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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๓/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
  

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๑๕. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๘. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๙. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพราช     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๑. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
                    ๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์… 



2 
 

๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
      - 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๓. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๔. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๕. ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ประชุมออนไลน์) 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการ
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๓ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๙ คน                   
ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม    

                

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วม 
   การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 
 
 

 ๑.๑.๓  ขออนุมัติ... 
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  ๑.๑.๓  ขออนุมัติแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
        ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึก 
        ปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๔.๑.๑๐/๒๓๗ 
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้
เพ่ือจ่ายให้แก่แหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ได้ขอความอนุเคราะห์ส านักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้ชี้แจงข้อเท็จเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาการออกประกาศดังกล่าว  
 เนื่องจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับร่างประกาศข้อ ๕ โดยใช้ข้อความว่า “ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับหน่วยฝึกงาน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อหนึ่งวันท าการ และ
วิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับหน่วยฝึกงาน” ดังนั้น เพ่ือให้รายงานการประชุม
ดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและตรงกับเนื้อความในประกาศ  ในการนี้                    
คณะเภสัชศาสตร์  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยแก้ไขรายงานการประชุม โดยใช้ข้อความดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

เดิม ใหม่ 
ข้อ ๕ ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับหน่วยฝึกงาน แต่
ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อหนึ่งวันท า
การ และวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์กับหน่วยฝึกงาน 

ข้อ ๕ ให้คณบดีเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ตามจ านวนเงินที่คณะได้รับแจ้งจากแหล่ง
ฝึกหรือตามความตกลงระหว่างคณะกับแหล่งฝึก โดย
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินอื่นใดให้เป็นตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
หรือทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 
     กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดหรือให้ปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม 

 

  ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย  จึงได้น าเสนอการแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือจ่ายให้แก่แหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไข
รายงานการประชุม ตามท่ีได้เสนอมาในข้างต้น 
     
  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม         เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามเสนอ 
 
 
 
 

๑.๑.๔  ขอแสดง... 
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  ๑.๑.๔  ขอแสดงความยินดีกับนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา  
    ๒๕๖๒ 
    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น 
 ในโอกาสนี้  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จึงขอแสดงความยินดีกับนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ในโอกาสนี้ด้วย 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
               

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ                

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   

          

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
        

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓...    
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  การก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

                      ในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567    
               รองอธิการบดีฝ่าบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

 1. ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม  
2564 มีมติอนุมัติการก าหนดกรอบอัตรากาลัง อัตราใหม่ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีข้อเสนอแนะให้กองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ดังนี้ 

 1) มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขเอกสารกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2567) หน้าที่ 32 และหน้าที่ 35 เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์มีอัตราก าลังประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ใน
อัตราปัจจุบันที่เกินกว่าอัตราที่พึงมีแล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นการเพ่ิมอัตราก าลังอีก 1 อัตรา และเพ่ิมเติมเหตุผลความ
จ าเป็นของคณะเกษตรศาสตร์ที่มีอัตราก าลังประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ในอัตราปัจจุบันที่เกินกว่าอัตราที่พึงมี 
(ตามตารางในหน้า 35) ด้วย  

2) มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขเอกสารกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2567) หน้าที่ 36 - 39 โดยเพิ่มเติมอัตราที่พึงมีของอัตราก าลังประเภทสนับสนุน  

กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ (ลับ) เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติกรอบอัตราก าลัง 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) ซึ่งรวมถึงกรอบอัตราก าลังส าหรับต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการที่จะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา และมีข้อเสนอแนะให้
กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดท ากรอบอัตราก าลังส าหรับต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการที่จะ
เกษียณอายุราชการ ในช่วงปีงบประมาณท่ีเหลือของกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 

2. กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยข้างต้น โดย
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการและจ าเป็นเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ือต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 – 2567          

ผลการ... 

1. ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการฯ 

2. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการฯ 

3. เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนด

กรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการฯ 

4. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการฯ 
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ผลการส ารวจพบว่า มีเพียงคณะวิทยาศาสตร์ที่เสนอขอก าหนดกรอบอัตราก าลังเพื่อต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1 อัตรา สาขา
คณิตศาสตร์ โดยสรุปการขอก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ือต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 – 2567 ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 การขอก าหนดกรอบอัตราก าลังเพื่อต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 – 2567 
 

คณะ/วิทยาลัย กรอบอัตราก าลังเพื่อต่อเวลาราชการของข้าราชการฯ           
ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 
2. คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 
3. คณะบริหารศาสตร์ 0 0 0 
4. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 
5. คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 0 
6. คณะรัฐศาสตร์ 0 0 0 
7. คณะวิทยาศาสตร์ 1 0 0 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 
9. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 
10. คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 
11.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 0 0 0 
รวม 1 0 0 

3. ตามหลักเกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังเพื่อต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  

3.1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 2 การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา มิใช่สิทธิของผู้ขอต่อเวลาราชการ  

3.2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 ข้อ 5 การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และข้อบังคับนี้  

3.3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559               
ข้อ 15/1 การก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
เกษียณอายุราชการให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

  (1) หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนด  
 (2) ความต้องการและความจ าเป็นของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเป็น

รายสาขาวิชา โดยให้พิจารณาจากนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา สัดส่วนอาจารย์ต่อ 
 

นักศึกษา… 
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นักศึกษา เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ 
สาขาวิชา และผลการประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย   

 (3) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์จึงได้วิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นของคณะ
และสาขาวิชา เพื่อขอก าหนดกรอบอัตราก าลังเพื่อต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1 อัตรา สาขาคณิตศาสตร์ โดยได้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตามล าดับขั้นดังนี้ 
  4.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติต่อไป 
  4.2 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบในหลักการ และมี
ข้อเสนอแนะให้คณะวิทยาศาสตร์จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1) อาจารย์ที่พึงมีต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
2) น าเสนอตารางจ านวนอาจารย์ปัจจุบันที่มีคนครอง อัตราก าลังที่พึงมี และจ านวนอัตราที่

เกษียณอายุราชการในแต่ละปี (พ.ศ. 2564-2567) 
 3) แสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่แสดงถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น ผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ความรับผิดชอบที่ส าคัญในหลักสูตร หากไม่มีการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการฯ  
 5. คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
อนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

จากการวิ เคราะห์ อัตราก าลั งที่ พึ งมี  ในแผนกรอบอัตราก าลั งมหาวิทยาลัย  ระยะ  4 ปี                                 
พ.ศ. 2564 - 2567 ของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  โดยพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 ข้อ 15 การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ประเภทวิชาการให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซึ่งอัตราที่
พึงมีสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ คือ 135 อัตรา ซึ่งจ านวนอาจารย์ในปัจจุบัน คือ 129 อัตรา (อัตราที่มีคน
ครองเดิมจ านวน 128 อัตรา และอัตรานักเรียนทุนที่บรรจุในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1 อัตรา) รายละเอียด
ตามตารางท่ี 2 – 5 
ตารางท่ี 2 อัตราก าลังคณะวิทยาศาสตร์ 
 

สายวิชาการ 2564 2565 2566 2567 
จ านวนอาจารย์ต้นปีงบประมาณ 133 128 127 126 
กรอบอัตราก าลังใหม่ (พนักงานเงินรายได้) 0 0 2 0 
นักเรียนทุนบรรจุใหม่ 0 1 0 2 
เกษียณอายุราชการ 5 2 3 0 
จ านวนอาจารย์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 128 127 126 128 
ส่วนต่างจ านวนอาจารย์กับจ านวนที่พึงมี 135 คน (+)เกิน(-)ขาด -7 -8 -9 -7 

ตารางท่ี 3... 
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ตารางท่ี 3 บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 – 2567 
 

ปีงบประมาณ จ านวนอาจารย์เกษียณอายุ รายละเอียด 
2564 5 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน, ฟิสิกส์ 3 คน, เคมี 1 คน 
2565 2 สาขาคณิตศาสตร์ 1 คน, ชีววิทยา 1 คน 
2566 3 สาขาชีววิทยา 3 คน 
2567 0  

รวมจ านวน(คน) 10  
 

ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์
และสาขาสถิติ 

สายวิชาการ สาขาคณิตศาสตร ์ สาขาสถิติ รวม 
ข้าราชการ 6 0 6 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 7 3 10 
รวม 13 3 16 

 

ตารางท่ี 5 รายงาน ค่า FTES สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปีการศึกษา 2561 - 2563 
ปี

การศึกษา 
จ านวนนศ.
หลักสูตร 
วท.บ+ 
วท.ม.

คณิตศาสต
ร ์

ค่าFTES 
วิชาGE.+

วิชาพ้ืนฐาน
คณิตศาสต

ร์ สถิติ 

ค่าFTES 
หลักสูตร 
วท.บ.

คณิตศาสตร์ 

ค่าFTES 
หลักสูตร 
วท.ม. 
คณิต

ศาสตร
ศึกษา 

รวมค่า 
FTES 

อัตราส่วน
อาจารย์ต่อ
นักศึกษา
เต็มเวลา 

FTES/อัตรา
1:20 

จ านวน
อาจารย์
สาขา

คณิตศาสต
ร์ที่พึงมี
(คน) 

2561 152 457.66 68.83 29.00 555.49 1 ต่อ 20 555.49/20 27.77 
2562 142 484.33 77.33 27.50 589.16 1 ต่อ 20 589.16/20 29.46 
2563 124 411.67 79.42 21.00 512.09 1 ต่อ 20 512.09/20 25.60 
เฉลี่ย 140 451.22 75.19 25.83 552.25  552.25 27.61 
  

 ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ เท่ากับ 1 ต่อ 
20 ดังนั้น จากตารางสรุปค่า FTES ที่ค านวณ รวมภาระงานสอนที่อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ รับผิดชอบ ได้แก่ 
รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ รายวิชาในหลักสูตรวท.บ.คณิตศาสตร์ รายวิชาในหลักสูตร วท.ม.
คณิตศาสตรศึกษา เฉลี่ย 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง คิดเป็น ค่า FTES = 552.25 หากเทียบสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ก าหนด 1 ต่อ 20 จะพบว่าจ านวนอาจารย์ที่พึงมีใน
สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ คือ 27.61 คน (ปัดเศษเป็น 28 คน) ปัจจุบันอัตราอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสาขาสถิติมี
จ านวนรวมทั้งสิ้น 16 อัตรา ดังนั้น จ านวนอาจารย์ปัจจุบันจึงน้อยกว่าอัตราที่พึงมีอยู่จ านวน 12 อัตรา 
 

  เหตุผลความจ าเป็นในการขอก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 – 2567 สาขาความเชี่ยวชาญ 
คณิตศาสตร์ 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์… 
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 คณะวิทยาศาสตร์ ยังมีความขาดแคลนอัตราก าลังสายวิชาการ จากการวิเคราะห์อัตราก าลังที่พึงมีสาย
วิชาการ คือ 135 อัตรา ซึ่งจ านวนอาจารย์ในปัจจุบัน คือ 129 อัตรา ในการอนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่คณะ
วิทยาศาสตร์ได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก าลังเฉพาะในกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ซึ่งกระทบต่อ
งบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ในการบริหารอัตราก าลังทางคณะฯ จึงได้พิจารณาแนวทางในการ
ขอก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงิน
งบประมาณและยังเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีต าแหน่งทางวิชาการและมีประสบการณ์ที่พร้อมและ
สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของคณะได้เป็นอย่างด ี
  กรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอในสาขาความเชี่ยวชาญ 
คณิตศาสตร์ ด้วยทางคณะฯ เปิดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งเป็นความต้องการของตลาด มีความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยในหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาครูหรือบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ที่สามารถออกแบบ จัดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์และวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้สอนในทั้ง 2 หลักสูตรยังไม่เพียงพอและเป็นสาขาขาดแคลน  

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นและความต้องการในการก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 – 2567  เพ่ือประโยชน์ดังนี้ 

1. ด้านผลิตบัณฑิต 
   อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและบริหาร

จัดการการเรียนการสอน ต าแหน่งทางวิชาการสูง ในปัจจุบันจะหาผู้ปฏิบัติงานแทนได้ยาก เป็นสาขาขาดแคลน 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่สามารถรับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตรศึกษาซ่ึงผู้เรียนส่วนใหญ่เป็น
ครูประจ าในโรงเรียน จ าเป็นต้องอาศัยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน เข้าใจบริบทและบทบาทความ
เป็นครู และมีเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กับเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียน เพ่ือสนับสนุน
การจัดการหลักสูตรด้านการศึกษา สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ เสริมสร้างสมรรถนะอาชีพให้กับ
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านวิจัย 
 เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์แผนกลยุทธ์ของคณะ “สถาบันชั้นน าด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ระดับประเทศ” โดยเป้าหมายเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน า 1 ใน 20 ของอาเซียน ในปี 2571 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ได้แก่ 1) สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด  2) อันดับจาก SCIMAGO  
Institutions Rankings และ 3) สัดส่วนจ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ซึ่งการมีบุคลากร
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูง มีผลงานทางวิชาการ และผลงานเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จะช่วยผลักดัน 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ให้กับคณะได้เป็นอย่างดี 

 ดังนั้น จึงขอก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 โดยเป็นกรอบอัตราก าลังส าหรับ
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 จ านวน 1 อัตรา สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

 ทั้งนี้ การก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการฯ ดังกล่าว เป็นการคงกรอบอัตราก าลัง
ของข้าราชการฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงไม่เกินจ านวนกรอบอัตราก าลัง
ที่พึ ง มีตามแผนกรอบอัตราก าลั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระยะ 4 ปี  (พ.ศ .  2564 –  2567)                                            
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2564  

จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติกรอบอัตราก าลังส าหรับต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 โดยเป็นกรอบ
อัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 อัตรา สาขาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์   

ทั้ งนี้  หากพิจารณาอนุมัติจักได้บรรจุ ไว้ ในแผนกรอบอัตราก าลั งมหาวิทยาลัย  ระยะ 4 ปี                                         
(พ.ศ. 2564 - 2567) ต่อไป 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อความที่หน้าปกเล่มเอกสารเป็น “แผนกรอบอัตราก าลัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับขออนุมัติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๕”  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของ จ านวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จ านวน
บุคลากรคงเหลือ และจ านวนบุคลากรที่จะบรรจุทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการดังกล่าว เพ่ือการบริหารกรอบ
กรอบอัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  
  มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

  ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินก ารคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) มาจาก
ระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 การน าเสนองบการเงิน    
ซึ่งประกอบด้วย 

- บทสรุปและการวิเคราะห์รายงานการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 

- หมายเหตุ… 
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- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- งบกระแสเงินสด 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 

จากการวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา             
3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน สรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้  ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย                                       
ณ 31 ธันวาคม 2564  มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,800.93 ล้ านบาท แยกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน                                 
จ านวน 2,726.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.79 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                            
จ านวน 2,074.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.21 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น หนี้สินและส่วนของทุน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 4,800.93 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน 189.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.94 ของ
หนี้สินและส่วนของทุน และมีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,611.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.06 ของหนี้สิน
และส่วนของทุน 

ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
มีรายได้ทั้งสิ้น จ านวน 515.31 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล จ านวน 206.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น                                   
ร้อยละ 39.99 ของรายได้รวมทั้งสิ้น รายได้จากเงินกู้รัฐบาล(COVID-19) จ านวน 102.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น                     
ร้อยละ 19.81 ของรายได้รวมทั้งสิ้น และรายได้จากแหล่งอื่น จ านวน 207.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.19 
ของรายได้รวมทั้งสิ้น เมื่อน ามาเทียบกับปีก่อน มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินกู้รัฐบาล (COVID-19) เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
จ านวน 102.08 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 383.94 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 96.34 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อย 33.49 จากปีก่อน ส่วนประกอบที่ส าคัญของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร จ านวน 186.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.57 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น ค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุน จ านวน 134.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.11 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น 
นอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จ านวน 62.66 ล้านบาท จึงส่งผลให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 
131.37 ล้านบาท  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
  1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรอบระยะเวลา 3 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    1) งบแสดงฐานะการเงิน 

  2) งบแสดงผลการด าเนินงาน 
  3) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  4) รายงานรายได้แผ่นดิน 
  5) งบกระแสเงินสด 

