -            2.00        18.00               -                        5.00              23.00                4.32                        21.74

5 คณะศิลปศาสตร        96,132,528.56         79,157,474.49                82.34               -                 -                 -          52.00               -                             -                52.00                9.77                              -   

6 คณะบริหารศาสตร      106,415,880.00         48,006,734.87                45.11          3.00               -          10.00        52.00          6.00                    13.00              71.00              13.35                        18.31

7 คณะนิติศาสตร        34,421,020.00         14,904,504.52                43.30          2.00          1.00        10.00        25.00               -                      12.00              38.00                7.14                        31.58

8 คณะรัฐศาสตร        30,492,280.00         18,004,366.03                59.05          3.00               -            2.00        22.00               -                        5.00              27.00                5.08                        18.52

9 คณะเภสัชศาสตร      127,376,160.00         65,783,345.99                51.64               -            1.00        13.00        23.00               -                      13.00              37.00                6.95                        35.14

10 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข      215,162,700.00       122,617,173.30                56.99               -                 -                 -          31.00               -                             -                31.00                5.83                              -   

11 คณะพยาบาลศาสตร        51,073,800.00         14,152,837.48                27.71               -            1.00               -          25.00          1.00                           -                27.00                5.08                              -   

12 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย        21,386,940.00         11,751,004.20                54.94               -                 -                 -          21.00               -                             -                21.00                3.95                              -   

13 สํานักวิทยบริการ        19,223,900.00           9,684,958.85                50.38               -            1.00          2.00          8.00               -                        2.00              11.00                2.07                        18.18

14 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน        23,572,400.00           8,463,937.90                35.91          1.00               -                 -          24.00               -                        1.00              25.00                4.70                          4.00

15 โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          8,355,600.00           4,180,830.82                50.04               -                 -                 -            1.00               -                             -                  1.00                0.19                              -   

16 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         9,320,700.00           3,482,953.59                37.37               -                 -                 -            7.00               -                             -                  7.00                1.32                              -   

17 สํานักงานอธิการบดี      568,221,850.00                               -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                             -                      -                      -                                -   หนวยงานไม

รายงานผลการ

ดําเนินงาน

  1,706,183,761.56       678,784,276.17                39.78        21.00        16.00        72.00      416.00          7.00                    93.00           532.00           100.00                        17.48ผลรวมท้ังหมด

ลําดับท่ี คณะ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จายจริง ณ ส้ินไตรมาส 3 รอยละการเบิกจาย

ของงบประมาณท่ี

ได รับจัดสรร

หมายเหตุรอยละจํานวน

โครงการท้ังหมด 

ตอผลรวมจํานวน

โครงการท้ังหมด

รอยละจํานวนโครงการ

ท่ีมีผลการดําเนินบรรลุ

เปาหมายตอจํานวน

โครงการท้ังหมด

ผลรวมท้ังหมดผลรวมของจํานวน

โครงการท่ีมีผลการ

ดําเนินงานบรรลุ

เปาหมาย

จํานวนโครงการ



- 70 - 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
แนวทางการดําเนินงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชีวัดท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
                     เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และให
ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป 

  ท้ังนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1. แกไขหัวตารางช่ือเร่ืองจากปญหาอุปสรรค เปน แนวทางการแกไข 
2. การเสนอแนวทางการแกไขใหนําเสนอในไตรมาสที่ 4  
3. ใหกองแผนงาน รวบรวมขอมูลใหครบถวน 
4. ใหตรวจสอบขอมูลของโครงการผลิตแพทยเพิ่ม จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาแพทยศาสตร 

จํานวน 16 คน  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงาน รวบรวมขอมูลใหครบถวนสมบูรณ เพ่ือนาํเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป 

 
4.12 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 
   รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สูการปฏิบัติ โดย
กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดไว กอปรกับเปนไปตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจําปงบประมาณ 2562 กองแผนงาน จึงไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความ
โปรงใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2562 เพื่อรวมจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดรับ
ความเห็นชอบแผนฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2562 เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2562 และสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
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ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงานจึงไดดําเนินการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว โดยสมารถสรุปผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้ 

ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 17 62.96 
     - ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 13 48.15 
     - ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 4 14.81 
  ตัวชี้วัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 4 14.81 
  ตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 6 22.22 
รวม 27 100.00 

  จากตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน ๒7 ตัวชี้วัด มีตัวชี้ วัดที่

บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 17 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 62.96 ตัวชี้วัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่

กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 14.81 และตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนินงาน

และจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 จํานวน 6 ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ 22.22 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 17 ตัวช้ีวัด โดยจําแนกไดดังนี้ 

    1.1 ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

มาตรการท่ี 1.1 เสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรม คานิยมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีไดรับขอมูล
ขาวสาร 

รอยละ 85.00 100.00 
นักศึกษาและบุคลากรไดรับขอมูลขาวสาร
ผ านสื่ อ สั ง คมจ ากหลายช อ งทาง  เ ช น 
Facebook มหา วิทยา ลั ย อุบลราช ธ านี , 
YouTube, Line เปนตน ครอบคลุมรอยละ 
100 ของประชากรในมหาวิทยาลัย 

2. จํานวนชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ให
บุคลากรมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของ
การประพฤติปฏิ บัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ชองทาง ≥ 4 5 
มีการเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเพื่อ
ยกยอง เชิดชูในดานคุณธรรมจริยธรรม 4 
ชองทาง ไดแก 1) สื่อมวลชน 2) เว็บไซต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  3 )  ป า ย
ประชาสัมพันธ LED  4) สื่อสังคม YouTube, 
Facebook, Line official, Instagram ข อ ง
มหาวิทยาลัย  5) ปายประชาสัมพันธประจํา
อาคาร 