  3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ / ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  (UBUFMIS)  
 
 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมหมายเหตุประกอบงบประมาณ รายการรายได้จากเงินกู้รัฐบาล (COVID-
๑๙) เพ่ือจักได้ทราบวัตถุประสงค์แหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
  ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   

 ๔.๑.๒.1  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
              แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

                รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                                
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2                     
การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 
10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการ
บริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามกรอบ
ระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

กองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนฯ ที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และจัดประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เพ่ือประเมินผลส าเร็จ
ของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                
ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2654 

การประเมินตัวช้ีวัด 
ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ >76% จ านวน ร้อยละ >76% 

1) ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 16 59.26 18 14 48.28 23 
2) ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 2 7.41 (66.67) 9 31.03 (79.31) 
3) ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 9 33.33  6 20.69  

รวมท้ังหมด 27   29   
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2654 

การประเมินตัวช้ีวัด 
ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ >76% จ านวน ร้อยละ >76% 

1) ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 47 64.38 62 54 68.35 71 
2) ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 15 20.55 (84.93) 17 21.52 (89.87) 
3) ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 11 15.07  8 10.13  

รวมท้ังหมด 73   79   

 

รายละเอียดผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

วิธีการแปลผล 

 ตัวช้ีวัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเม่ือเทียบกับแผน 
 ตัวช้ีวัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 
 ตัวช้ีวัด ที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมท างานและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ 
3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ผลการ... 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ผลปี 2563 ปี 2564 ร้อยละการบรรลุเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 

เป้าหมาย ผล 
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 

78.12 87 73.43 84.40 
 

2. ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามทักษะ 5 ด้าน 

 

84.80 87 84.20 96.78 
 

3. ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับท่ีมีผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

1.11 1.50 1.25 85.33 
 

4. ร้อยละของบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

 

13.23 23 20.81 90.48 
 

5. ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินความรู้และสมรรถนะภายหลังการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

100 85 90.50 100 
 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 91.40  
หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดที่ 1 3 และ 4 เป็นตัวช้ีวัดที่ขับเคลื่อนวสิัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 5 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ร้อยละ 91.40 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
75.00 ซึ่งมีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

 
 
 
 
 

การด าเนิน... 
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การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการหลัก: โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิต 

ตัวช้ีวัด 

โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิต (ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ 

การผลิตแพทย์เพิ่ม การผลิตพยาบาลเพิ่ม 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ 95.53 100 94.83   

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 100 100 96.88  100 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 80.07 100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 100 100 100  100 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

79.18 100 86.48  100 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100 100 100   

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการย่อย 92.46 100 96.37 100 100 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก 97.77  
 

แผนปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต มีโครงการหลักเพ่ือผลิตบัณฑิต จ านวน 5 โครงการหลัก คือ 1) โครงการผลิต
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) โครงการผลิตบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์ 4) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม และ 5) โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม โดยมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด                                 
จ านวน 23 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก ร้อยละ 97.77 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.91 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 76 - 99 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.09  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 
เป้าประสงค์ 
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพ้ืนที่ได้จริง 
2. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลได้ 
3. รายได้จากการท างานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด 
ผลปี 

2563 
ปี 2564 ร้อยละการบรรลุ

เทียบกับเป้าหมาย 
ระดับ 

เป้าหมาย ผล 
1. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้เพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่หรือเ พ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อจ านวน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปีหลังเสร็จโครงการ 

16 
ผลงาน 

14.00 51.43 100  

2. สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ 
(Scopus Q1-Q2) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 

0.07 0.10 0.17 100  

3. รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1.02 
ล้านบาท 

3.00 
ล้านบาท 

2.08 
ล้านบาท 

69.61  
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ตัวชี้วัด 
ผลปี 

2563 
ปี 2564 ร้อยละการบรรลุ

เทียบกับเป้าหมาย 
ระดับ 

เป้าหมาย ผล 

 
ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 89.87  

 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดที่ 1-2 เป็นตัวช้ีวัดที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ร้อยละ 89.87 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 66.66 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33  
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตัวชี้วัด 

โครงการหลกัด้านการวิจัย (ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ

สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิ 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการ
สร้างองค์ความรู ้

พ้ืนฐานของประเทศ 

โครงการวิจัยจาก 

แหล่งทุนในระบบ 

วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม 

โครงการวิจัยจาก
แหล่งทุน 

ภายนอกอื่น 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ 100 100 100 100 

2. จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ 100    

2. จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ 

 100   

3. ร้อยละของนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ เชิง
พาณิชย์ใน รอบ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 11.05   

4. ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ 100    

5. จ านวนผลงานท่ียื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 100   

6. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

58.82 58.82 37.04 100 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการย่อย 89.70 73.97 68.52 100 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก 83.05 
 

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย มีโครงการหลัก จ านวน 4 โครงการหลัก คือ 1) โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2) โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ                   
3) โครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน โดย
มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 13 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก ร้อยละ 83.05 จ าแนก
เป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.23 ตัวชี้วัดที่
มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.77  

 
 

ปัญหา… 
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ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. รายได้จากผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาและง านวิ จั ยที่ น า ไป ใ ช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1) ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย ไม่ตอบ
โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที ่
2) ยังไม่เช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ในพื้นที่หรือกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
3) ผลงานวิจัยที่มียังไม่ได้รับการต่อยอด
ในเชิงพาณิชย ์

1) พัฒนางานวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยการส่งเสริม
การขึ้นโจทย์วิจัยแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรม 
Research café เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะกับผู้บริหาร
แหล่งทุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการสร้าง
ผลงานนวัตกรรมจากผลงานวิจัย เป็นต้น 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชน
และอุตสาหกรรม การแสวงหาโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน
หรืออุตสาหกรรม 
3) พัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และการน า
นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 
     โดยบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570 

 

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ และโครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

ตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
3. ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

นักวิจัยมีภาระงานหลายด้าน ท าให้การ
ว า ง แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้การด าเนินงาน
ล่ า ช้ า  และ เมื่ อ เ จอผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานวิจัยได้ตามแผนที่ก าหนด 

สร้างระบบและกลไกการสนับสนุนการ
ท างานวิจัย โดยจัดนักวิจัยพี่ เลี้ยงที่มี
ประสบการณ์สูง เพื่อให้ค าแนะน าในการ
ท าวิจัยแก่นักวิจัย ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. ร้อยละของนวัตกรรมที่น ามาใ ช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ใน รอบ 3 ปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1) ยังไม่เช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมใน
พื้นที่หรือกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
2) ผลงานวิจัยที่มียังไม่ได้รับการต่อยอด
ในเชิงพาณิชย ์

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม การ
แสวงหาโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนหรือ
อุตสาหกรรม 
2)  พั ฒ น า ก ลุ่ ม วิ จั ย เ พื่ อ ถ่ า ย ท อ ด
เทค โน โ ลยี  แล ะการน านวั ตก ร รม 
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 
2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
 

ผลการ… 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด ผลปี 
2563 

ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย 

ระดับ 
เป้าหมาย ผล 

1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 

 

2,250 5,000 3,000 60.00  

2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 56.43 81.00 0.00 0.00  
3. จ านวนชุมชนที่มีการจัดการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 

 

2 5 6 100  

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 53.33  
หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดที่ 1-3 เป็นตัวช้ีวัดที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 53.33 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
คิดเป็น ร้อยละ 33.33 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเนื่องจากตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 โครงการหลกัด้านการบรกิารวิชาการ 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
 
 
 

ตัวชี้วัด 

โครงการ
บริการ
วิชาการ

ของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษา 

โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการ
ให้บริการ

ด้าน
สาธารณสขุ 

โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริม

อุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม 

โครงการ
ปรับปรุง
การเรียนรู ้

1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ 100     
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 100     
3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 100     
4. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 5.16     
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้
ไปใช้จริง 

100     

6. จ านวนนักเรียนท่ีไดร้ับการสนบัสนุนตามโครงการ  82.50    
7. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพงึพอใจท่ีได้รับบริการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 100    

8. จ านวนผู้ป่วยนอก   81.03   
9. จ านวนผู้ป่วยใน   6.12   



19 
 

 โครงการหลกัด้านการบรกิารวิชาการ 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

โครงการ
บริการ
วิชาการ

ของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษา 

โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการ
ให้บริการ

ด้าน
สาธารณสขุ 

โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริม

อุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม 

โครงการ
ปรับปรุง
การเรียนรู ้

10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับบริการ   100   
11. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐานผลติภณัฑ์ของ SMEs    100  
12. จ านวนครูและนักเรียนท่ีเข้ารว่มกิจกรรมของโครงการ      95.50 
13. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

    100 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการย่อย 81.03 91.25 62.38 100 97.75 
ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก 86.48 

 

 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ มีโครงการหลัก จ านวน 5 โครงการหลัก คือ 1) โครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 3) โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข 4) โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม 5) โครงการปรับปรุงการเรียนรู้  โดยมีจ านวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 13 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก ร้อยละ 86.48 จ าแนกเป็น 
ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.54 ตัวชี้วัดที่มีผล
การด าเนินงาน ระหว่างร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.08 ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.38 
 

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วดั ปญัหา/อปุสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ร าย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เ ดื อนของผู้ ร่ ว ม
โครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น 

1) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ส่วน
ใหญ่ไม่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
มหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ได้จนสามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
2) ไม่มีหน่วยงานในพื้นท่ีให้การสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยการส่งเสริมอาชีพให้กับ
เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปในชุมชน
เป้ าหมาย  และส่ ง เ ส ริ มการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ ขอ งผู้ ป ร ะกอบกา รหรื อ
วิสาหกิจชุมชน 
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ 
    โดยบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 -
2570 ด้านการบริกวิชาการ แผน
บริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับ
บริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

1) งบป ระ มา ณส นั บ สนุ นมี น้ อ ย ไ ม่
เพียงพอต่อการออกให้บริการด้านสุขภาพ
ในพื้นที ่
2) ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานในพื้นที่  
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 

1) พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
วิชาการด้านการดูแลรักษาสุขภาพผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ได้ง่ายและครอบคลุม 
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ตัวชี้วดั ปญัหา/อปุสรรค แนวทางการแก้ไข 

2) พัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และมุ่งเน้น
การบริการแก่ผู้สูงอายุ 
    โดยบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 -
2 5 7 0  ด้ า น ก า ร บ ริ ก วิ ช า ก า ร 
แผนพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพ
ของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA และ
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
1. ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน 
2. สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด ผลปี 

2563 
ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ

เทียบกับเป้าหมาย 
ระดับ 

เป้าหมาย ผล 
1. จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (เป็นตัวช้ีวัดใหม่ ปรับปรุงปี 2564) 

 300 1,397 100  

2. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนาต่อยอด
ผลการด าเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี (เป็นตัวช้ีวัดใหม่ 
ปรับปรุงปี 2564) 

 3 3 100  

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 100  

 

ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 
2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตัวชี้วัด โครงการพัฒนาระบบและกลไก 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 
2. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 64.44 
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค ์ 100 
4. ร้อยละของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 100 
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 100 
6. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส าคญัของศิลปวัฒนธรรมไทย 100 
7. จ านวนผลงานหรือแหล่งสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การเพิ่มมูลค่า 

100 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก 94.92 

แผนปฏิบัติ... 
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 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการหลัก จ านวน 1 โครงการหลัก คือ 1) โครงการ
พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 7 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการ
ด าเนินงานของโครงการหลัก ร้อยละ 94.92 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับแผน 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
2. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1) ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้าน

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากส านัก
งบประมาณ 

1) หาแหล่ ง งบประมาณอื่ น  ๆ  เพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจด้านการวิจัย 
การบริการวิชาการ  
    โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้แผนปฏิบัติ
การพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิ ลปวัฒนธร รม  ส่ ง เ ส ริ มก ารส ร้ า ง
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ 
2. บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทัน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว   
    มีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด ผลปี 

2563 
ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ

เทียบกับเป้าหมาย 
ระดับ 

เป้าหมาย ผล 
1. ร้อยละความเช่ือมั่นของผู้ใช้ต่อคุณภาพของเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 

 

90.00 83.00 85.00 100  

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการ 

 

80.00 75.00 80.00 100  
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ตัวชี้วัด ผลปี 
2563 

ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย 

ระดับ 
เป้าหมาย ผล 

3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ 

 

42.01 70.00 43.77 62.53  

4. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้าน
ดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

90.28 50.00 14.92 29.84  

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 73.09  
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด                       
จ านวน 4 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 73.09 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 
75 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00  

 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
โครงการหลกัด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัด 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

เสถียรภาพ และความ
ปลอดภัยของการ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการเรียนรู้ UBU 
LMS และพัฒนา

อาจารย์ในศตวรรษที่ 
21 

โครงการส่งเสริมการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่
สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักศึกษา 
และบุคลากร 

1. จ านวนฐานข้อมูลดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
ที่รองรับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ 

100   

2. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการ
สอนผ่านระบบ UBU LMS เทียบกับรายวิชา
ทั้งหมดที่เปิดสอน 

 100  

3. จ านวนของบุคลากรภายในที่มีทักษะด้าน
ดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

  29.73 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการย่อย 100 100 29.73 
ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก 76.58 

 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีโครงการหลัก                                  
จ านวน  3 โครงการหลัก คือ 1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 
21 3) โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา และบุคลากร โดยมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก  
 

ร้อยละ 76.85… 
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ร้อยละ 76.85 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
33.33 
 

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการ
เรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่าง
สมบูรณ์ 

1. มีการเปิดรายวิชาแต่ไม่ได้ใช้งาน และ
เป็นรายวิชาที่ซ้ า ๆ  จึงท าให้ร้อยละความ
สมบูรณ์ของรายวิชาในแต่ละหน่วยงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

1. ส านักคอมพิวเตอร์ ฯ ได้จัดอบรม
หัวข้อ “จัดการรายวิชาใน UBU LMS 
อย่างไร ? ให้ เป็นไปตามเกณฑ์การ
ตรวจสอบ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนะน าขั้นตอนการคิดความสมบูรณ์
ของรายวิชา ให้กับผู้ ดู แลของแต่ละ
หน่วยงานรวมทั้งอาจารย์ผู้สอน 

4. ร้อยละของอาจารย์  บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตาม
เกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

บุคลากรมหาวิทยาลัยยังไม่เข้าใจถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการ
เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะที่ชัดเจน 

เพิ่มความตระหนักในการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลเพิม่มากข้ึน  
    โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้แผนปฏิบัติ
แผนปรั บโครงสร้ างองค์ กรและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างานให้มีความคล่องตัว 
โดยการจัดท าโครงการจัดท าแผนแม่บท
ดิจิทัล (Digital transformation) และปรับ
ระบบการท างานให้เป็น Digital platform 
และโครงการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อการ
ท างานในอนาคต (Future Skill) เช่น Growth 
mindset, Agile mindset, Data Analytic, 
Digital Skill (ส าหรับสายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
1. มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ 
2. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด ผลปี 

2563 
ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ

เทียบกับเป้าหมาย 
ระดับ 

เป้าหมาย ผล 
1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric 

 

5,400 6,000 6,150 100  
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ตัวชี้วัด ผลปี 
2563 

ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย 

ระดับ 
เป้าหมาย ผล 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความ
สะดวกของมหาวิทยาลัย 

 

87.00 88.00 88.20 100  

3. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายใน
มหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 

62.79 10 100 100  

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 100  
 

ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  

 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 โครงการหลกัด้านมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัด โครงการการอนุรักษ ์

และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย่ังยืนและการใช้
ทรัพยากรที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบทาง

กายภาพของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนและ

ระบบจราจรอจัฉริยะ 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้ งหมดต่อประชากร
ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

100   

2. ร่องรอยคาร์บอน (Carbon footprint) ต่อ
ประชากรในมหาวิทยาลัย 

100   

3. ปริมาณน้ าเสียที่น ากลับมารีไซเคิล 100   
4. ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน
น้ าท่ีผ่านการบ าบัด 

100   

5. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

 100  

6. จ านวนอาชญากรรมเกดิขึ้นภายในมหาวิทยาลยั   100 
7. จ านวนครั้งของการเกดิอัคคีภัย   80.00 
8. จ านวนอุบัติเหตุจราจรที่เกดิขึน้ภายใน
มหาวิทยาลยัไมสู่งกว่าเป้าหมายทีก่ าหนด 

  75.00 
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 โครงการหลกัด้านมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัด โครงการการอนุรักษ ์
และฟื้นฟูแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืนและการใช้
ทรัพยากรที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบทาง

กายภาพของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนและ

ระบบจราจรอจัฉริยะ 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการย่อย 100 100 85.00 
ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก 95.00 

 

 แผนปฏิบัติการด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีโครงการหลัก จ านวน 
3 โครงการหลัก คือ 1) โครงการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 3) โครงการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนและระบบจราจรอัจฉริยะ โดยมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 8 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของ
โครงการหลัก ร้อยละ 95.00 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด                      
จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ระหว่างร้อยละ 75-99 เมื่อเทียบกับแผน 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด ผลปี 
2563 

ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย 

ระดับ 
เป้าหมาย ผล 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตราก าลังเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง 

100 85.00 100 100  

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ศ. รศ. ผศ.) 