 

มาตรการท่ี 1.2 สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนครั้งในการทบทวนคูมือการปฏิบัติงาน/
จรรยาบรรณ/ประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

เรื่อง ≥ 3 13 
1. โครงการทํ า นุ บํ า รุ งศิลป วัฒนธรรม 
กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการอบรมระเ บียบกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน (รัฐ) 
3. โครงการผูบริหารพบประชาคม (วิศวะ) 
4. โครงการจัดการความรู บุคลากรสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ (วิศวะ) 
5. โครงการพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม (เภสัช) 
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและมัชฌิม
นิเทศสูวิชาชีพ (เภสชั) 
7. โครงการคายพัฒนาทักษะภาวะความเปน
ผูนํา ปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาดานการ
ทุจริต (วิทยา) 
8. โครงการคายพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 
วิทยาศาสตร 
9. โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม บริหารงาน
โปรงใส รวมใจตานภัยทุจริต (UBU Say No 
To Corruption) ประจําป พ.ศ. 2562 
10. โครงการจรรยาบรรณของบุคลากรหรือ
หลักธรรมาภิบาล ทรัพยสนิ 
11. โครงการอบรม ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
12. โครงการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
13. โครงการกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรเขารวมอบรมการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2. จํานวนเรื่องในการประกาศ ประชาสัมพันธคูมือ/
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

กระบวน 
งาน 

≥ 3 4 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
แนวทางการพิจารณาขอรองเรียน 
2. คูมือการปฏิบัติ งานการสอบแข งขั น
บุคลากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
ประเภททั่วไปและตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
3. คูมือหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังบุคลากร
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
มาตรการ กลไก และระบบการใหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการที่ 2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนชองทางในการเผยแพรประกาศระเบียบ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

ชองทาง ≥ 3 3 
การเผยแพรชองทางเร่ืองผลประโยชนทับซอน 
3 ชองทาง ไดแก 1) เว็บไซต 2) หนังสือแจง
เวียน 3) การประชุม 

2. จํานวนชองทางในการในการเผยแพรความรูเรื่อง
การปองกันผลประโยชนทับซอน 

ชองทาง ≥ 3 3 
1) การเผยแพรคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอนทางเว็บไซต 
2) หนังสือแจงเวียน 
3 )  วี ดี ทั ศ น  “ ผ ล ป ระ โย ช น ทับซ อน” 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

มาตรการท่ี 2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนครั้ งในการจัดทํ า/ทบทวน/ปรับปรุ ง
หลักเกณฑรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ครั้ง 1 ๑ 
มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ืองแนวทางการพิจารณาขอ
รองเรียน และทําหนังสือแจงเวียนใหคณะ 
สํานัก และหนวยงานทราบ 

2. จํานวนชองทางการรับฟงขอรองเรียนและการ
แจงเบาะแสการทุจริต 

ชองทาง 3 3 
มีจํานวนชองทางการรับฟงขอรองเรียนคือ 1) 
แจงเ ร่ืองดวยตนเอง 2) ระบบแจงเ ร่ือง
รองเรียนและรับสินบน 3) แบบแจงเ ร่ือง
รองเรียนบนเว็บไซตและทางไปรษณีย 

3. รอยละของขอรองเรียนที่ มีการแจงผลการ
ดําเนินการแกผูรองเรียน 

รอยละ 100.00 100.00 
มีการดําเนินการพิจารณาและเสนอตออธิการ
มหาวิทยาลัยและทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณาตามขอรองเรียนจากผู รองเรียน
อยางครบถวนรอยละ 100 

มาตรการที่ 2.3 พัฒนาระบบการรับฟงขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนชองทางการรับฟ งความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชองทาง ≥ 4 5 
การเผยแพรชองทางเร่ืองการรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวน
เสีย 5 ชองทาง ไดแก 1) กลองรับฟงความ
คิดเห็น ณ จุดบริการของคณะ/สํ านัก /
หนวยงานของมหาวิทยาลัย 2) กลองรับฟง
ความคิดเห็นออนไลนหรือเ ว็บบอรดทาง
เว็บไซตของคณะ/สํานัก/หนวยงานของ
มหาวิทยาลัย 3) ชองแสดงขอความหรือ
ความคิดเห็นใตขาวประชาสัมพันธในสื่อสังคม
ออนไลน YouTube, Facebook ของคณะ/
สํานัก/หน วยงานของมหา วิทยาลัย  4 ) 
โทรศัพทแจงเร่ืองรองเรียนตอคณะ/สํานัก/
หนวยงานของมหาวิทยาลัย 5) แบบสอบถาม
หรือสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานหรือการบริการของคณะ/
สํานัก/หนวยงานของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

มหาวิทยาลัย 

มาตรการท่ี 3.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐลดการใช

ดุลพินิจของ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแนวทาง/ขอเสนอแนะในการลดการใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที ่

จํานวน 
นวัตกรรม 

≥ 3 3 
1. ระบบจัดการแผนยุทธศาสต ร และ
งบประมาณ (PhaPAB) 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (E-
Manage) 
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

มาตรการท่ี 3.4 พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนแผนควบคุมและตรวจสอบ แผน 1 1 

ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และถือ
เปนแนวทางปฏิบัติ 

2. รอยละของหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบตาม
แผนที่กําหนด 