 

42.18 45.00 44.17 98.16  

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับ
สมรรถนะที่สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
 

98.36 75.00 74.43 99.24  
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ตัวชี้วัด ผลปี 
2563 

ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย 

ระดับ 
เป้าหมาย ผล 

4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 92.36 74.00 71.71 96.91  
ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 98.58  

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีจ านวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด จ านวน 4 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 98.58 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน 
ระหว่าง ร้อยละ 75-99 จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00  
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตัวชี้วัด โครงการพัฒนาระบบบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

1. ร้อยละอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะสูงขึ้นต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

99.24 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการตอ่จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ศ. รศ. ผศ.) 98.16 
3. ร้อยละของจ านวนผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาทักษะด้านการ
บริหาร ตามแผนพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

100 

4. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพตามแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

81.86 

5. ร้อยละของจ านวนสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

81.22 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก 92.10 
 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีโครงการหลัก 
จ านวน 1 โครงการหลัก คือ 1) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 5 
ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก ร้อยละ 92.10 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ระหว่างร้อยละ 
75-99 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
(ศ. รศ. ผศ.) 

- พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ส ม ร ร ถ น ะ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
    โ ด ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ล ยุ ท ธ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570 
ภายใ ต้แผนปฏิบั ติแผนการ พัฒนา
ความก้าวหน้าของบุคลากร และพัฒนา
สมรรถนะหลัก 

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นต่อ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

1. ทุกต าแหน่งได้รับการประเมินสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน 

1 .  บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร ก า ห น ด
สมรรถนะของต าแหน่งให้แล้วเสร็จ และ
ใช้วัดผลการประเมินผล เพื่อน ามาใช้
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ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
2. บุคลากรสายวิชาการอยู่ ระหว่าง
ก าหนดสมรรถนะของต าแหน่ง ซึ่งคาดว่า
จะสามารถใช้ในการประเมินสมรรถนะได้
ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2/2565 
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีการก าหนด
สมรรถนะของต าแหน่ง แต่การประเมิน
สมรรถนะจะด าเนินการเมื่อมีการขอ
ก าหนดต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 

ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาบุลากร
รายบุคคลต่อไป 
2. บุคลากรสายสนับสนุนก าหนดให้
ประเมินสมรรถนะของต าแหน่งในรอบ
การประเมินผล เพื่อน ามาใช้ประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาบุลากรรายบุคคลต่อไป 

4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย 

- ปลูกฝังค่านิยมองค์กรแก่บุคลากร และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความผูกพันกับ
องค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง และ
สวัสดิการแก่บุคลากร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการพัฒนาในอนาคต 
 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด ผลปี 
2563 

ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย 

ระดับ 
เป้าหมาย ผล 

1. รายไดสุ้ทธิ (ล้านบาท) 

 

301 315 186 59.05  

2. เงินหมุนเวยีนคงเหลือ (ลา้นบาท) 

 
 

415 435 486 100  

3. เงินทุนส ารองสะสม (ล้านบาท) 

 

303 346 344 99.70  

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 86.25  
 

ยุทธศาสตร์ด้านเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความย่ังยืน มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 
3 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 86.25 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ระหว่าง ร้อยละ 75-99  

จ านวน... 
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จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 และตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 75 จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 33.33 

 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตัวชี้วัด โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ด้านงบประมาณและทางการเงิน 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากแหล่งอื่น 90.46 
2. จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 100 
3. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 
ปีย้อนหลัง 

100 

4. สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปี
ย้อนหลัง 

100 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก 97.62 
 

 แผนปฏิบัติการด้านเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน มีโครงการหลัก จ านวน 1 
โครงการหลัก คือ 1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงิน โดยมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
จ านวน 4 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก ร้อยละ 97.62 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน 
ระหว่างร้อยละ 75-99 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
2. มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด ผลปี 

2563 
ผลปี 2564 ร้อยละการบรรลุ

เทียบกับเป้าหมาย 
ระดับ 

เป้าหมาย ผล 
1. จ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 
คะแนนข้ึนไป 

 

2 5 4 80.00  

2. ผลการจดัอันดับ University Impact Rankings ของ THE 401–
๖๐๐ 

300+ 201–
300 

100  

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 90.00  

ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ย
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90.00 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ระหว่าง ร้อยละ 75-99 จ านวน 1 ตัวชี้วัด                 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตัวชี้วัด โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 100  
2. ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  74.92 
3. ร้อยละความส าเร็จของค ารับรองการปฏิบัติราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(OKRs) 

 80.00 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการย่อย 100 84.34 
ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของโครงการหลัก 92.17 

 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีโครงการหลัก จ านวน 2 โครงการหลัก คือ 1) โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินงานของ
โครงการหลัก ร้อยละ 92.17 จ าแนกเป็น ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ระหว่างร้อยละ 75-99 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 1 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 และตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับแผน จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 

** รายละเอียดผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                      
ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 1 และ 2 
 
 

2. ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีตัวชี้วัด

ความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 11 55.00 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 5 25.00 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 4 20.00 

รวม 20 100.00 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน… 



30 
 

ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4    
ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนกความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. ตัวชีว้ัด... 
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1. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 55.00 

2. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76-99 มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงน้อย 
3. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75 มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด 

ซึ่งเป็นตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ซึ่งมีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 

เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าและไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด กรณีตัวชี้วัดที่
มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 75 และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด
ดังนี้ 
O1 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน 
1. KR 1.5 เพิ่มจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 3 เดือนขึ้นไป ( inbound/outbound) โดยมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย: 7 คน  
ผลการด าเนินงาน: 0 คน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 7 คน) 

คณะ/วิทยาลัยท่ีรับตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน 
1) คณะศิลปศาสตร์ 5 0 
2) คณะรัฐศาสตร์ 2 0 

รวมทั้งหมด 7 0 
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันท าให้ยากต่อการเดินทาง
แลกเปลี่ยนต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การสัมมนาหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเข้าศึกษา
แลกเปลี่ยนในหลักสูตรร่วมกัน และการศึกษาดูงาน 
O2 สร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
2. KR 2.2 เพิ่มรายได้จากหลักสูตร Non-degree (credit ไม่หักค่าใช้จ่าย) โดยมีผู้รับตัวชี้วัด ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย: 3.70 ล้านบาท  
ผลการด าเนินงาน: 3.10 ล้านบาท (ต่ ากว่าเป้าหมาย 1.90 ล้านบาท) 

คณะ/วิทยาลัยท่ีรับตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน 
1) คณะเกษตรศาสตร์ 0.15 0.00 
2) คณะศิลปประยุกต์ฯ 0.15 0.00 
3) คณะพยาบาลศาสตร์ 3.10 3.10 
4) คณะศิลปศาสตร์ 0.30 0.00 

รวมทั้งหมด 3.70 3.10 
O3 การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาชุมชนและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
3. KR 3.1 รายได้เฉลี่ยท่ีเพิ่มขึ้นต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย: 2,500 บาท  
ผลการด าเนินงาน: 1,541 ล้านบาท (ต่ ากว่าเป้าหมาย 959 บาท) 

คณะ/วิทยาลัย... 
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คณะ/วิทยาลัยท่ีรับตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน 
1) คณะเกษตรศาสตร์ 2,500 0.00 
2) คณะศิลปประยุกต์ฯ 2,500 0.00 
3) คณะศิลปศาสตร์ 2,500 0.00 
4) คณะบริหารศาสตร์ 2,500 1,541 

รวมทั้งหมด 2,500 1,541 
 

4. KR 3.3 เพิ่มจ านวน spin off ที่เกิดจาก UBU โดยมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย: 15 ผลงาน 
ผลการด าเนินงาน: 8 ผลงาน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 7 ผลงาน) 
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน  
1) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3-5 ปี เพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความสามารถที่จะประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
และจดทะเบียนนิติบุคคล 
2) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวนน้อย 
 

5. KR 3.4 เพิ่มจ านวนนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ (มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ) โดยมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
ค่าเป้าหมาย: 5 คน 
ผลการด าเนินงาน: 0 คน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 0 คน) 
ข้อสังเกต 

1. ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลเนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ร่วมกันได้ ส่งผลให้ในภาพรวมไม่สามารถบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้ได้ 
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกท่ี 3 ท าให้
มีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ การด าเนินงานใน
พ้ืนที่เป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากการงดจัดกิจกรรมต่าง ๆ   

** รายละเอียดผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                           
ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์ ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

ที่ได้ก าหนดไว้ในตัวชี้วัดต่างๆ เพ่ือการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ชัดเจน และสามารถด าเนินการ
ได้จริงในทางปฏิบัติ ส าหรับการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆ ควรวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง 
 

สถานะ... 
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สถานะการด าเนินงานในปัจจุบัน กับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการบรรลุ เพ่ือจักได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดค่าเป้าหมายไปสู่ คณะ/หน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ต่อไป 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะ 
Digital platform ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ควรพัฒนาให้มีความหลากหลากและสะดวกแก่ผู้ใช้งานทั้งในส่วน
ของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ทั้งนี้ การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานควรครอบคลุมทุกมิติในการ
ด าเนินงานเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  

๓.  มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นการสร้างความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ เมื่อก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานตาม
นโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลฯ แล้ว การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จจักได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

๔. มอบมหาวิทยาลัยเร่งด าเนินงานการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษา โดยประเมินสมรรถนะ 
(competency) ของอาจารย์และนักศึกษาในปัจจุบัน และก าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ให้มี
ศักยภาพในการท างานด้านๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาควรเร่งพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการเรียนรู้และปัจจุบัน เช่น Digital Competency เป็นต้น 
  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๑.๒.๒  รายงานผลการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบปีประเมิน 2564  
             (ปีงบประมาณ 2564 และปีการศึกษา 2563) 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  ได้แจ้ง
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(Technology Development and Innovation) และ สป.อว. แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ผลการด าเนินงาน รอบปีการประเมิน 2564 (ขอบเขตของข้อมูลปีการประเมิน 2564 คือ ปีงบประมาณ 2564 
และปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564))ตามรายการตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาในระบบประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (ระบบ UCLAS) ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 โดยมีแผนการด าเนินงานการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 ดังนี้  

 

 1. กองแผนงานประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินตนเองการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 ร่วมพิจารณา
ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มการ
จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดของทั้ง 5 กลุ่ม (40 ตัวชี้วัด)  

2. ที่ประชุม... 

28 มกราคม 2565  
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 2. ที่ประชุมฯ มีมติมอบให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการประสาน
ข้อมูลเพ่ิมเติมกับคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายละเอียดของผล
การด าเนินงาน เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าข้อมูลการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ รายงาน
มายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565 ในการ พิจา รณาแผนการด า เ นิ น ง านการประ เมิ นตน เองการจั ดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 และก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบร่วม (คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  

 
 
 

 ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ประสานขอข้อมูลกับผู้รับผิดชอบร่วม (คณะ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายละเอียดของผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าข้อมูลการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ รายงานมายัง
กองแผนงาน  

 

 
 
 
 
 

กองแผนงานประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณารายงานผลการ
ด าเนินงานการประเมินตนเอง รอบปีประเมิน 2564 และก าหนดให้จัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานฯ (เพ่ิมเติม) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือที่กองแผนงานจักได้
ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 
 
 
 
 

เสนอ (ร่าง) ผลการประเมินตนเอง รอบปีการประเมิน 2564 ต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงาน รอบปีการ
ประเมิน 2564  ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2565 

2. คณะกรรมการเพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565) 

3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (วันที่ 26 มีนาคม 2565) 
 

 ด าเนินการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน รอบปีการประเมิน 2564 ในระบบประเมิน
ตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (ระบบ UCLAS) ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2565  
 
 

2. ภาพรวมตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบัน           
5 กลุ่ม  

จุดเน้นเชิงยทุธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

ตัวชี้วดัผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัวชี้วดัศักยภาพองค์กร  
(Potential indicators) 

กลุ่มที่ 1 พัฒนาการวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier 
Research) 

1. อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ (Citation/Publication)  

2. ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า 
(Academic Reputation) 

1. จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
(Staff/Student Ratio)  

18 กุมภาพันธ์ 
2565 

ภายในวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  
2565  

ภายในเดือนมีนาคม 
2565  

ภายในวันที่  
 31 มีนาคม 2565  
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จุดเน้นเชิงยทุธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

ตัวชี้วดัผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัวชี้วดัศักยภาพองค์กร  
(Potential indicators) 

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

4. รา ง วั ล ยกย่ อ ง เ ชิ ดชู เ กี ย รติ ร ะดั บ
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติของบุคลากร
ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด (Prize 
winner) 

2. ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ 
(Active International Research 
Collaboration)  

3. ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ ได้รับการอ้างอิง
เท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย     
(H-index Faculty)  

4. งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร 
(Research Funding/ Faculty) 

กลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(Technology Development 
and Innovation) 

1. นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ 
(Student and Graduate Entrepreneur)  

2. รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) 

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

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

1. ระบบนิ เ วศน์ ด้ า น เทค โน โลยี และ
นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา (Technological/ 
Innovation-Driven Entrepreneurial 
Ecosystem) 

2. ห ลั ก สู ต ร / โ ป ร แ ก ร ม เ ฉ พ า ะ ที่ ใ ช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ (Technological/Innovation-
Driven Entrepreneurial Education)  

3. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี /
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ขอ งสถาบั น อุ ดมศึ กษ า ( Technological/ 
Innovative Development Funding)  

4. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
(University - Industry Linkage) 

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

1. ร้อยละการได้ งานท า ในพื้นที่หรือ
ภู มิ ภ า ค ข อ ง บั ณ ฑิ ต  ( Percentage of 
Graduates Employed in the Region) 

2. การพัฒนาเชิงพืน้ที ่(Area Based 
Development) 

3. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง บุ ค ค ล ห รื อ
หน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non-
Age Group Participation) 

4. ความยั่ งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 
ชุมชนและสังคม (Green/ Sustainability) 

1. ความสอดคล้องของหลักสูตร 
(Curriculum Alignment) 

2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in 
Region) 

3. การมีส่ วนร่วมของสั งคมและชุมชน 
(Inclusive Community) 

4. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐ
และเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่ (Integrated Government 
Budget) 

กลุ่ มที่  4 พัฒนาปัญญาและ
คุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
 (Moral and intellectual 
cultivation) 

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปัญญา
และคุณธรรม (Moral and Intellectual 
Characteristic of Graduate) 

1. สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเนน้
การศึกษาด้วยหลักศาสนา หรือน าหลักศาสนา
มาบูรณาการ (Credit Ratio of Intellectual 
and Moral Teaching in Curriculum) 
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จุดเน้นเชิงยทุธศาสตร์ 
(Strategic Focus) 

ตัวชี้วดัผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) 

ตัวชี้วดัศักยภาพองค์กร  
(Potential indicators) 

*ตัวชี้วัดใหม ่ 2. ผลงานงานวิจยัและ/หรือนวัตกรรมที่
พัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Knowledge 
Contribution for Intellectual and 
Moral Development) 

3. บุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับ
การอ้างอิง (Morality Role Model) 

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

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

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

4. ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาสงัคมที่ยังยนื (Collaboration 
Ecosystem for Sustainable Social 
Development) 