รอยละ 100 100.00 
ดําเนินการตรวจสอบหนวยตรวจรับครบถวน
ตามแผนการตรวจสอบภายในประ จําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบทุกหนวย
ตรวจสอบ 

 

1.2 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับนักศกึษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 

มาตรการท่ี 1.1 เสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรม คานิยมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการยกยอง
เชิดชูและบุคลากรที่ไดรับเกียรติบัตรโครงการสงเสริม
และพัฒนาตนเองของนักศึกษาและบุคลากรในทาง
วิชาการและทางดานคณุธรรม และจริยธรรม  

คน ≥ 20 26 
1. นางสาวเกสร สายธน ู 
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
2. นายไวพจน อุนใจ  
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
3. นายธนเชษฐ  วิสัยจร  
อาจารยคณะรัฐศาสตร 
4. นายปยณฐั  สรอยคาํ  
อาจารยคณะรัฐศาสตร 
5. ผศ.กุสุมา จิตแสง  
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
อาจารยคณะเภสัชศาสตร 
6. นายมานิตย แซเตียว  
อาจารยคณะเภสัชศาสตร 
7. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ  
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร 
8. นางแวว ถนอมวงค  
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร 
9. นางสมคิด สุพันทะมาด  
ลูกจางประจําคณะเภสัชศาสตร 
10. นางสาวพจนาท ยางธิสาร  
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
11. รศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ  
อาจารยคณะวิทยาศาสตร 
12. นางสาวนิศาชล บุญจรัส  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
13. นายณรงคฤทธ์ิ อินทนนท  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
14. นายอิทธิพล มะโนธรรม  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
15. นายกรวิช แกวดี  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
16. นายภาณุพงศ นางาม  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
17. นางสาวกาญจนา บําเพ็ญ  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
18. นายอาณุวรรณ กาลจักร  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
19. รศ.สุรีพร เกตุงาม  
อาจารยคณะเกษตรศาสตร 
20. นายวรงศ  นัยวินิจ  
อาจารยคณะเกษตรศาสตร 
21. รศ.นายบุญสง เอกพงษ  
อาจารยคณะเกษตรศาสตร 
22. นายมานิตย แซเตียว  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 
23. นางนพมาศ นามแดง  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 
24. นางปาริชาติ สุรมาตย  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 
25. นายธีระพงษ วงศบุญ  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 
26. นางพิมลพรรณ อุนเจริญ  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 
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ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

มหาวิทยาลัย 

มาตรการท่ี 3.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐลดการใช

ดุลพินิจของ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัยที่มี
การปรับปรุง ทบทวน จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ 

รอยละ 90.00 93.33 
ปรับปรุงกระบวนงาน กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือปองกันการทุจริต ดานการคัดเลือก
นักศึกษารับทุนการศึกษา ดานการจัดซ้ือจัด
จาง ดานการแขงขันบุคคลบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ทุกคณะ/วิทยาลัย/สํานัก) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศกัยภาพบุคลากรในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารับการ
อบรม/เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 85.00 90.94 
1. โครงการอบรม เร่ือง มิติทางกฎหมายกับ
การบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูเขารวมโครงการ รอยละ 81.87 
2. โครงการอบรม ระเ บียบกฎหมาย ท่ี
เ ก่ียวข อง กับการปฏิ บั ติงาน ผู เ ข าร วม
โครงการ รอยละ 100.00 
3. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานและระเบียบ
ท่ีเก่ียวกับงานดานพัสดุ โดยมีโครงการยอย
ดังน้ี 
3.1 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ดําเนินการจาง กอสราง การบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุในการจางกอสราง 
3.2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
บริหารความเสี่ยง การบริหารพัสดุภาครัฐ
และแนวทางในการปองกันการทุจริต 
3.3 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินการจาง
กอสรางและบริหารสัญญา 
3.4 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัตงิานดานพัสดุ 
3.5 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการแกไขปญหา การวางแผนการ
จัดซื้อจัดจางและเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจาย 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
4. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในการ
ปอง กันและแก ไขปญหาการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ (อยูระหวางดําเนินการ) 
5. โครงการกิจกรรมสงเสริมบุคลากรเขารวม
อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า ส ม ถ ร ร น ะ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถในการปองกันและปราบปราม
การทุจ ริตและการประพฤติมิชอบ (อยู
ระหวางดําเนินการ) 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการอบรมกฎหมาย รอยละ 90.00 90.94 
1. โครงการอบรม เร่ือง มิติทางกฎหมายกับ
การบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. โครงการอบรม ระเ บียบกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

 

2. ตัวช้ีวัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับนักศกึษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

มาตรการท่ี 1.1 เสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรม คานิยมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนกิจกรรมที่ส ง เสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีความรู ความเขาใจ เพื่อใหปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

15 13 
1. โครงการทํ า นุ บํ า รุ งศิลป วัฒนธรรม 
กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการอบรมระเ บียบกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  
3. โครงการผูบริหารพบประชาคม 
4. โครงการจัดการความรู บุคลากรสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ  
5. โครงการพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและมัชฌิม
นิเทศสูวิชาชีพ  
7. โครงการคายพัฒนาทักษะภาวะความเปน
ผูนํา ปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาดานการ
ทุจริต  
8. โครงการคายพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 
วิทยาศาสตร 
9. โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม บริหารงาน
โปรงใส รวมใจตานภัยทุจริต (UBU Say No 
To Corruption) ประจําป พ.ศ. 2562 
10. โครงการจรรยาบรรณของบุคลากรหรือ
หลักธรรมาภิบาล ทรัพยสิน 
11. โครงการอบรม ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
12. โครงการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
13. โครงการกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรเขารวมอบรมการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และจะรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกใหกับ
นักศกึษาตอตานการทุจริต 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

12 9 
1. โครงการสโมสรนักศึกษา เลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รณรงค
การสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบและวินัยจราจร 
3. โครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร 
4. โครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร 
5. โครงการคายพัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนํา 
ปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาดานการทุจริต  
6. โครงการจัดการเรียนการสอนในการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตสํานึก ตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น” 
7. โครงการคายพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 
วิทยาศาสตร 
8. โครงการกิจกรรมเสริมสรางจิตสํา นึก 
คุณธรรม คานิยมในการแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
9. โครงการกิจกรรมพัฒนาแกนนํานักศึกษา 
และจะรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

มาตรการที่ 1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสรางคานิยมตอตาน

การทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให

นักศกึษา 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสรางคานิยม
ตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสราง
วินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหนักศึกษา 

กิจกรรม ≥ 20 7 
1. โครงการสโมสรนักศึกษา พะยอมชอใหม 
รวมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปูชา 
2. โครงการคายพัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนํา 
ปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาดานการทุจริต  
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รณรงค
การสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและวินัยจราจร 
4. โครงการสโมสรนักศึกษา เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รณรงค
การสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและวินัยจราจร 
6. โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
7. โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร 

2. จํานวนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรูดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลงาน ≥ 5 1 
1. สื่อการเรียนรูตามโครงการสืบคองอีสาน
ผสานเฮียนฮูประชาธิปไตย 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรูดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต คณะ
วิทยาศาสตร และจะรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

3. ตัวช้ีวัดที่ไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับนักศกึษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

มาตรการท่ี 1.1 เสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรม คานิยมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของบุคลากรดานการเงินและพัสดุที่เขารวมโครงการ รอยละ 95.00 รายงานผล ณ สิ้น 

ไตรมาส 4 2. รอยละเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 95.00 

 

มาตรการที่ 1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสรางคานิยมตอตาน

การทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให

นักศกึษา 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่นําเสนอและ
รปูแบบการปองกันการทุจริต 

จํานวน 
รายวิชา 

≥ 90 รายงานผล ณ สิ้น 
ไตรมาส 4 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

มหาวิทยาลัย 

มาตรการท่ี 3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการปองกันและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรม/เขารวม
กิจกรรมไดนําความรูมาประยุกตใชในกลไกหรือระบบเพ่ือใชในการ
ปองกันและลดความเส่ียงในการที่จะเกิดการทุจริต 

รอยละ 85.00 รายงานผล ณ สิ้น 
ไตรมาส 4 

2. จํานวนครั้งที่มกีารรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมผูบริหาร ครั้ง ≥ 2 1 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศกัยภาพบุคลากรในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 รายงานผล ณ สิ้น 

ไตรมาส 4 
 

ขอกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 แนวทางการดําเนินงานที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต (ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อ

ปองกันการทุจริต) O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต                      

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
                     เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2562 ณ สิ้น

ไตรมาส 3 และใหขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติตอไป 
 
4.13 ขออนมุัติปรับโครงสรางคณะบริหารศาสตร และขอจัดตั้งศนูยวิจัยและใหคําปรึกษาทางธุรกิจ  
-คณะบริหารศาสตร ขอถอนเร่ือง เพื่อไปดําเนินการจัดทําขอมูลใหสมบูรณครบถวน 

  
  4.14 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา ประจําปบประมาณ พ.ศ.

2563 สําหรับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร นําเสนอท่ีประชุม ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 1/
๒๕๖2  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุ
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก โดยจัดสรรตามแนวทางท่ีคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี 7/๒๕๖2  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖2 มีมติ
เห็นชอบ ดังน้ี 

1. จัดสรรงบประมาณ ในหมวดคาวัสดุการศึกษาใหกับหนวยงานสนับสนุนท้ัง  3  หนวยงาน คือ 

สํานักงานอธิการบดี  สํานักวิทยบริการ  และสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ในอัตรารอยละ 15 ของงบประมาณคา

วัสดุการศึกษาท่ีไดรับการจัดสรร (ตามมติท่ีประชุมการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2556) 
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2. งบประมาณคาวัสดุการศึกษาที่เหลือหลังจากจัดสรรใหแกหนวยงานสนับสนุนท้ัง 3 หนวยงาน ใน

แตละผลผลิต มาแบงเปน 2 สวน ในอัตราสวนของจํานวนนักศึกษาหัวจริง และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ในอัตราสวน

เทากับ 50 : 50 
3. จัดสรรคาวัสดุการศึกษาให คณะ/วิทยาลัย ตามสัดสวนจํานวนนักศึกษาหัวจริง และนักศึกษาเต็ม

เวลา ของแตละคณะ/วิทยาลัย 

คณะที่เปนสวนราชการ : ตั้งแผนงบประมาณรายจายไวที่คณะ/สํานักและกันเงินจัดสรรคาวัสดุไวที่

สวนกลาง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2561  ทั้งนี้ การขอใชงบประมาณรายจายที่จัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง จะพิจารณาจากผลการใชเงินตรงหมวดและ

มีผลการเบิกจายสูงกวา รอยละ 80 ของเงินท่ีจัดสรรไวที่คณะ/สํานัก ครั้นเมื่อคณะ/สํานัก ไดมีการเบิกจาย