กลุ่มที่ 5 ผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและสาขา
จ าเพาะ  
(Development of 
Professionals and 
Specialists) 

1. ร้ อยละของผู้ ส า เ ร็ จ กา รศึ กษาที่
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  
(Percentage of Graduates being 
Employed after Graduation) 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างาน
ในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง  
(Percentage of Graduates in High 
Value-added Sectors) 

3. ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต (Percentage of 
Highly Satisfied Employers) 

4. อั ต ร า ส่ ว น ขอ ง เ งิ น ส นั บ สนุ น ต่ อ
งบด าเนินการ (Beneficiary Contribution 
to Operating Expenses) 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ (Percentage of Curricular 
with Certified Learning Outcomes) 

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

3. ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง 
(Percentage of High Quality Learning 
Facilitators) 

4. อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students 
Retention Rate) 

 

จากการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติดังนี้  

1. มอบให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการประสานข้อมูลเพ่ิมเติมกับคณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งรายละเอียดของผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าข้อมูลการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ รายงานมายัง
กองแผนงาน ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือที่กองแผนงานจะได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป  

2. การรายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มที่ 4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  (Moral and 
intellectual cultivation) เป็นตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งเดิมมีเพียงการก าหนดกลุ่ม แต่ยังมิได้ก าหนดตัวชี้วัดขึ้นมา ในรอบปี
ประเมิน 2564 เป็นตัวชี้วัดเพ่ิมเติมที่ถูกก าหนดขึ้นมาให้รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัด
ทั้งหมดเน้นการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา จากการประชุมฯ พบว่า ส าหรับรอบการประเมินปี 
2564 มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการด าเนินงานได้เพียงบางตัวชี้วัดเท่านั้น จึงจะขอรายงานตัวชี้วัด เท่าท่ี 

สามารถ… 
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สามารถรายงานได้เท่านั้น และขอหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ส าหรับแนวทางการด าเนินงานและการ
รายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มท่ี 4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาในปีถดัไป เพ่ือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบหลัก 
และคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565 ที่ประชุมมีมตดิังนี้  

1. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบปีการประเมิน 2564 (ปีงบประมาณ 2564 และปีการศึกษา 2563) 
     2. ส าหรับแนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มที่ 4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
(Moral and intellectual cultivation)* ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการรายงานตัวชี้วัดเท่าที่สามารถรายงานได้เท่านั้น 
และมหาวิทยาลัยจะเน้นการด าเนินการเพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม (Technology Development and Innovation) 
 

กองแผนงาน ประชุมร่วมกับร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายงานผล
การด าเนินงานการประเมินตนเอง รอบปีประเมิน 2564 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และก าหนดให้จัดส่ง
รายงานผลการด าเนินงานฯ (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อที่กองแผนงานจักได้ด าเนินการ
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จากการคณะกรรมการเพื่อประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
เลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา จ านวน 2 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 
และสป.อว. ส่งรายช่ือผู้แทน สป.อว. คือ รองศาสตราจารย์คมกฤต เล็กสกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว    ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์คมกฤต 
เล็กสกุล มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 เดือน มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รอบปีประเมิน 2564 เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
เลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม : จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่
เป็นผู้ประกอบการ (ในรอบปีการศึกษา 5 ปี) ให้ใช้ข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ จากส านักงานพัฒนา
นักศึกษาที่ท าแบบส ารวจบัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ ในช่วงปีการศึกษา 2559 – 2562 และข้อมูลบัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งอยู่ในขอบเขตของข้อมูลตามค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  ทั้งนี้จะต้อง
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพ่ือให้เป็นมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน  

2. ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม : งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ให้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกฯ อีกครั้ง  

3. ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม : บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินงานจากคณะ/วิทยาลัย
เพ่ิมเติม และด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้สมบูรณ์  

4. ผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดกลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน มีผลการด าเนินงานดีขึ้น 
จ านวน 2 ตัวชี้วัดคือความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม จากผลการจัดอันดับตาม Times Higher 
Education Impact Ranking : ปี 2021 อันดับที่ 201 – 300 และตัวชี้วัดการบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐ
และเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ (Integrated Government Budget) ผลการ 

ด าเนินงาน… 
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ด าเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ที่ลดลง และรายจ่ายก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการของสถาบันอุดมศึกษาในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาลดลงด้วย  

5. ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานจากคณะ/วิทยาลัยเพ่ิมเติม และด าเนินการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้สมบูรณ์ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

รายงานผลการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รอบปีการประเมิน 2563 - 2564 
(ขอบเขตข้อมลูปีประเมิน 2563 : ปีงบประมาณ 2563 ปีการศึกษา 2562 และขอบเขตข้อมลูปีประเมิน 2564 : 
ปีงบประมาณ 2564 ปีการศึกษา 2563)  
ภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565) 

 
 

 
กลุ่มที่ 1… 
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กลุ่มที่ 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 
 

ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators 
1. อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์  1  1  ระดับ 1 มากกว่า 2  
รายละเอียด : จ านวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ที่ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ x 100 หารด้วยจ านวนผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 

4,456*100/1,455 
= 3.06 

503*100/774 
= 0.65 

2. ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา 1 1 ระดับ 1 (คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 
30 จาก 100 
คะแนน) 

รายละเอียด : คะแนนจากการส ารวจชื่อเสียงของ
สถาบัน อุดมศึกษาจากคณาจารย์  ผู้บริหาร และ
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกในรอบปี
ปฏิทินที่ผ่านมา 

ไม่ได้เข้าร่วมการจัด
อันดับ QS 

Academic 
Reputation 5.9 

3. การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา  1 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 
3 
*จ านวนอาจารย์/
นักวิจัยแลกเปลี่ยน 
4 คน 

รายละเอียด : จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน
และจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน x 100 หารด้วย 
จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดและจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)   

10*100/13,719  
= 0.07 
 

4*100/13,609.5  
= 0.03  

4. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติของบุคลากรต่อจ านวน
อาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด  

1 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 
5 

รายละเอียด : ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักรางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติ x 100 หารด้วยจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยทั้งหมด 

51*100/701  
= 7.28 

37.50*100/697.50 
= 5.38 

ค่าเฉลี่ย  1.00 1.00  
ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
1. จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา  1 1 ระดับ 1 สูงกว่า 1 : 

15 รายละเอียด : จ านวนนักศึกษาทั้งหมด/จ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

13,018/700 
= 18.60 

12,912.00/696.50 
= 18.54 

2. ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ  1 2  ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 
40 
ระดับ 2 ≥ ร้อยละ 
50 
 

รายละเอียด : จ านวนบทความวิจัยที่มีความ
ร่วมมือกับนานาชาติ  x 100 หารด้วยจ านวน
บทความวิ จั ย  (Paper)  ตีพิ มพ์ ในฐานข้อมู ล 
Scopus (ในรอบ 5 ปีปฏิทิน) 

64*100/162  
= 39.51 

240*100/460  
= 52.17 

3. ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับ
หรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย  (H-index 
Faculty)      

1 1 ระดับ 1 ≥ 10  
*ข้อมูลเพิ่มเติม ณ 
วันที่ 10 มีนาคม 

2565 
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

รายละเอียด :  H-index รวมของอาจารย์และ
นักวิจัยหารด้วยจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

1,355/701 
= 1.93 

1,776/697.50 
= 2.55 

 

4. งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร  1 2  ระดับ 1 ≥ 50,000 
บาท 
ระดับ 2 ≥ 100,000 
บาท 

รายละเอียด :  งบประมาณด้านการวิจัย ที่รายงาน
ในระบบ CHE QA Online ในรอบปีที่ผ่านมา หาร
ด้วยจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

50,402,165.23/ 
701 = 71,900.38 

75,836,445.00/ 
697.50  
= 108,726.09 

ค่าเฉลี่ย  1.00 1.50  
 

กลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) 
 

ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) 
1.  นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ 2 2 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 5 

ระดับ 2 ≥ ร้อยละ 10 
*ข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  จ า ก
ส านักงานพัฒนานักศึกษาที่
ท าแบบส ารวจบัณฑิตศึกษาที่
เป็นผู้ประกอบการ ในช่วงปี
การศึกษา 2559 – 2562 
แ ล ะ ข้ อ มู ล บั ณ ฑิ ต เ ป็ น
ผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 
2563 (กองแผนงาน) 

รายละเอียด : จ านวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่
เป็นผู้ประกอบการ (ในรอบปีการศึกษา 5 ปี)  
x 100 หารด้วย จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ที่
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

1,310*100/13,018 = 
10.06 

1,845*100/12,912 
= 14.29 

2.  รางวัลด้านผู้ประกอบการ  1 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 5 
 รายละเอียด : จ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบ 

การใหม่ที่ เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ  x 100 หารด้วย
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

1.25*100/3,327 
= 0.04 

10.50*100/ 
3,196.00  
= 0.33 

3.  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม ่ 

2 2 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 5 
ระดับ 2 ≥ ร้อยละ 10 
 
*รายจ่ ายที่ ก าหนดให้
จ่ายเพื่อการบริการด้าน
บริการวิชาการ จ านวน 
139,657,533 บาท 

รายละเอียด : จ านวนงบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
x 100 หารด้วย จ านวนงบประมาณทั้งหมด 
หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการ

33,952,910*100/ 
195,564,035.72 
= 17.36 
 

18,473,013*100/ 
139,657,533  
= 13.23 
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

บ ริ ก า ร ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ร อ บ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
4. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  

4 4 ระดับ 4 ≥ ร้อยละ 30 
ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 30 
 
 
 
 

รายละเอียด : จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่
แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
*100 หารด้วยจ านวนอาจารย์และนักวิจัยใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

235*100/701  
= 33.52 
 

211*100/697.50 
= 30.25 
 

ค่าเฉลี่ย  2.25 2.25  
ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
1.  ร ะ บ บ นิ เ ว ศน์ ด้ า น เ ทค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา  

5 5 ระดับ 5 A+B+C+D+E 

รายละเอียด : สถาบนัอุดมศึกษามีการ
ด าเนินงาน แบบ A + B + C + D + E 

แบบ A + B + C +  
D + E 

แบบ A + B + C + 
D + E 

2.  ห ลั ก สู ต ร / โ ป ร แ ก ร ม เ ฉ พ า ะ ที่ ใ ช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ  

5 5 ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 40 

รายละเอียด : จ านวนหลักสูตร/โปรแกรม
เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา x 100 หารด้วยจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

44*100/76 
= 57.89 

 

46.00*100/74.00 
= 62.16 

3. งบประมาณการพัฒนา เทคโนโลยี /
น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 

5 4  ระดับ 4 ≥ ร้อยละ 30 
ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 40 
*รายจ่ายที่ ก าหนดให้
จ่ายเพื่อการบริการด้าน
บริการวิชาการ จ านวน
139,657,533 บาท  

รายละเอียด : ผลรวมงบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา x 100 
หารด้วย จ านวนงบประมาณทั้งหมด 

89,903,683.00*100/ 
195,564,035.72 
= 45.97 

47,332,428.50*100/ 
139,657,533  
= 33.89 

4.  ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบนัอุดมศึกษา  

5 4  ระดับ 4 ≥ ร้อยละ 30 
ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 40 
 

รายละเอียด : ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือ
กับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม x 100 หารด้วย
จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งหมด 

5.5*100/10  
= 55.00  
 

3.75*100/11 
= 34.09 

 

ค่าเฉลี่ย  5.00 4.50  

กลุ่มที่ 3… 
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กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement) 
 

ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators 
1.  ร้อยละการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต  

1 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 20 
 
ที่มา :  ข้อมูลผลการ
ส ารวจภาวะการมีงาน
ท า ปีการศึกษา 2563 
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565 

รายละเอียด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ใน
ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ า  ป ริ ญ ญ า ต รี  แ ล ะ 
บัณฑิตศึกษาได้งานท า หรือประกอบกิจการ
ส่วนตัวในจังหวัดที่สถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่
หรือจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกันในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา x 100 หารด้วยจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (อนุปริญญาปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
ปริญญาที่รายงานในระบบ CHE QA Online 
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

893*100/3,327  
= 26.84 

690.00*100/ 
3,196.00 
= 21.59 

2.  การพัฒนาเชิงพื้นที่  5 5 ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 90 
รายละเอียด : จ านวนโครงการด้านการบริการ
วิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อการ
พั ฒ น า เ ชิ ง พื้ น ที่  ( Area Based) ใ น ด้ า น
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน  ด้ านภูมิศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม สังคมของสถาบันอุดมศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา x 100 หารด้วย
จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA 
Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

91*100/99  
= 91.92 

270.00*100/282.00 
= 95.74 

3.  การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงาน
ในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค  

5 5 ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 90 

รายละเอียด : จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่  ที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนด และหรือ  ด า เนิน โครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนว
พ ร ะ ร า ช ด า ริ สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
x 100 หารด้วยจ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ทั้ งหมดของสถาบัน อุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

94*100/99  
= 94.95  
 

270.00*100/282.00 
= 95.74 

 
ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

4.  ความย่ังยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน
และสังคม  

1 3  ระดับ 1 ได้รับการจัด
อั น ดั บ อ ยู่ ใ น อั น ดั บ
มากกว่า 400 ของโลก 
ระดับ 3 ได้รับการจัด
อั น ดั บ อ ยู่ ใ น อั น ดั บ 
ระหว่าง 201 - 300 
ของโลก 

รายละเอียด : ผลการจัดอันดับตาม Times 
Higher Education Impact Ranking  ในรอบ
ปีปฏิทินที่ผ่านมา 

ปี 2020 อันดับ 401 – 
600  

ปี 2021 อันดับ 201 - 
300 

ค่าเฉลี่ย 3.00 3.50  
ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
1. ความสอดคล้องของหลักสูตร  5 5 ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 90 
รายละเอียด : จ านวนหลักสูตรเชิงพื้นที่  
(ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า  ( Degree) 
(Curriculum Area Mapping) และหลักสูตร
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  ( Non-degree) ที่ เ ป็ น
ประโยชน์และตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา) x 100 หาร
ด้วยจ านวนหลักสูตรทั้งหมด ในระดับปริญญา 
( Degree) (ที่ ร า ย ง า น ใ น ร ะ บ บ  CHE QA 
Online)และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
degree) ทั้งหมดของสถาบัน อุดมศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

76*100/76 = 100  74*100/74 = 100 

2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค  

1 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 5 
  

รายละเอียด : จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม ตามนิยามประกาศของ กพอ. และ/
หรือ กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา x 100 หารด้วยจ านวน
ผลงานทางวิ ชาการทั้ งหมด ตามนิยาม
ประกาศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ทั้งหมด 
ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

ไม่ม ี 1*100/231 
= 0.43 

3. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน  5 5 ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 40 
รายละเอียด : จ านวนหลักสูตรที่ ชุมชน/
ปราชญ์ชุมชน/ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน
ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้ง
หลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non – degree) 
อาทิ การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การ
สอน การบริหารในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

61*100/76  
= 80.26 

74*100/74 = 100 
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

x 100 หารด้วยจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของ
สถาบัน (หลักสูตรทั้งหมดทั้งหลักสูตรในระดับ
ปริญญา(Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE 
QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร  
(Non-degree) ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐ
และเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพื้นที่  

4 5  ระดับ 4 ≥ ร้อยละ 30 
ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 40 
 
*รายจ่ายที่ ก าหนดให้
จ่ายเพื่อการบริการด้าน
บริการวิชาการ จ านวน
139,657,533 บาท 
 
 

รายละเอียด : จ านวนเงินจากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่  
(เงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่ของสถาบัน อุดมศึกษารอบ
ปีงบประมาณที่ผ่ านมา)  x 100 หารด้วย
จ านวนงบประมาณทั้ งหมด (รายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริการของสถาบัน 
อุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงิน
รายได้และงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด) 

72,228,779.74*100/ 
195,564,035.72  
= 36.93 

67,055,427.50*100/ 
139,657,533  
= 48.01 

ค่าเฉลี่ย 3.75 4.00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที ่4… 
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กลุ่มที ่4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (Moral and intellectual cultivation)* 
(ตัวช้ีวัดใหม่) ไม่มีการประเมินในรอบปีประเมิน 2563 ส าหรับเกณฑ์ประเมินขั้นต่ าคือระดับ 1  

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators 
1.   บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปัญญาและ
คุณธรรม  

ไม่มีการประเมิน 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 70 

รายละเอียด : จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ตอบแบบส ารวจประเมินคุณลักษณะทาง
สติปัญญาและคุณธรรมสอดคล้องกับหลัก
ศาสนาที่สถาบันก าหนด ที่ให้คะแนนสูงสด 2 
ระดับแรก จากแบบส ารวจประเมิน 5 ระดับ 
(หรือเทียบเคียง) (สถาบันก าหนดขึ้นเองตาม
ความคาดหวัง ด าเนินการส ารวจโดยสถาบัน) 
x 100 หารด้วยจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ
ประเมินคุณลักษณะทางสติปัญญาและ
คุณธรรมสอดคล้องกับหลักศาสนาที่สถาบัน
ก าหนดทั้งหมด 

- ไม่มีการจัดท าแบบส ารวจ
ประเมินคุณลักษณะทาง
สติปัญญาและคุณธรรม
สอดคล้องกับหลักศาสนาที่
สถาบันก าหนด 

2.   ผลงานงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่
พัฒนาปัญญาและคุณธรรม  

ไม่มีการประเมิน 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 50 

รายละเอียด : ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของ
จ านวนชิ้นงานหรือโครงการวิจัย และ/หรือ
นวัตกรรมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนา จิตใจ 
สติปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาผสาน
กับหลักวิชาการ x 100 หารด้วยจ านวน
ชิ้นงานหรือโครงการวิจัยและ/หรือนวัตกรรม
ทั้งหมดของสถาบัน 

- - 

3.   บุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับ
การอ้างอิง  

ไม่มีการประเมิน 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 60 

รายละเอียด : ผลรวมคะแนนถว่งน้ าหนักของ
จ านวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานทีไ่ด้รับ
การอ้างอิง หรือน าไปเปน็ต้นแบบเพื่อพัฒนา
ต่อยอด หรือได้รับรางวัลในการพัฒนาจิตใจ 
สติปัญญาและพฤติกรรมของประชาชน x 
100 หารด้วยจ านวนบุคลากรทั้งหมดของ
สถาบนั 

- 0*100/1,498 
= 0  

4.   ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับเครือข่าย  

ไม่มีการประเมิน 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 60 

รายละเอียด : ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการที่ เกิดจากความร่วมมือกับ

- 0*100/231 
= 0  
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

หน่วยงานอ่ืนในเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
ปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  x 100 หารด้วย
จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมดของสถาบัน 

ค่าเฉลี่ย - 1.00  
ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
1.  สัดส่ วนหน่ วยกิ ตของ วิชาที่ มุ่ ง เ น้ น
การศึกษาด้วยหลักศาสนา  หรือน าหลัก
ศาสนามาบูรณาการ  

ไม่มีการประเมิน 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 40 

รายละเอียด : จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่
มุ่งเน้นการศึกษาด้วยหลักศาสนา หรือน าหลัก
ศาสนามาบูรณาการรวมของทุกหลักสูตร X 
100 หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวม ของ
หลักสูตรทั้งหมด 

- - 

2.  ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านศาสนา
หรือการพัฒนาคุณธรรม  

ไม่มีการประเมิน 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 50 

รายละเอียด : จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทาง
ศาสนา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาหรือ
พัฒนาคุณธรรม x 100 หารด้วยจ านวน
อาจารย์ในสถาบันทั้งหมด 

- 1*100/711  
= 0.17 

3.  งบประมาณ/ทรัพยากรวิจัยเพื่อการ
พัฒนาปัญญาและคุณธรรม  

ไม่มีการประเมิน 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 10 
 
*รายจ่ายที่ ก าหนดให้
จ่ายเพื่อการบริการด้าน
บริการวิชาการ จ านวน
139,657,533 บาท 
 

รายละเอียด : จ านวนงบประมาณ ทุน
สนับสนุนการวิจัย และ/หรือบริการวิชาการที่
ได้รับจากภายนอก เพื่อด า เนินโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วย
หลั ก ศ า ส น า  x 1 0 0  ห า ร ด้ ว ย จ า น ว น
งบประมาณทั้งหมด 

- 0*100/ 
139,657,533  
= 0 

4.    ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยังยืน  

ไม่มีการประเมิน 1 ระดับ 5 A + B+ C+ 
D + E  

รายละเอียด : การด าเนินการแบบ A + B + 
C + D + E  

- - 

ค่าเฉลี่ย - 1.00  

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม 5… 
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กลุ่ม 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and 
Specialists) 
 

ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators 
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  

2 2 ระดับ 2 ≥ ร้อยละ 60 
 
*ที่มา : ข้อมูลผลการ
ส ารวจภาวะการมีงาน
ท า ปีการศึกษา 2563 
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565 

รายละเอียด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ตอบแบบส ารวจว่ามี
งานท าหลังจบการศึกษาในระยะเวลา 6 เดือน 
นับรวมทั้งที่ท างานในองค์กรผู้จ้างงาน ท างาน
อิสระ และประกอบกิจการส่วนตัว x 100 
หารด้วย  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบ
ส ารวจ 

1,830*100/2,954 
= 61.95  

 

1,615*100/2,682 
= 60.22  

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานใน
อุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง  

1 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 50 

รายละเอียด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในรอบ
ปี ก า รศึ กษ าที่ ผ่ า น ม าที่ ท า ง า น ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง x 100 หารด้วย
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแต่ละ
แห่งที่ตอบแบบส ารวจภาวการณ์มีงานท าใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

190*100/2,954 
= 6.43 

256*100/2,682 
= 9.55 

3. ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต  

4 4 ระดับ 4 ≥ ร้อยละ 80 

รายละเอียด : จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่ให้คะแนน
สูงสุด 2 ระดับแรก จากแบบสอบถาม 10 
ระดับ จ าแนกตามกลุ่มลักษณะองค์กรผู้จ้าง
งาน และ/หรือกลุ่มอุตสาหกรรมในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา x 100 หารด้วยจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทั้งหมด 

1,078*100/1,238 
= 87.08 

508*100/589 
= 86.25 

4. อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง เ งิ น ส นั บ ส นุ น ต่ อ
งบด าเนินการ  

3 5  ระดับ 3 ≥ ร้อยละ 30 
ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 50 
 
 
*รายจ่ายที่ ก าหนดให้
จ่ายเพื่อการบริการด้าน
บริการวิชาการ จ านวน
139,657,533 บาท 

รายละ เอี ยด : เ งิ นสนับสนุน เพื่ อการจั ด
การศึกษา x 100 หารด้วยจ านวนงบประมาณ
ทั้งหมด (รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการ
บ ริ ก า ร ข อ ง ส ถ า บั น  อุ ด ม ศึ ก ษ า ร อ บ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดินทั้งหมด) 

64,327,887.53*100/ 
195,564,035.72  
= 32.89 

82,380,931.13*100/ 
139,657,533  
= 58.99 

ค่าเฉลี่ย  2.50 3.00  
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 2563 2564 
ระดับ ระดับ 

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
ประสิทธิ ผลการ เรียนรู้ ต ามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ  

1 1 ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 50 

รายละเอียด : ผลรวมถ่วงน้ าหนักของจ านวน
หลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรจากสถาบันมาตรฐานหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติ และ
นานาชาติ x 100 หารด้วยจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online 

38*100/76 = 50.00 37.50*100/74 
= 50.68 

2. ร้อยละของหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติงานจริง  

1 5  ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 90 

รายละเอียด : หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติจริง x 100 หารด้วยจ านวน
หลักสูตรทั้งหมดที่ได้รายงานในระบบ CHE 
QA Online 

43*100/76 =  56.58 74*100/74 
= 100 

3. ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง  1 2  ระดับ 1 ≥ ร้อยละ 40 
ระดับ 2 ≥ ร้อยละ 50 
 

รายละเอียด : ในเบื้องต้นคุณภาพผู้สอนจะ
พิจารณาจากระดับต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์ประจ าสถาบันอุดมศึกษาได้รายงาน
ใ น ร ะ บ บ  CHE QA Online ใ น แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา* x 100 หารด้วยจ านวนอาจารย์
ทั้งหมดที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online 

258.63 *100/700  
= 36.95 

352.60*100/696.50 
= 50.62 

4. อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน  5 4  ระดับ 4 ≥ ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 90 
 

รายละเอียด : จ านวนนักศึกษาแรกเข้าที่
ล งทะเบียน เรียนอย่ า งต่อ เนื่ อง  เมื่ อขึ้ น
ทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 
ของหลักสูตรในปีการศึกษา x 100 หารด้วย
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรทั้งหมด
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ 
CHE QA Online ในแต่ละปีการศึกษา 

3,935*100/4,294  
= 91.64 

3,583.00*100/ 
4,296.00  
= 83.40  

ค่าเฉลี่ย  2.00 3.00  

 
 
 
         ข้อจ ากัด... 
ข้อจ ากัด/ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไข  
 



49 
 

ข้อจ ากัด/ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการก ากับติดตาม
ข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลนักศึกษา/บัณฑิตที่
เป็นผู้ประกอบการ ในรอบปีการศึกษา 5 ปีให้
เป็นปัจจุบัน  

1. ส านักงานพัฒนานักศึกษาด าเนินการประสานกับคณะ/
หน่วยงาน และจัดท าแบบส ารวจในการส ารวจผู้ประกอบการของ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
2. ส านักงานพัฒนานักศึกษาเพ่ิมเติมข้อมูลบัณฑิตท่ีจบไม่เกิน 5 ปี
ที่ยังเป็นผู้ประกอบการ และสอบทานและยืนยันข้อมูลบัณฑิตที่
เป็นผู้ประกอบการรายบุคคลอีกครั้งกับกองแผนงาน 
3. มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้/สหกิจศึกษา ถูกเลื่อนหรือยกเลิกการจัด
กิจรรมดังกล่าวไป ส่งผลให้จ านวนบุคลากรที่ไป
ร่ ว ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ สู่ ภ า ค ธุ ร กิ จ /
อุตสาหกรรมมีจ านวนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา  

ปรับปรุงรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผล

การด าเนินงานการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รอบปีประเมิน 2564 
(ปีงบประมาณ 2564 และปีการศึกษา 2563)  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๓  (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ระยะ 5 ปี  
    พ.ศ. 2566 - 2570  

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖7 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 และมหาวิทยาลัยได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว
ในการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และมีการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่
มีผลกระทบหลายประเด็น  

ดังนั้น กองแผนงานจึงได้จัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2564 เพ่ือร่วม
ระดมสมองจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กรอบวิสัยทัศน์ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) 
เพ่ือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาบุคลากร 

ตามความ… 
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ตามความต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามทิศทาง และจุดเน้นของประเทศ แผนด้านการ
อุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 และนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2564 - 2565  

โดยมหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงสถานการณ์โดยรวมของประเทศในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกด้วยกระบวนการ SWOT Analysis, PESTEL Analysis, Competitors 
Analysis เพ่ือจัดท าประเด็นที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Challenges: SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages: SA) โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Opportunities: SOp) ที่ส าคัญ จากการประชุมคณะผู้บริหาร จ านวน 5 ครั้ง ได้แก่ 

 

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

จากผลการประชุมคณะผู้บริหารดังกล่าว สามารถก าหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 5 กลยุทธ์   
ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

1.1 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” 

(A Leading University in ASEAN, Focusing on Transforming Life Quality and Innovations) 
ตัววัดวิสัยทัศน์ : University Impact Rankings ของ THE ในล าดับ 101-200 ภายในปี พ.ศ. 2567 และ  

ในล าดับ 1-100 ภายในปี พ.ศ. 2570 
 

1.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
SDGs: 1 No Poverty (ขจัดความยากจน) 
SDGs: 2 Zero Hunger (ขจัดความหิวโหย) 
SDGs: 3 Good Health and Well-being (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) 
SDGs: 4 Quality Education (การศึกษาที่เท่าเทียม) 
SDGs: 9 Industry, Innovation and Infrastructure (โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) 
SDGs: 11 Sustainable Cities and Communities (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) 
SDGs: 17 Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

 

1.3 พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
อีสานใต้ 

 

1.4 ประเด็นกลยุทธ์ 
 เสาหลักท่ี 1: Academic Excellence and Entrepreneurship 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็น

ผู้ประกอบการ 
 เป้าประสงค์ที ่2 จัดการศึกษาส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 

 

 เสาหลักท่ี 2: Shared Future with Community and Entrepreneur 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2: การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ิมผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
 เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3: การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 

     เป้าประสงคท์ี่ 1  ประชาชน  ชุมชน  มีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีข้ึน 
 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

 

 เสาหลักท่ี 3 : Sustainable Growth and Smart University 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการมีความคล่องตัว และมีเสถียรภาพทางการเงิน 
 เป้าประสงค์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 

1.5 สรุปตัววัดและค่าคาดการณ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
จ านวน 20 ตัววัด 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ Base Line ค่าคาดการณ์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
1. ร้อยละบัณฑิต ป.ตรี ที่ได้งานท าใน
องค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ (องค์กร
ขนาดใหญ่คือองค์กรที่มีจ านวนเงินทุน
จดทะเบียนตั้งแต่ 200 ลบ. ขึ้นไป หรือ
มีจ านวนพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป
ตามเกณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรม) 

- N/A 10 12 14 16 18 

2. ร้อยละของบัณฑิต  ป.ตรี  ที่ เป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา  

20.81 14.46 
(รอบ 6 เดือน) 

25 30 35 40 40 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.37 4.29 
(รอบ 6 เดือน) 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 

4. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) 

- - 10 15 20 25 30 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ Base Line ค่าคาดการณ์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

5. ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัด
การศึกษาทุกช่วงวัย 

- 1.18 ลบ. 5 ลบ. 7 ลบ. 9 ลบ. 11 ลบ. 15 ลบ. 

6. ร้อยละของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระยะ
สั้นหรือ Credit bank ที่เพิ่มขึ้น (เทียบ
กับปีท่ีผ่านมา) 

- - 20 20 20 20 20 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2: การวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิของพ้ืนที่ 
1. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและ
งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(ล้านบาท) 

1.75 2.25 2.50 2.80 3.00 3.50 4.00 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
พื้นที่ (จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ในปีนั้น/จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 
3 ปีย้อนหลัง) X 100) 

28 30 40 50 60 70 80 

3.  ร้ อยละผลงานวิ จั ยที่ ตี พิ มพ์ ใน 
SCOPUS ที่เป็น Q1-Q2 (จ านวน Q1-
Q2/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้ งหมดใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ  ไ ม่ นั บ 
proceeding) 

26.88 
(มข.

33.15) 

21.08 
(มข.