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรสูงกวารอยละ 80 แลว มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเงินประจํางวดในสวนท่ีเหลือที่จัดสรรไวที่

สวนกลาง ใหกับคณะ/สํานัก ตามแผนการใชจายงบประมาณที่คณะ/สํานักเสนอตอไป การเบิกจายงบประมาณจะ

เบิกจายท่ีคณะ/สํานัก  พรอมทั้งสรุปกิจกรรม/โครงการ ท่ีเบิกจายคาวัสดุการศึกษาตามจํานวนงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุ

การศึกษา รวมทั้งสิ้น 35,240,800 บาท ดังนั้น กองแผนงานจึงขอเสนอ (ราง) การจัดสรรงบประมาณแผนดิน 

หมวดคาวัสดุการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. นํามาจัดสรรใหหนวยงานสนับสนุนทั้ง 3 หนวยงาน ; ตามมติท่ีประชุมการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ในอัตรารอยละ 15 ของ
งบประมาณในหมวดคาวัสดุ แลวนํามาจัดสรรใหกับทั้งสามสํานักตามอัตราสวนของงบประมาณท่ีแตละสํานักไดรับ
จัดสรรในปงบประมาณที่ผานมา รายละเอียดตามตารางท่ี ๑ 
ตารางที่ 1   (ราง) การจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 3 สํานัก 

 
2. การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ป 2563 ใหกับคณะวิชาภายใตผลผลิตผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ นํางบประมาณคงเหลือในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มา
แบงเปน 2 สวน ในอัตราสวนของจํานวนนักศึกษาหัวจริง และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ในอัตราสวน เทากับ 50 : 
50  คิดเปนเงินจากอัตราสวนดังกลาว จะเทากับ 3,264,100  :  3,264,000 บาท รวมเปนเงิน 6,528,100 
บาท  

กรณี คณะพยาบาลศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ซึ่งเปนสวนงานภายใน 
ประมาณการงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในเบื้องตนจะยังไมพิจารณาการ
จัดสรร โดยคงยอดงบประมาณไวที่สวนกลาง จํานวน 3,558,500 บาท  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561  ใหตั้งแผนงบประมาณรายจายไวที่ คณะ/

สํานักงานอธิการบดี 252,800             415,200      72,100               740,100           

สํานักวิทยบริการ 899,100             478,900      2,763,200           4,141,200        

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย -                    -             404,700             404,700          

รวม 1,151,900         894,100     3,240,000         5,286,000        

รายการ วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
รวม
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สํานัก และกันเงินจัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง ท้ังนี้ การขอใชงบประมาณรายจายที่จัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง จะ
พิจารณาจากผลการเบิกจายสูงกวา รอยละ 80 ของเงินที่จัดสรรไวที่ คณะ/สํานัก ครั้นเมื่อ คณะ/สํานัก ไดมีการ
เบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสูงกวารอยละ 80 แลว มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเงินประจํางวดในสวนที่เหลือที่
จัดสรรไวที่สวนกลาง ใหกับ คณะ/สํานัก ตามแผนการใชจายงบประมาณท่ี คณะ/สํานัก เสนอตอไป  โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในหมวดคาวัสดุใหกับ คณะ/สํานัก ในเบ้ืองตนตามรายจาย
จริงของงบประมาณในหมวดดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562)  

สําหรับคณะเภสัชศาสตร มีรายจายจริงงบประมาณวัสดุในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 
ท่ี 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) เทากับ  2,354,918 บาท ดังนั้น ในเบื้องตนจึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกับคณะเภสัชศาสตร เปนเงิน  2,355,000 บาท สําหรับงบประมาณในสวนที่เหลือ 
จํานวน 614,600 บาท น้ัน ใหคงยอดงบประมาณไวที่สวนกลางกอน 

3. การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ป 2563 ใหกับคณะวิชาภายใตผลผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร นํางบประมาณคงเหลือในผลผลิตผูสําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มาแบงเปน 
2 สวน ในอัตราสวนของจํานวนนักศึกษาหัวจริง และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ในอัตราสวน เทากับ 50 : 50  คิด
เปนเงนิจากอัตราสวนดังกลาว จะเทากับ 2,533,400 : 2,533,300 บาท รวมเปนเงนิ  5,066,700 บาท  

กรณี คณะนิติศาสตร คณะบริหารศาสตร และคณะรัฐศาสตร ซึ่งเปนสวนงานภายใน ประมาณ
การงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเบ้ืองตนจะยังไมพิจารณาการจัดสรร โดยคง
ยอดงบประมาณไวที่สวนกลาง จํานวน 3,143,600 บาท   

สําหรับคณะ/สํานัก ที่เปนสวนราชการ นั้น ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมคร้ังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561  ใหตั้งแผนงบประมาณรายจายไวที่ คณะ/สํานัก และกัน
เงินจัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง ทั้งนี้ การขอใชงบประมาณรายจายที่จัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง จะพิจารณาจากผล
การเบิกจายสูงกวา รอยละ 80 ของเงินที่จัดสรรไวท่ี คณะ/สํานัก คร้ันเม่ือ คณะ/สํานัก ไดมีการเบิกจายงบประมาณ
ท่ีไดรับจัดสรรสูงกวารอยละ 80 แลว มหาวิทยาลัย จะอนุมัติเงินประจํางวดในสวนที่เหลือท่ีจัดสรรไวท่ีสวนกลาง 
ใหกับ คณะ/สํานัก ตามแผนการใชจายงบประมาณที่ คณะ/สํานัก เสนอตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในหมวดคาวัสดุใหกับ คณะ/สํานัก ในเบื้องตนตามรายจายจริงของงบประมาณในหมวด
ดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) 