38.92) 

30 35 40 45 50 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3: การบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของผู้
ร่วมโครงการ (บาท) (รายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อ
เดือนของคนที่เข้าร่วมโครงการ/จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 

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

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น (วัดผู้เข้าร่วมโครงการที่มีสุข
ภาวะดีขึ้นในแต่ละโครงการ) 

92.10 - 90 90 90 90 90 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้เข้าเรียนรู้ 
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทียบกับปีท่ีผ่านมา) 

- - 10 10 10 10 10 

2. จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบสานและสรา้ง
มูลค่า (นับจ านวนผลงานท่ีเกิดขึ้นต่อปี) 

5 11 10 10 15 15 20 

3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของ
ชุมชนที่ได้รับการอนุรักษ์หรือต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และบุคลากรต่อการบริหารจัดการด้าน
ประสิทธิภาพและความคล่องตัว 

- - 4.10 4.20 4.30 4.40 4.51 

2. ก า ไ รสุทธิ  (ล้ านบาท) ( ร ายได้ -
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด-ค่าเสื่อม) 

114 138 200 300 400 500 600 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ Base Line ค่าคาดการณ์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 

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

3.59 4.00 4.30 4.35 4.40 4.45 4.51 

5. รายได้ของมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
บุคลากร  

0.08 0.07 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 

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

5,400 6,150 6,700 7,000 7,500 7,800 8,200 
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ทั้งนี้ กองแผนงานได้พิจารณาประเด็นเงื่อนไขความส าเร็จ ( Important Assumption: IA) จากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) โดยค านึงถึงโอกาสและผลกระทบที่จะส่งผลให้
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามค่าคาดการณ์ที่ก าหนด และอาจมีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) เงื่อนไขความส าเร็จ (Important Assumption: IA) โอกาสและผลกระทบ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

1) บัณฑิตมีความโดดเด่น: วัดจากการได้รับใบประกาศจากคณะ/วิทยาลัยที่สร้างความโดดเด่นของแต่
ละหลักสูตร เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถมีงานท าในองค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ  

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 12 

ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับปานกลาง 

2) บัณฑิตที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ : พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ หรือหลักสูตรพันธ์ใหม่ 
 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 12 

ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับปานกลาง 

 3) บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ/ท างานในองค์กรขนาดใหญ่ : สร้าง Platform และระบบนิเวศเพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ สร้างความรู้ความเข้าใจ และการถ่ายทอดวิธีการด าเนินงานไปยังคณะ/
หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 16 

ระดับ 4 
ระดับ 4 
ระดับสูง 

1.2) จัดการศึกษาส าหรับประชาชน
ทุกช่วงวัยตามความต้องการ 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และ หลักสูตร Non-Credit ที่ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ โดยเพ่ิม
ศูนย์บริการวิชาการเพ่ือบริหารและจัดการหลักสูตร ทั้งในด้านการวิจัยสถาบัน (R&D) และการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 20 

ระดับ 5 
ระดับ 4 
ระดับสูงมาก 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2: การวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
2.1) เพ่ิมผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

1) ต้องมีโจทย์วิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ และได้รับงบประมาณใน
การวิจัย  
2) มีจ านวนสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่และเชิงพาณิชย์ 
3) มีระดับผลงานวิจัยในระดับ TRL 5 ขึ้นไป 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 16 

ระดับ 4 
ระดับ 4 
ระดับสูง 

2.2) เพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพใน
ระดับ Q1-Q2 

เพิ่มจ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2: 
1) อาจารย์มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ Q1-Q2  
2) มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์ผลงานในระดับ Q1-Q2 (1 person/1 paper)  
3) ความร่วมมือจากสถาบันที่มีศักยภาพสูง 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 20 

ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับสูงมาก 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3: การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 
3.1) ประชาชน ชุมชน มีคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

1) การประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการ และการเสนอค าของบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการ 
2) การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
HA และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ ทีเ่ป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 12 

ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับสูง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและ
สร้างมูลค่า 

1) ชุมชนและพ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและพ้ืนที่ในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงความต้องการของชุมชนและตลาด  
4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการยกระดับเชิงพ้ืนที ่
5) การสร้างฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและได้รับการเผยแพร่   

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 6 

ระดับ 2 
ระดับ 3 
ระดับปานกลาง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.1 )  การบริ ห ารจั ดการมี ค วาม
คล่องตัว และมีเสถียรภาพทางการเงิน 

1) มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2) มีการลดขั้นตอนการท างานในกระบวนงานที่ส าคัญ 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 9 

ระดับ 3 
ระดับ 3 
ระดับปานกลาง 

5.2) การบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพ 

1) บุคลากรท างานเต็มศักยภาพ 
2) การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงาน  
3) มีระบบการประเมินการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 20 

ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับสูงมาก 

5.3) เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1) ด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตามแผนที่ก าหนด 
2) มีระดับผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metrix ที่เพ่ิมข้ึน 

โอกาส 
ผลกระทบ 
ผลคูณ 4 

ระดับ 2 
ระดับ 2 
ระดับต่ า 

 

ซึ่งกองแผนงานได้มีการถ่ายทอดแผนมหาวิทยาลัยลงสู่คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือให้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ระยะ 5 ปี           
พ.ศ. 2566 - 2570 ที่มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยงแผนฯ ดังนี้ 
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              จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย/-
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุง ประกอบการวางแผน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมี

ความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ ให้มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับเป้าหมายความส าเร็จที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เช่น กรณีตัวชี้วัดฯ ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาที่ได้งานท าใน
องค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ และร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา เป็นต้น 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับจ านวนรายได้จากการ
ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มีความท้าทายและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญ เช่น กรณีตัวชี้วัดฯ ร้อยละรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย  และ รายได้จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาและงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

๓.  มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความส าคัญในกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาส าหรับประชาชนทุกช่วง
วัย ให้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากในปัจจุบันและอนาคตจ านวนนักศึกษาจะลดลง 

๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมกลยุทธ์ด้านการบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาล                                  
เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงพยาบาลให้ชัดเจน และเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ ในกลยุทธ์ด้านการบริการสุขภาพฯ ให้รวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย ด้วย   

๕. มอบมหาวิทยาลัย พิจารณาเพ่ิมเติมกลยุทธ์ด้านการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ทั้งในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลของอาจารย์เพ่ือให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๖. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมกลยุทธ์ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสังกัดกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and 
Innovation) ในตัวชี้วัดต่างๆ เช่น งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

๗. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในวัตถุประสงค์เชิงกลกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยที่มี
คุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ เช่น จ านวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์อีกด้วย และ จ านวนหรือร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรม (Research Translation) หรือ 
จ านวนหรือร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งจะเป็นการสะท้อน
ภาพความส าเร็จจากการด าเนินงานวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๘. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยที่มี
คุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่  หรือ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 การ
บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น สัดส่วนหรือร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยและ
นวัตกรรมเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการสะท้อนภาพความส าเร็จจากการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่  

5.2 เพ่ือบริหาร... 
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5.2 เพ่ือบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มากกว่าตัวชี้วัดเดิมที่ก าหนดไว้ คือ ระดับความผูกพันของบุคลากรที่
มีต่อองค์กร   

๙. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการควบรวมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 กับ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสานและสร้าง
มูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกัน 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
       ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
     ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑5 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 เป็นต้นไป นั้น 
 เนื่องด้วยวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบก าหนดในวันที่ 14 
มิถุนายน ๒๕๖5 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ ที่ก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่ง          
สองปี และมาตรา ๑๒ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๓๖ ที่ก าหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับความในข้อ ๕  
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
       ๑) อธิการบดี       เป็นประธานกรรมการ 
   ๒) คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน  

     ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออ่ืน 
     ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ      เป็นกรรมการ 

   ๓) ประธานสภาอาจารย์      เป็นกรรมการ 
   ๔) ผู้อ านวยการกองแผนงาน       เป็นกรรมการ   
       และแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 มติที่ประชุม ๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าหนังสือหารือถึงส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๕  เนื่องจากแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๑๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา 

แต่งตั้ง... 
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แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา เป็นจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยอาจคั ดเลือกจาก
บัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไ ว้ ทั้งนี้  ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็น
บุคคลภายนอก ส าหรับบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาควรผ่านการคัดเลือกจาก
บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา และไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร โดยก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ตอบข้อหารือมาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕  และหากเกินระยะเวลาดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการสรรหา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ดังรายนามต่อไปนี้ 
         ๑) อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
    ๒) คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน  

          ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออ่ืน 
        ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ     กรรมการ 

    ๓) ประธานสภาอาจารย์     กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองแผนงาน      กรรมการและเลขานุการ  
    

    ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....                      
ซึ่งต่อมานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล                   
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับ
ในวันเดียวกัน ซึ่งข้อ ๗ ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย ขึ้นมาคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ ซึ่ งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการส่งเสริม  
ธรรมาภิบาล ด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานภาครัฐ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 โดยคณะกรรมาการธรรมาภิบาลดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใน
การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติหน้าที่ในกิจการงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ก ากับดูแลการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและค าสั่งอื่นใดของ 

มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยและทางราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตาม ประเมิน รายงานผลการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย พร้อม
ทั้ง ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง 
 ในการนี้  เ พ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จึงเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เพ่ือมาด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่เกิน ๔ คน เพ่ือมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ส าหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  มอบมหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 

     ๔.๒.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติ
เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
พ.ศ.  . . . .  ซึ่ งต่อมานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                            
หลักธรรมาภิบาลการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และมีผลใช้บังคับในวันเดียวกัน ซึ่งข้อ 12 ของข้อบังคับฉบับดังกล่าวก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  
 (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
จากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง การเงิน งบประมาณ 
กฎหมาย การบริหารงานบุคคล การบริหารงานภาครัฐ การจัดการศึกษา การวิจัย และด้านการบริการวิชาการ 
 (๓) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
 (4) ผู้อ านวยการกองแผนงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยค าแนะน าของอธิการบดี อาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่
เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  

ข้อ ๑3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) คุณสมบัติ 
      (1.1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง การเงิน 
งบประมาณ กฎหมาย การบริหารงานบุคคล การบริหารงานภาครัฐ การจัดการศึกษา การวิจัย และด้านการบริการ
วิชาการ 
   (1.2) เป็นบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความรู้ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

(2) ลักษณะ… 
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 (2) ลักษณะต้องห้าม  
   (2.1) ไม่เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้  
   (2.2) ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นกรรมการตามข้อ 12 (3) และ (4)  
   (2.3) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ว่าในขณะ
ด ารงต าแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
   (2.๔) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี หรือผู้บริหาร 
 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  

(1) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
(2) ก ากับดูแล ติดตามการจัดท าและกลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน

ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
(3) ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุง

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง 
(4) รายงานปัญหาและอุปสรรค เสนอแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน หรือแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
(5) ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

และการปรับปรุงควบคุมภายใน  
(6) ขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการ

พิจารณาหรือให้ความเห็นของคณะกรรมการได้ 
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือท าการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ  
(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย กองแผนงาน ในฐานะหน่วยงานกลางด้านบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคน
หนึ่ง เพ่ือมาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจ านวนไม่เกิน ๔ คน เพ่ือมาด ารงต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส าหรับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  มอบมหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 

๔.๒.๔  ขออนุมัติ... 
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    ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      (ขออนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล                       
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลัก เกณฑ์ที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่  ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                   
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  
 ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) จ าแนกตามปีการศึกษาและสังกัด จ านวน ๘ คน 
ดังนี้ 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
        ๑.๑ ระดับปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
               ๑.๑.๑ คณะเกษตรศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
                           - สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์   จ านวน ๑ คน  
  ๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จ านวน  ๗ คน  ดังนี ้
       ๒.๑ ระดับปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๔ คน  ดังนี้ 
               ๒.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
                            - สาขาวิชา  เคมี   จ านวน ๑ คน  
                            - สาขาวิชา  ฟิสิกส์   จ านวน ๑ คน  
      ๒.๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
                    - สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล   จ านวน ๑ คน  
                    - สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   จ านวน ๑ คน  
      ๒.๒ ระดับปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  ๓ คน  ดังนี้ 
       ๒.๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
                     - สาขาวิชา  เคมี   จ านวน ๑ คน  
                               - สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ   จ านวน ๑ คน  
             ๒.๒.๒ คณะเภสัชศาสตร์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
                    - สาขาวิชา  เภสชัศาสตร์   จ านวน ๑ คน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ คน  และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท จ านวน ๔ คน 
และระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๘ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕) 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔...   



70 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรก่อนรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวง 
    ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
     พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขอปรับปรุงหลักสูตรก่อนรอบระยะเวลาหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนรอบระยะเวลาหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๑ หลักสูตร คือ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงก่อนรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น                              
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง                     
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน ๑๐ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๓ คน และ                           
มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว แบบ ๑.๑ จ านวน ๔ คน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่ง
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเชิงลึก มีทักษะด้านการวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในการท าวิจัย สามารถค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา หลักสูตร ๓ ปี ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ ๑.๑ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต (หมวดวิทยานิพนธ์ 
จ านวน ๔๘ หน่วยกิต) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน วัน -เวลาราชการ 
และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ รับนักศึกษาภาคปกติ แบบ ๑.๑ จ านวน ๓ คนต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา เฉลี่ย ๕ ปี จ านวน ๓๓๑,๗๗๑ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  
ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อคน คิดเป็น ๗๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๖ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 

การขอ… 
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การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                   
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรก่อนรอบระยะเวลา
หลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์            
วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศ 
     กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
           พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๘ หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
            คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์    

                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์               
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยมีหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาหลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๔ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

    ๑.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
หลั ก สู ต รป รั บป รุ ง  พ . ศ .  ๒๕ ๖ ๕  ห ลั ก สู ต ร ร ะดั บป ริ ญ ญ าต รี  ต าม ป ระก าศ กร ะทร ว ง ศึ กษ า ธิ ก า ร                                               
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                               
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะการใช้
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพในการสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ไทยและญี่ปุ่น คิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วย
กิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๗๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ
เลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทย
ได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ และ/หรือนอกวัน - เวลาราชการ  

 

คุณสมบัติ… 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับ
นักศึกษา ๗๐ คน/ปี หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน ๒๒,๕๓๗ บาทต่อปี เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อคน หรือคิดเป็น ๒๔,๐๐๐ บาทต่อคน
ต่อปี การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
๕๒ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา โดย นายสุกนต์ธี ค าตานิตย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว  
  การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ ในการประชุม                   
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุม                  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 

๑.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
จ านวน ๒๖ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑,๑๖๘ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
๒๒ รุ่น จ านวน ๙๕๘ คน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี  
๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีจุดเน้น มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านเคมี สามารถ
วิเคราะห์ และน าไปประยุกต์ใช้ในการร่วมสร้างนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่
การเป็นดิจิทัล เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วย
กิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๘ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
จ านวน ๕๐ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๖ หน่วย
กิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นปริญญาตรี ภาษาไทยและหรือ
ภาษาอังกฤษ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลา
ราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔  
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จ านวนรับนักศึกษา ๘๐ คน/ปี มีรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร ใน ๕ ปี ๒๙,๑๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ ๒๖,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา/คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัว
ในการผลิตบัณฑิต ๒๒,๙๙๐ บาท/ปีการศึกษา/คน (ไม่รวมเงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) โดยมีส่วนต่างจ านวน 
๓,๐๑๐ บาท/ปีการศึกษา/คน (จ านวนรับ ๘๐ คน/ปีการศึกษา) และเมื่อค านวณเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย พบว่า 
จุดคุ้มทุน คือ ต้องรับนักศึกษาไม่ต่ ากว่าปีการศึกษาละ ๖๘ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากคณะกรรมการตรวจภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน 
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ นางสาวศันศนีย์ ศรีจันทร์ สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 ๑.๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้น มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะการแปรรูป วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและพอลิ
เมอร์ สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพและ              
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ 
ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วย
กิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต                 
(กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๒๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๖๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จ านวน ๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิต การจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียน
การสอนวัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน - เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ประมาณการรายรับจาก
การรับนักศึกษาตามแผนรับและรายรับจากเงินเงินอุดหนุนที่เป็นเงินเดือนของอาจารย์ซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
รวมเป็น ๒๙,๘๙๙,๒๕๗ บาท หรือคิดเป็นรายรับเฉลี่ย ๔๗,๒๐๔ บาท/ปี/คน และมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิต
บัณฑิตรวม ๕ ปี เท่ากับ ๒๑,๔๓๙,๗๕๗ บาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตแต่ละรายเฉลี่ย ๓๕,๕๖๑ บาท/-
ปี/คน ดังนั้น หลักสูตรจะต้องรับนักศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๓๓ คน ซึ่งเป็นจุดคุ้มทุนของหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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  การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว ๒๕ รุ่น จ านวน ๑,๐๓๑ คน  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 
๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติทางด้านจุลชีววิทยา สามารถผลิตผลงานและร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณอันดีงาม เพ่ือสร้างปัญญา เพ่ิมคุณภาพชีวิต และน าพาความเจริญสู่ท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต โดย
แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ จ านวน ๓๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๔๕ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ระบบ
การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนใช้ระบบทวิภาค ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ จัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในวัน-
เวลาราชการและ/หรือนอกวัน – เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตตลอด
หลักสูตร (กรณีที่ไม่น าเงินเดือนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เท่ากับ ๑๑,๐๔๔,๖๐๐ บาท หากค านวณเงินตาม
ยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บ ๑๓,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษาท้ังหลักสูตรที่คุ้มทุน คือ ๔๒๕ คน 
ซึ่งคิดเป็นจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อชั้นปี เท่ากับ ๓๐ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ 
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากคณะกรรมการตรวจภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน มคอ.
๒ รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คือ ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์   รัตนชัยกุลโสภณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  พุ่มขจร สังกัด ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์                    
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

๒) หลักสูตรระดับปริญญาโท 
๒.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  

สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรนี้เปิดการเรียนการสอน             
ครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๖ มีการปรับปรุงหลักสูตร ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จ านวน ๖๑ คน (วิชาเอกเกษตร
ผสมผสาน ๓ คน พืชศาสตร์ ๑๗ คน พืชไร่ ๑๐ คน พืชสวน ๗ คน สัตวศาสตร์ ๘ คน และวิทยาศาสตร์การประมง            
๑๖ คน) 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
จุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรตามมาตรฐานวิชาการ สามารถปฏิบัติงานแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรในท้องถิ่นอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ าโขงบนฐานชีวภาพ เป็นผู้มีความพอเพียง มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น แผน ก แบบ 
ก๑ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วย
กิต และแผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๒ หน่วย
กิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการ
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๑๕ คน/ปี 
(แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๕ คน แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๑๐ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 
จ านวน ๘๘,๑๒๖ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อ
คน คิดเป็น ๔๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิด
สอน จ านวน ๔ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตร
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.นรินทร บุญ
พราหมณ์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ ในการประชุม               
 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔... 
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ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
            

 ๒.๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น            
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน ๑๓ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๖๐ คน และมี
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน ๑๙ คน (แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๑ คน แผน ก แบบ ก๒ จ านวน 
๑๘ คน) 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่ง
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะการวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ สามารถเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เป็นหลักสูตรเต็มเวลา หลักสูตร ๒ ปี ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต (หมวด
วิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต) และแผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต (หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๑ 
หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ               
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการ
เรียนการสอน วัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวนรับนักศึกษา ภาคปกติ ๘ คนต่อปี (แผน ก 
แบบ ก๑ จ านวน ๒ คน และแผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๖ คน)  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา เฉลี่ย 
๕ ปี จ านวน ๑๖๗,๑๖๗ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย แผน ก แบบ ก๑ และแผน ก 
แบบ ก๒ ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อคน คิดเป็น ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๖ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

๒.๓) หลักสูตร… 
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๒.๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการ
เรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๔๗ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน ๑๗ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๘๔ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๕ รุ่น จ านวน ๑๑๑ คน (แผน ก แบบ 
ก๑ จ านวน ๗ คน แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๑๐ คน และแผน ข จ านวน ๙๔ คน) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา              
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตร
เต็มเวลา หลักสูตร ๒ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ 
จ านวน ๓๖ หน่วยกิต (หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต) แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต (หมวด
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต) และแผน ข ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต (หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และหมวดการค้นคว้าอิสระ จ านวน ๖ หน่วยกิต)  การจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการ
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวนรับนักศึกษาภาคปกติ ๘ 
คนต่อปี (แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๑ คน แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๒ คน และแผน ข จ านวน ๕ คน) ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา เฉลี่ย ๕ ปี จ านวน ๑๐๘,๙๒๓ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย แผน ก แบบ ก๑ และแผน ก แบบ ก๒ ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อคน คิดเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อปี และแผน ข ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๗๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เรียบร้อยแล้ว 

 
๓) หลักสูตร… 
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๓) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๓.๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕   

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียน             
การสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๔๗ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๔ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตร รวมทั้งหมด ๓๔ คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๘ รุ่น จ านวน ๑๐ คน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่ง
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม สามารถคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นให้เป็นนักวิจัยที่มีความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสากลมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา หลักสูตร ๓ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร แบบ ๑.๑ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต (หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต) การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัด
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน วัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษาภาคปกติ 
(แบบ ๑.๑) จ านวน ๓ คนต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา เฉลี่ย ๕ ปี จ านวน ๑๙๓,๘๒๘ บาท
ต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อคน คิดเป็น ๗๐,๐๐๐ 
บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอน จ านวน ๓ คน มีตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
หลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร ได้แก่ 

๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕            
สังกัดคณะศิลปศาสตร์   

๒) การปรับปรุง... 
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๒) การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                              
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเ มอร์ หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

๖) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕   
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๗) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕       
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาเพ่ิมเติมรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่บูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาอ่ืน เช่น ด้านการเกษตร หรืออาจเป็น
รายวิชาที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในการใช้
ประโยชน์จากสารส าคัญของพืชชนิดต่างๆ และได้ท าการศึกษา วิจัย และทดลอง ในการน ามาพัฒนาคุณภาพของยาง 
หรือท าการศึกษา วิจัย และทดลอง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
     ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงาน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้การน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในระยะข้างหน้าของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับฯ ดังกล่าวต่อไป ซึ่งอธิการบดีได้
มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน ได้ร่วมประชุมกับรองศาสตราจารย์
ปภัสวดี วีรกิตติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ 

หัวหน้า… 
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หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 และก าหนดหลักการ เหตุผลและแนวคิดในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... ฉบับใหม่ โดยหลังจากนั้น กองการ
เจ้าหน้าที่ และกองแผนงานได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ของคณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานภายในเทียบเท่าคณบดีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพิจารณายกร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... และได้ร่วมกับประชุมกับ 
รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาร่างหลักการ เหตุผล แนวคิด วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของข้อบังคับอีกครั้ง ในวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๕ ภายหลังจากนั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น และมีมติให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ในการนี้  กองการเจ้าหน้าที่  จึงเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผล  
การปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือโปรด
พิจารณา และออกข้อบังคับต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ....   

  
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

และหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... ดังนี้ 
๑. หน้าที่ ๓ หมวด ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๑ แก้ไขข้อความ 

จากเดิม “เมื่ออธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา” เป็น “เมื่ออธิการบดีปฏิบัติงานครบ
ก าหนดระยะเวลา” 

๒. หน้าที่ ๔ หมวด ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ส่วนที่ 2 ข้อ ๑๗ แก้ไขข้อความ 
จากเดิม “ให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยผลการประเมินของอธิการบดีให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน” เป็น “ให้มหาวิทยาลัย
เปิดเผยผลการประเมินของอธิการบดีในส่วนค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือส่วนที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เป็น
ที่ทราบโดยทั่วกัน” 

3. หน้าที่ ๔ หมวด ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๘ แก้ไข
ข้อความ จากเดิม “เมื่อครบก าหนดระยะเวลา” เป็น “เมื่อหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา”  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .. .. ตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้ 
นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้นายกสภ า
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป   
 
 
 
 

                               ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับ... 
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                               ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
    พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
    และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
    พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
    และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. .... 
             รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา               
ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว 0209.5/ว 1 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้แจ้งเวียนประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศ 
เรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 7 มกราคม 2565 และประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.                
ฉบับดังกล่าว เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดหลักเกณฑ์ 
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
กลางที่ ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบกับ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจน าประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                  
พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 
แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. .... ซึ่งได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม           
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดร่างข้อบังคับฯ เป็นดังนี้ 

 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖4 ร่างข้อบังคับ ฯ 
- ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก า ร พิจ า รณาแต่ ง ตั้ ง บุ คคล ให้ ด า ร งต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖4 
พ.ศ. ....” 

- ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป 

- ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออก
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
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ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖4 ร่างข้อบังคับ ฯ 
แต่ งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. 2563 
        บรรดา ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือค าสั่งใด ใน
ส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

- ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
         “มหาวิ ทยาลั ย ”  หมายความว่ า  มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี  
         “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
         “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
        “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
        “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียน
การสอน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
        “ประกาศ ก.พ.อ.” หมายความว่า ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖4 
        “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามหมวด 1 
แห่งข้อบังคับนี้ 
        “คณะกรรมการเฉพาะด้าน” หมายถึง คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามหมวด 2 แห่งข้อบังคับนี้ 
        “ คณ ะกร รมก า ร ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ ”  ห ม าย คว า มว่ า 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
        “ผู้ ข อ ”  หมายความว่ า  ข้ า ร าชก ารพล เ รื อน ใน
สถาบั น อุดมศึ กษา  หรื อพนั กงานมหาวิทยาลั ย  สั งกั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

- ข้อ 5 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการ
รักษาการตามข้อบังคับนี้  
  ให้ประธานคณะกรรมการมีอ านาจออกประกาศ หรือ
ค าสั่งเพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้  
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่า
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ควรน าสู่การพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือวินิจฉัย
ชี้ขาด และค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการหรือสภา
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นที่สุด 

- ข้อ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  
         ในกรณีท่ี ก.พ.อ. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ภายหลังวัน
ใช้บังคับข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ดังกล่าวด้วย 

หมวด 1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการทั่วไป 

หมวด 1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ทั่วไป 

ข้อ 3 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบด้วย 
       3.1 ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
       3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากร
และไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัด สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 
โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน 
       ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งไม่ใช่

ข้อ 7 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ” เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.ว.” ประกอบด้วย 
       (1) ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
       (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากร และ
ไม่เคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน 
       ในกรณี ที่ สภ ามหา วิ ทยาลั ย ไ ม่ มี ก ร รมกา รสภา
มหา วิ ทยาลั ยประ เภทผู้ ทร งคุณ วุฒิ ที่ ด า ร งต า แหน่ ง
ศาสตราจารย์ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุ คคลประจ า
มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. ก าหนดต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นให้เป็นประธานกรรมการตาม (1) ก็ได้  



84 
 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖4 ร่างข้อบังคับ ฯ 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการก็ได้ 

       การแต่งตั้งกรรมการใน (2) ให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
พร้อมทั้งความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามที่
เห็นสมควร 
       ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 
       ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี แต่อาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้  
       ในกรณีที่ กรรมการพ้นจากต าแหน่ งก่ อนครบวาระ 
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเสนอ
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 7 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งว่าง และให้ผู้นั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่
กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน และมี
จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่าหกคน สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้ง
ผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
 
ข้อ 8 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ 7  
กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
       (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก 
       (๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 7 
       (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  
       (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้น
แต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
       (๘) มีเหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 
 
ข้อ 9 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
       ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการหรือ
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
       ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมี
ส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา 
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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และให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่
ประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่  
       การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือ เสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 
 
ข้อ 10 การพิจารณาค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิ ชาการที่  ก .พ .อ .  ก าหนด คณะกรรมการอาจแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในเบื้องต้นก่อนการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 
ข้อ 11 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
          (1) ประเมินผลการสอนของผู้ขอตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และ
ประกาศของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตาม
ความเหมาะสม 
          (2)  แต่ งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ื อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  
          (3) พิจารณาความเห็นในการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  
          (4) พิจารณาผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธี
ที่ 3 ตามความในหมวด 1 ของประกาศ ก.พ.อ. 
          (5) เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อก าหนด
จ านวนเงิน กรณีที่ผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal 
investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 3 ตามความในหมวด 1 ของประกาศ ก.พ.อ. 
          (6) พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกับความผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
อันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ และความประพฤติไม่
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เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
          (7) เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะ
ด้านตามความในหมวด ๒ ของประกาศ ก.พ.อ.  
          (8) ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและ
ด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
          (9) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการสอน หรือ
หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ 
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับนี้  
          ( 1 0 )  ป ร ะก า ศ ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการในเรื่องอ่ืนใดที่อยู่ภายใต้อ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยการประชุมของคณะอนุกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ให้น าความตามข้อ 9 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
          (11) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าผู้ใดให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       ๕.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         5.1.2 ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการ
สอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถประเมิน
การเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือรองศาสตราจารย์ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
ก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับต าแหน่งที่ประเมินได้ 
         ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบ
ค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมี
ความช านาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงาน
สอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือ
สอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุก
วิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่ง
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมี
คุณภาพตามที่ สภ าสถาบั น อุดมศึ กษาก าหนด  
มีการอ้างอิง แหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอน

ข้อ ๑7 ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการ
สอน ให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. ข้อ ๕ แนวทางการประเมินผลการสอน และประกาศของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
       กรณีที่มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ประจ าปีที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๕ แนวทางการ
ประเมินผลการสอน อย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ 
คณะกรรมการอาจใช้ระบบการประเมินผลการสอนดังกล่าวแทน 
แนวทางการประเมินผลการสอนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ 
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางในการประเมิน
เพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ โดยจัดท าเป็นประกาศของคณะกรรมการให้
เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน 
 



87 
 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖4 ร่างข้อบังคับ ฯ 
มาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ตามข้อ 5 แนวทางการประเมินผลการสอนใน
เอกสารแนบท้าย 
 
       ๕.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์       
            ๕.๒.๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ ๕.๑.๒ 
มาใช้โดยอนุโลม แต่ต้องมีความช านาญพิเศษในการสอน 
 
       ๕.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์        
            ๕.๓.๒ ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอน
ประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
5. แนวทางการประเมินผลการสอน 
หลักเกณฑ์ 
     ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ประเมินผลการสอนว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิ ช า กา รมี ค ว ามส ามารถ ในกา รสอน ให้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะวิชาที่สอน โดยใช้แนวทางในการประเมินตาม
ความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
     ๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดย
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือก
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลลัพธ์การสอน
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอเอกสาร
หลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน (ค านิยาม รูปแบบการ
เผยแพร่ และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึ่งมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย 
    ๒.  มีความสามารถในการใช้ เทคนิควิธีสอน
ประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
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เกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น 
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์จริง ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบ
ค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบ
ดิจิทัล (Digital interactive media) 
     ๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะ
แสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ ใดที่ควร
เชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(lifelong learner) 
     ๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 
     ๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์
ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     ๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
     ๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ 
และใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital interactive 
media) ที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี  สามารถ
จ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 
     ๘. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมี
ปฏิ สั ม พั นธ์  ก า ร ร่ ว ม ง าน  ( interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ 
(adaptability) และรับความคิดเห็น 
     ๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

     กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า 
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอนของ
คณาจารย์ประจ าปีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรงและ
เชื่ อถื อ ได้  คณะกรรมการอาจ ให้ ใช้ ร ะบบการ
ประเมินผลการสอนดังกล่าวนั้นแทนแนวทางการ
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ประเมินผลการสอนตามที่  ก .พ .อ .  ก าหนดได้  
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางในการ
ประเมินเพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ โดยจัดท าเป็นประกาศให้
เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน 

       5.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
             5.2.3 ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ได้ 3 วิธี ดังนี้ 
                       วิธีที่ 3 ส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  และ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้ขอต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
                     (1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง ที่
ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 
1 และ Quartile 2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่าง
น้อย 5 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 
author) และ 
                   (2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก 
Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 
500 รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 
                    (3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) 
ไม่น้อยกว่า 8 และ  
                   ( 4)  เ ป็ น หั ว ห น้ า โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย 
(Principal investigator)  ที่ ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ตามจ านวนเงินที่สภาสถาบันก าหนดอย่างน้อย 
5 โครงการ (Life-time) 
                   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้ขอต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
                  (1) งานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย 3 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ ประพันธ์ อันดับแรก (First  author)  หรื อ เป็ น
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

ก าหนดไว้ในข้อ 11 (5) ข้างต้น 
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                 (2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก 
Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 
150 รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 
                 (3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) 
ไม่น้อยกว่า 4 และ   
                 (4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal 
investigator)  ที่ ได้ รับทุนจากแหล่ งทุนภายนอก
สถาบัน ตามจ านวนเงินที่สภาสถาบันก าหนด อย่างน้อย 
5 โครงการ (Life-time) 
                 ทั้ งนี้  หากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
5.1.4 และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดแล้ว ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมัติ  โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

ก าหนดไว้ในข้อ 11 (4) ข้างต้น 

ข้อ 6 วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       6.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และรองศาสตราจารย์ 
         6.1.1 ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมด้วย
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
         6.1.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิ ช าการประ เมิ นผลการสอน โดยอาจแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตามความ
เหมาะสม 
         6.1.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมี
องค์ประกอบ  ดังนี้ 
                  (1) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้ง
จากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
                  (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๑2 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 11 (๒) จะต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้ 
       (๑) ประธานกรรมการ ให้แต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อ 7 (๒)  
       (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน ให้คัดสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับสาขาที่
เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและ
ผลงานที่เสนอขอ โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรและไม่เคย
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ถึงห้าคน 

             การแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับสาขาวิชาที่เสนอ
ขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
และผลงานที่เสนอขอ โดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคย
เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รวมทั้งมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และ
ก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุก
ขั้นตอน 
              ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดไว้ในข้อบังคับของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมได้ไม่เกิน
สองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน
ด าเนินการแต่งตั้ง 
         ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เคยเป็นบุคลากร ในสั งกั ดสถาบัน 
อุดมศึกษานั้น ให้แต่งตั้ งได้ไม่ เกิน 1 คน และแจ้ง
รายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น ให้ ก.พ.อ. ทราบ เมื่อ
รายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง หรือเสนอ
ขอให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ  แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 
         ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่สถาบัน 
อุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ให้ขอความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ 
       ให้ประธานคณะกรรมการแต่ งตั้ งผู้ ช่ วยเลขานุการ
คณะกรรมการจ านวนหนึ่งคน ท าหน้าที่เลขานุการ  
       ในกรณีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่
เคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้แต่งตั้งได้ไม่เกินหนึ่งคน 
ส าหรับกรณีผู้ขอที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้แจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นให้ ก.พ.อ. ทราบ เมื่อ
รายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง หรือเสนอขอให้น า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง แล้วแต่กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
ก.พ.อ. และกรณีผู้ขอที่ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้แจ้ง
รายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งด้วย  
       ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. ก าหนดได้ 
ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. กรณีผู้ขอที่เป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และให้ขอความเห็นชอบต่อสภา
มหาวิทยาลัย กรณผีู้ขอที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
       ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม อาจ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่
มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ 
ท าหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) เพิ่มเติมได้ไม่เกิน
สองคน ในการนี้ ถ้ า ผู้ ขอ เป็ นข้ า ร าชการพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษาให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบ และใน
กรณีที่ ผู้ ข อ เป็ นพนั ก ง านมหา วิทยาลั ย ให้ เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 
       การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้น าประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มา
ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 
 
 
ข้อ ๑3 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติตามหมวดนี้ ให้
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         ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้
เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

         ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมี
ปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
         ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่มี
ผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจก าหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสภา
สถาบัน โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมิ นผลงานทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ 
         6.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณาความเห็น ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6.1.3 แล้ว ให้น าเสนอต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ  ส าหรับ
กรณีที่มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง และ
แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้  ก.พ.อ. จะพิจารณาการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้ รวมทั้ง
สาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ 
และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามความในหมวด 1 ของ
ประกาศ ก.พ.อ. 
 