สําหรบัคณะศิลปศาสตร มีรายจายจริงงบประมาณวัสดุในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส
ท่ี 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) เทากับ  1,124,030 บาท  ดังนั้น ในเบ้ืองตนจึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณคาวัสดุ
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกับคณะศิลปศาสตร เปนเงนิ 1,124,030 บาท  สําหรับงบประมาณ
ในสวนที่เหลือ จํานวน  799,000 บาท บาท นั้น ใหคงยอดงบประมาณไวที่สวนกลางกอน 

4. การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ป 2563 ใหกับคณะวิชาภายใตผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนํางบประมาณคงเหลือในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มาแบงเปน 2 
สวน ในอัตราสวนของจํานวนนักศึกษาหัวจริง และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ในอัตราสวน เทากับ 50 : 50  คิดเปนเงิน
จากอัตราสวนดังกลาว จะเทากับ 9,180,400 : 9,180,400 บาท รวมเปนเงิน  18,360,000 บาท  

กรณี คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งเปนสวนงานภายใน ประมาณการงบประมาณ
คาวัสดุการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  855,000  บาท สําหรับ คณะ/สํานัก ที่เปนสวน
ราชการ นั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2561  ใหตั้งแผนงบประมาณรายจายไวท่ี คณะ/สํานัก และกันเงินจัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง ทั้งนี้  
การขอใชงบประมาณรายจายที่จัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง จะพิจารณาจากผลการเบิกจายสูงกวา รอยละ 80 ของ
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เงินที่จัดสรรไวที่ คณะ/สํานัก ครั้นเมื่อ คณะ/สํานัก ไดมีการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสูงกวารอยละ 80 แลว 
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเงินประจํางวดในสวนท่ีเหลือที่จัดสรรไวที่สวนกลาง ใหกับ คณะ/สํานัก ตามแผนการใชจาย
งบประมาณท่ี คณะ/สํานัก เสนอตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในหมวดคา
วัสดุใหกับ คณะ/สํานัก ในเบ้ืองตนตามรายจายจริงของงบประมาณในหมวดดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) 

สําหรบัคณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร และ คณะวิศวกรรมศาสตร มีรายจายจริงงบประมาณ
วัสดุในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) ดังนี้ 

1.) คณะเกษตรศาสตร เปนเงิน     1,664,790  บาท  
2.) คณะวิทยาศาสตร เปนเงนิ       4,519,372  บาท 
3.) คณะวิศวกรรมศาสตร เปนเงนิ   3,031,038  บาท 
ดังนั้น ในเบื้องตนจึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ใหกับคณะท้ังสาม ดังนี้ 
1.) คณะเกษตรศาสตร เปนเงิน     1,664,800  บาท  
2.) คณะวิทยาศาสตร เปนเงนิ       4,519,400  บาท 
3.) คณะวิศวกรรมศาสตร เปนเงนิ   3,031,100  บาท 
สําหรับงบประมาณในสวนที่เหลือของคณะทั้งสาม จํานวน  8,289,700 บาท นั้น ใหคงยอด

งบประมาณไวท่ีสวนกลางกอน 
รวมเปนงบประมาณคาวัสดุการศึกษาที่จะคงยอดงบประมาณไวที่สวนกลาง จํานวน 17,260,400 

บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 
ท้ังน้ี  คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเขาพบผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงบประมาณที่

กํากับดูแลงบประมาณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นการบริหารงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ซึ่งสํานัก
งบประมาณแจงวาในการบริหารงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา  สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายได ภายในหมวดงบดําเนินงาน ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอที่ 21 (2) งบ
ดําเนินงาน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ท่ีกําหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ และใหถัวจายกันได เวนแตรายจาย
ประเภทคาสาธารณูปโภคใหนําไปใชจายในประเภทอื่นภายในงบรายจายนี้ได หากไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ  
ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณรายจาย หมวดคาวัสดุการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กองแผนงานจึงขอนําเรียนคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุ
การศึกษาตอไป 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอที่ 21 (2) งบดําเนินงาน ใหใชจายเปน
รายจายใดๆ ที่กําหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ และใหถัวจายกันได เวนแตรายจายประเภทคาสาธารณูปโภคให
นําไปใชจายในประเภทอ่ืนภายในงบรายจายนี้ได หากไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ   
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบ

การจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สําหรับคณะ/วิทยาลัย/

สํานัก  เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ตอไป 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สําหรับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก   

  4.15 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และหมวดคาจางเหมาทําความสะอาด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 สําหรับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอท่ีประชุม  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคร้ังที่ 1/๒๕๖2  เม่ือ
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาจางเหมาทําความ
สะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก โดยจัดสรรตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖2  เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖2 มีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

1. คิดพ้ืนท่ีเฉลี่ยความรับผิดชอบตอเจาหนาที่ทําความสะอาด 1 คน (จากการดําเนินการจางเหมา
ทําความสะอาดจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562) เพ่ือคํานวณเปนจํานวนเจาหนาท่ีทําความสะอาดจากพ้ืนที่ที่จะที่
การจางเหมาทําความสะอาดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  คูณดวยอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ํา เปนเงิน 320 บาท/
วัน แลวจึงคูณดวยจํานวนวันทําการในรอบ 1 เดือน (ประมาณ 22 วัน) แลวจึงคูณดวยจํานวนระยะเวลาในการจาง
ตลอดทั้งปงบประมาณ คือ 12 เดอืน 

2. คิดจํานวนเจาหนาที่ทําความสะอาดที่จะปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเพียงครึ่งหน่ึงของจํานวน
เจาหนาที่ที่ทําความสะอาดในวันทําการ คูณดวยอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา เปนเงิน 320 บาท/วัน และคูณดวย
จํานวนวันหยุดราชการในรอบ 1 เดือน (ประมาณ 8 วัน) แลวจึงคูณดวยจํานวนระยะเวลาในการจางตลอดท้ัง
ปงบประมาณ คือ 12 เดือน 

3. นําผลรวมของการคํานวณคาจางเจาหนาที่ทําความสะอาดตามขอ 2  และขอ 3  มาคูณดวยคา
วัสดุ คาดําเนินการ และกําไรในอัตรารอยละ 20 (กรณีที่จางบริษัทเอกชน หรือกรณีจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการ
ดําเนินงาน)  แลวมาคูณดวยภาษีมูลคาเพ่ิม ในอัตรารอยละ 7 จึงเปนงบประมาณคาจางเหมาทําความสะอาดของ
คณะ/สํานักตางๆ   
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวด
คาจางเหมาทําความสะอาด รวมทั้งสิ้น 4,257,600 บาท  กองแผนงานใครขอเสนอกรอบการจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน หมวดคาจางเหมาทําความสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  สําหรบัคณะสวนราชการ ประกอบดวย 
คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะศิลปศาสตร  สํานักคอมพิวเตอร
แ ล ะ เ ค รื อ ข า ย  สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  สํ า นั ก ง า น บ ริ ห า ร ท รั พ ย สิ น แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น   
และสํานักวิทยบริการ  รายละเอียดตามตารางที่ 1   
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ตารางท่ี 1  สรุปการจัดสรรงบประมาณคาจางเหมาทําความสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                
จําแนกตามผลผลิต คณะ/วิทยาลัย/สํานัก (กรณีจัดสรรงบประมาณเฉพาะหนวยงานท่ีเปนสวนราชการ) 

 
 
 มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 659,400 บาท เพ่ือเปนคาจางเหมาทํา

ความสะอาดสําหรับคณะในกํากับ เพ่ือทดแทนในสวนของงบประมาณแผนดินที่มิไดจัดสรรให ประกอบดวยคณะศิลป
ประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร คณะนิติศาสตร  
คณะบริหารศาสตร  คณะรัฐศาสตร  รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

วงเงินท่ีจัดสรรตามงบท่ีไดรับ วงเงินท่ีคณะ/สํานัก สมทบ รวม

ผู สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกษตรศาสตร 334,500                        610,100                      944,600         

วิทยาศาสตร 717,900                        1,309,600                    2,027,500      

วิศวกรรมศาสตร 541,100                        987,200                      1,528,300      

ศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร -                              129,000                      129,000         

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีผลรวม 1,593,500                    3,035,900                  4,629,400      

ผู สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ -                              406,800                      406,800         

เภสัชศาสตร 293,700                        535,700                      829,400         

พยาบาลศาสตร -                              101,700                      101,700         

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ผลรวม 293,700                      1,044,200                  1,337,900      

ผู สําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร นิติศาสตร -                              111,600                      111,600          

บริหารศาสตร -                              389,400                      389,400         

รัฐศาสตร -                              64,500                        64,500           

ศิลปศาสตร 182,200                        332,400                      514,600         

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 70,800                         128,900                      199,700         

สํานักงานอธิการบดี 1,164,200                     2,123,100                    3,287,300      

สํานักงานอธิการบดี (สวนที่มิไดจัดสรรให

คณะในกํากับ)
659,400                        -                             659,400         

สํานักบริหารทรัพยสินฯ 81,600                         148,800                      230,400         

สํานักวิทยบริการ 212,200                        386,900                      599,100         

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ผลรวม 2,370,400                   3,685,600                  6,056,000      

ผลรวมท้ังหมด 4,257,600                  7,765,700                12,023,300   

อัตราสวนระหวางงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได 35                               65                             100               

ผลผลิต คณะ/สํานัก/วิทยาลัย
คาจางเหมาทําความสะอาด (บาท)
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ตารางที่ 2  สรุปการจัดสรรงบประมาณคาจางเหมาทําความสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
               สําหรับคณะในกํากับ                

คณะ/วิทยาลัย 
จัดสรรเงินรายไดเปน 

คาจางเหมาทําความสะอาด (บาท) 

1. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 70,700 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 223,000 

3. คณะพยาบาลศาสตร 55,700 

4. คณะนิติศาสตร 61,200 

5. คณะบริหารศาสตร 213,500 

6. คณะรฐัศาสตร 35,300 

รวม 659,400 
รายละเอียดแสดงวิธีการคํานวณคาจางเหมาทําความสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 1 และสรุปการจัดสรรงบประมาณคาจางเหมาทําความสะอาด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ

กรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาจางเหมาทําความสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สําหรับ

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป 

    

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และหมวดคาจางเหมาทําความ
สะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สําหรับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 

 
4.16 การเสนอช่ือผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2561  
(เสนอพิจารณาเปน วาระลับ เอกสารประกอบการประชุมและมติที่ประชุม สืบคนจากสํานักงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ) 
 

4.17 การเสนอช่ือผูสมควรไดรับรางวัลรัตนโนบล ประจําปการศึกษา 2561 
(เสนอพิจารณาเปน วาระลับ เอกสารประกอบการประชุมและมติที่ประชุม สืบคนจากสํานักงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ) 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
  5.1  แจงผลการพิจารณาโครงการ EdPEx 200 รุนท่ี 6 

 รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศ : EdPEx200 รุนที่ 6 พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่มีศักยภาพและความ
พรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ใหนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) ไปใชในการพัฒนาคุณภาพขององคการทางการศึกษาและกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางยั ่งย ืนและสามารถแขงขันไดทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ ่งมี
หนวยงานระดับคณะวิชา/สถาบันใหความสนใจยื่นความประสงคเขารวมโครงการฯ โดยจัดสงโครงรางองคการ 
(OP)ไมเกิน 5 หนา ผลลัพธในหัวขอ 7.1 – 7.5 ไมเกิน 5 หนา และ หัวขอ 2.2 และ หัวขอ 6.1 รวมไมเกิน 10 
หนา เพื่อประกอบการพิจารณา จํานวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน 49 หนวยงาน จําแนกเปนหนวยงานระดับสถาบัน 2 
หน วยงาน หน วยงานระด ับคณะวิชา 47 หน วยงาน และมีหน วยงานที ่ผ านการการค ัดเล ือกเบื ้องตน 
(screening) จํานวน 18 หนวยงาน  น้ัน 

 ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหนวยงานที่ผานการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ
EdPEx200 รุนท่ี 6 พ.ศ. 2561 กลุมแรก จํานวน 11 หนวยงาน ดังตอไปนี้ 

1. คณะเภสัชศาสตร              มหาวิทยาลัยเชียงใหม     
2. คณะวิทยาศาสตร              มหาวิทยาลัยเชียงใหม     
3. คณะสัตวแพทยศาสตร         มหาวิทยาลัยเชียงใหม     
4. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม     
5. คณะสาธารณสุขศาสตร       มหาวิทยาลัยขอนแกน     
6. คณะศิลปกรรมศาสตร          มหาวิทยาลัยขอนแกน     
7. คณะเภสัชศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร     
8. คณะเภสัชศาสตร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       
9. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       
10.  คณะทรัพยากรธรรมชาติ            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       
11.  คณะเภสัชศาสตร                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) จะไดจัดทํา
หนังสือแจงผลอยางเปนทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพรอมรายงานขอมูลปอนกลับ (Feedback report) เพื่อ
เปนขอเสนอแนะในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบผลการพิจารณาโครงการ EdPEx 200 รุนท่ี 6

และ ใหขอเสนอแนะอื่นๆท่ีเก่ียวของ   

 

  มติที่ประชุม  : รับทราบ 
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5.2 รายงานสถานการณน้ําประปาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เสนอที่ประชุม เนื่องจากปรมิาณน้ําดิบในหนอง

อีเจมลดต่ําลง กอปรกับปริมาณฝนทิ้งชวงในระยะเวลาที่ผานมา ดังนั้น สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมจึงได

ทําการสรุปปริมาณน้ําตนทุน สัดสวนการใชน้ําในกลุมตางๆ และคาดการณการบริหารจัดการน้ํา ในอนาคต รวมทั้ง

มาตรการที่ควรดาํเนินการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ท้ังนี้ ที่ประชุมมีการอภิปราย และขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้   
1.ขอใหคณะ/สํานัก/หนวยงานตรวจสอบระบบอุปกรณฺ ภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบใหอยูใน

สภาพสมบูรณ โดยสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม จัดเจาหนาที่ เพ่ือรวมตรวจสอบกับคณะ/สํานัก/
หนวยงาน) 

 2. รณรงคมาตรการการประหยัดน้ํา แกนักศึกษา บุคลากร เพ่ือสรางความตระหนักในการใชน้ํา  
อยางประหยัด 

3. จัดหางบประมาณเพื่อจัดหาแหลงน้ําใตดินเพิ่มเติม เชน  พัฒนาสรางแหลงน้ําใหมบริเวณรองกอ 
4. ขอใหสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม พยากรณการใชนํ้าและรายงานผลการใชนํ้าตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทุกเดือน 
5. การใชแหลงน้ําใตดินเพ่ิมเติมเพ่ือการอุปโภค เชน การรดน้ําตนไม 
6. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงคฯ โดยขอความรวมมือจากคณะ/สํานัก/หนวยงาน มอบหมาย

ผูแทนในการแกปญหาการประหยัดการใชนํ้า 
7. พิจารณาแกไข ทอน้ําประปาที่มีอายุการใชงานตั้งแตการกอตั้งมหาวิทยาลัย(30 ป)  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  
 

5.3 การจัดสัปดาหหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี  
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ แจงที่ประชุม ตามท่ี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือขาย 

ภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐรวมกับสมาคมผูจัดพิมพและผูจัดจําหนวยหนังสือแหงประเทศไทย กําหนดจัดใหมี
โครงการงานสัปดาหหนังสือและการเรียนรูอุบลราชธานี ครั้งท่ี 11 ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 10-18 สิงหาคม 
2562 ณ ตึกสุนียทาวเวอร และมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เปนผูแทนเขารวม
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 และเพ่ือใหการจัดการสัปดาหหนังสือและการ
เรียนรูอุบลราชธานี ครั้งท่ี 11 ประจําป 2562 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนกับประชาชน ชาว
จังหวัดอุบลาชธานี ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกิจกรรม
การจัดสัปดาหหนังสืออุบลราชธานี ตอไป 
 

  มติที่ประชุม : รับทราบ  

 
 
 