ข้อ 14 ผู้ขอจะต้องยื่นค าขอตามแบบค าขอรับการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. ผลงานทางวิชาการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ
หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า  หรือรองคณบดีที่ ได้ รับ
มอบหมาย เพื่อประเมินคุณสมบัติ ก่อนเสนอคณบดีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นในส่วนของผู้บังคับบัญชา 
          ในกรณีที่คณบดีเป็นผู้ขอ เมื่อคณะตรวจสอบค าขอแล้ว 
ให้คณบดียื่นค าขอต่อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือ
ประเมินคุณสมบัติ  ก่อนเสนออธิการบดี เ พ่ือพิจารณา ให้
ความเห็นในส่วนของผู้บังคับบัญชา 

 ในกรณีที่อธิการบดี หรือรองอธิการบดีเป็นผู้ขอ เมื่อ
คณะตรวจสอบค าขอแล้ว ให้คณบดีเป็นผู้ประเมินคุณสมบัติ 
และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็น ผู้ให้
ความเห็นในส่วนของผู้บังคับบัญชา 
 
ข้อ 15 ค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
ความในข้อ 14 อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) หรือแบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. ๐๔) แล้วแต่กรณี  

(๒) ผลงานทางวิชาการซึ่งมีค าจ ากัดความ รูปแบบและ
การเผยแพร่เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

(๓) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งมีลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

(4) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอ  
ข้อ 16 เมื่อคณบดี หรืออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นว่าค าขอรับการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว ให้เสนอ
ต่อเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา เมื่อเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
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         ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้อง
ระบุสาขาวิชาของต าแหน่ง ทางวิชาการที่แสดงให้เห็น
ถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 
 

       6.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
          6.2.1 ให้น าความในข้อ 6.1.1 และ 6.1.3 
มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่
ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

         6.2.2 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณาความเห็น ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณา 

         6.2.3 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
อนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 

 
ข้อ 9 ในกรณีที่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
สาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกันหรือ
ระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่
เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมา
ก่อน  มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้ง
หนึ่ง ผู้ขอจะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติก าหนดหรือไม่ก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอ
คนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านการ
พิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทาง
วิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้
ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า นั้ น อี ก ต่ อ ไ ป  ใ น ก ร ณี เ ช่ น นี้

ทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว ให้
ป ร ะทั บ รั บ เ รื่ อ ง พ ร้ อ ม ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ก า กั บ  เ ส น อต่ อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ถ้ามี) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการตามแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและลักษณะคุณภาพที่ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการตามแบบประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
           การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาตามระดับต าแหน่ง
ที่เสนอขอ โดยนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ ดังนี้  
           (๑) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลาสี่
สิบห้าวัน  
           (๒) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลาหก
สิบวัน  
           (๓) ต าแหน่งศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน  

            ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
รองศาสตราจารย์  หากผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกรายปรากฏว่า คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
ของผู้ขออยู่หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ถือเอาผล
การประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก็ได้  
           กรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกกรณี  
           การประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกข้ันตอน ทั้งนี้ 
เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่
แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่
ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ การตัดสินของที่ประชุมต้อง
ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทาง
วิชาการโดยชัดแจ้งด้วย  
        ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่
ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือ
ในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมหากพิสูจน์
ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน 
สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด 
หรือประเทศ ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ได้ แต่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 
 

           กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอต้องด าเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง และกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 
           กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา
เดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกันหรือระดับต าแหน่งที่ต่ า
กว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หาก
มีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการอีกครั้งหนึ่ง จะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดหรือไม่ก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้น
ที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทาง
วิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า
ผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่
ล้าสมัยหรือมีเหตุอันสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีก
ต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุเหตุผล
ทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย  
            ในกรณีผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ใน
เกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ในภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือในกรณีผลงานรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม หากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กร
ภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายระดับ
จังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมา
เสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการครั้ ง ใหม่ ได้  โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการ
นั้นใหม่อีกครั้ง 
 
ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเห็นว่าคุณภาพผลงานทางวิชาการ และเป็นผู้มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอยู่หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ส าหรับต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้เสนออธิการบดี
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ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป  และหากผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้แจ้ง 
ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
 กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ส าหรับต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ.ให้ความเห็น เพ่ือเสนอรัฐมนตรี
เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

ข้อ 7 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  
       สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่ง
มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหน่งสู งขึ้นก็ ได้  เช่น  การเสนอแต่งตั้ งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งยังไม่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
หรือการเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาก่อน หรือการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจาก
สาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 
 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  
ให้ด าเนินการ  ดังนี้  
       7.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ 
       ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการ
ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนอย่างน้อยสามคน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทาง
วิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B 
       7.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ 20 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ
ตามความในหมวดนี้ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามความในหมวด 1 ของประกาศ ก.พ.อ. 
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       ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  1 
เท่านั้น  และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ
โดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
อย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสิน
ของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ 
ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A 
       7.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ  
       ให้ เสนอผลงานทางวิชาการได้ เฉพาะวิธีที่  1 
เท่านั้น  และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดย
อนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่าง
น้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงาน
ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A+ 
หมวด 2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเฉพาะด้าน 

หมวด 2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเฉพาะด้าน (ข้อ 21 - ข้อ 35) 

ข้อ 11 ในกรณีที่มีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์
สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม หรือด้าน
ศาสนา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนั้นจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ิมขึ้น ดังนี้  
           1) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม หรือ  
           2) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ หรือ  
           3) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด้านการสอน หรือ  
           4) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด้านนวัตกรรม หรือ   
           5) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด้านศาสนา   
           

ข้อ 21 ในกรณีที่มีผู้ขอเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เฉพาะด้านตามความในหมวด ๒ ของประกาศ ก.พ.อ. ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการเฉพาะด้านนั้นจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดเพิ่มขึ้น เป็นรายกรณีๆ ไป ดังนี้ 
          (1) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม หรือ 
          (2) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้าน
สร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ หรือ 
          (๓) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้าน
การสอน หรือ  
          (๔) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้าน
นวัตกรรม หรือ   
          (๕) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้าน
ศาสนา   
 
ข้อ 22 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะ
ด้านตามความในข้อ 21 ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย  
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          คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการทั้ง 
5 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วย  
          11.1 ประธานกรรมการ ซึ่ งแต่ งตั้ งจาก
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
         11.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่า
หกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรในสังกัด สถาบันอุดมศึกษา
นั้ น  โดยครอบคลุ มผู้ มี คว ามรู้ เ ชี่ ย ว ชาญ และ
ประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านนั้น ๆ 
         ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
กรรมการก็ได้  
          ส ภ า ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อ า จ มี ม ติ ใ ห้
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการ ของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้าน
สร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ต าแหน่ งทางวิ ชาการของข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ต าแหน่ งทางวิ ชาการของข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ด้านนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษาด้านศาสนา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนั้น ๆ  ของสภา
สถาบันอุดมศึกษาก็ได้ 
 

          (๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง เป็นกรรมการสภา
มหา วิทยาลั ยปร ะ เภทผู้ ท ร งคุณ วุฒิที่ ด า ร งต า แหน่ ง
ศาสตราจารย์  
          (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่ มิใช่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านนั้น ๆ จ านวนไม่น้อย
กว่าหกคน 
          ในกรณีที่ สภามหาวิทยาลั ยไ ม่ มี กรรมการสภา
มหา วิ ทยาลั ยประ เภทผู้ ทร งคุณ วุฒิ ที่ ด า ร งต า แหน่ ง
ศาสตราจารย์ ให้คณะกรรมการตามความในข้อ 7 เสนอรายชื่อ
ศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ
ตาม (๑)  ก็ได้ 
          การแต่งตั้งกรรมการใน (๒) ให้คณะกรรมการตาม
ความในข้อ 7 เสนอรายชื่อบุคคลผู้ เห็นสมควรต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
          ให้ อธิ การบดี แต่ งตั้ ง รองอธิ การบดีหรื อผู้ ช่ วย
อธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 
          ในกรณีที่กรรมการเฉพาะด้านพ้นจากต าแหน่งก่อนการ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตามความในข้อ 7 เสนอ
รายชื่ อบุ คคลที่ มี คุณสมบั ติ ตามความในข้ อนี้ ต่ อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเฉพาะด้านแทน
ต าแหน่งว่าง และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการ
ด าเนินการที่เหลืออยู่  เว้นแต่กรณีที่กรรมการเฉพาะด้านได้
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความใน
ข้อ 34 และมีจ านวนกรรมการเฉพาะด้านไม่น้อยกว่าหกคน 
สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  
          ในกรณีที่มีผู้ขอเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เฉพาะด้านตามความในหมวด ๒ ของประกาศ ก.พ.อ. เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการอาจ
เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยให้คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสุนทรียะ 
ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม ด้านศาสนา ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการเฉพาะด้านก็ได้ 
 
ข้อ 23 การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการเฉพาะด้านให้
น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๒4 การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะด้านให้น าความ
ในข้อ 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ 25 การพิจารณาค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการเฉพาะด้านตามความในหมวดนี้ คณะกรรมการ
เฉพาะด้านอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในเบื้องต้นก่อนการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 
ข้อ 26 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะด้านตาม
ความในข้อ 22 ให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 18  วิธีการแต่งตั้ งอาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
        18.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน 
                18 .1 . 1  ให้ คณะวิ ช า เ สนอชื่ อ ผู้ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่งนั้น ตาม
แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการที่  ก.พ.อ.  ก าหนด พร้อมด้วยผลงานทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
                18.1.2 ให้คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่ งทางวิ ช าการ ด้ านที่ เ สนอขอต าแหน่ ง
ประเมินผลการสอน โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
                18.1.3 ให้คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
                  (1) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้ง
จากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่
เสนอขอต าแหน่ง 
                  (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสาม
ถึงห้าคน 

ข้อ 27 ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้ 
           (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง   
           (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน ให้
คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับ
ด้ านที่ เ สนอขอ  หรื อจ ากผู้ มี ค วามรู้ เ ชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์เป็นอย่างสูงเกี่ยวข้องกับผลงานด้านที่เสนอขอ 
เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 
ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม จากงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
ครูหรืออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ผู้ที่เคยสร้างผลงานนวัตกรรมที่
เกิดมูลค่าและประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่าง
กว้างขวาง ผู้มีผลงานทางศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่และเป็น
ที่ยอมรับในด้านการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ มีจ านวนไม่
เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต้องเป็นบุคคล
ที่มิใช่บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
            ให้ประธานกรรมการแต่งตั้ งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการ 
           การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้น าประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 
 
ข้อ 28 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและการอ่ืนใดอัน
เกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
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             การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับด้านที่เสนอขอ 
หรือจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อย่างสู งเกี่ยวข้องกับผลงานด้านที่ เสนอขอ เช่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 
ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยมจากงานศิลปกรรม
แห่งชาติ ครู/อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ผู้ที่ เคยสร้าง
ผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่าและประโยชน์ทางสังคม
และเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ผู้มีผลงานทางศาสนาที่
ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในด้านการปฏิบัติ
อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้  มีจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่
บุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และต้องมี
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้น
ความลับทุกข้ันตอน 
         ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้
เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

         เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมี
ปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
         ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิ ช า ก า ร  ต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย ศ าสตร าจ า รย์  แ ล ะ 
รองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่า
คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เฉพาะ
ด้าน โดยวิธีปกติ ให้ถือปฏิบัติตามความในหมวด 2 ของ
ประกาศ ก.พ.อ. 

   
ข้อ 29 ผู้ขอจะต้องยื่นค าขอตามแบบค าขอรับการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. ผลงานทางวิชาการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ต่อหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า หรือรองคณบดีที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อประเมินคุณสมบัติ ก่อนเสนอคณบดีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นในส่วนของผู้บังคับบัญชา 

 ในกรณีที่คณบดีเป็นผู้ขอ เม่ือคณะตรวจสอบค าขอ
แล้ว ให้คณบดียื่นค าขอต่อรองอธิการบดีที่ อธิการบดี
มอบหมาย เพื่อประเมินคุณสมบัติ ก่อนเสนออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นในส่วนของผู้บังคับบัญชา 

 ในกรณีที่อธิการบดี หรือรองอธิการบดีเป็นผู้ขอ เม่ือ
คณะตรวจสอบค าขอแล้ว ให้คณบดีเป็นผู้ประเมินคุณสมบัติ 
และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ ให้
ความเห็นในส่วนของผู้บังคับบัญชา 
 
ข้อ 30 ค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามความในข้อ 29 อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (๑) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.อ. ๐6) หรือแบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. ๐7) แล้วแต่
กรณี  

(๒) ผลงานทางวิชาการซึ่งมีค าจ ากัดความ รูปแบบ
และการเผยแพร่เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

 (๓) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งมีลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

(4) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่ง  

  
ข้อ 31 เม่ือคณบดี หรืออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว ให้
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

เม่ือคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นว่าค าขอรับการ
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ต าแหน่งอยู่ ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดยกเว้น
การประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน โดยให้
ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการก็ได้ 
                18.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่ งทางวิ ชาการ พิจารณาความเห็น  ของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 18.1.3 แล้ว ให้
น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ 
ไม่อนุมัติ ส าหรับกรณีที่มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออก
ค าสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายในสามสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ ง พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามที่  ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้  ก.พ.อ. จะ
พิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธี การที่
ก าหนดในประกาศนี้ รวมทั้งสาระและความถูกต้อง
เหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ  และแจ้งผลการ
พิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป และให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น  เว้นแต่สภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน ตามข้อ 11 วรรคสี่ เป็น
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา เมื่ออธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งแล้ว
ให้แจ้ง ก.พ.อ. ทราบ ภายในสามสิบวัน 
 

        1 8 . 2  ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน 
                18.2.1 ให้น าความในข้อ 18.1.1 และ 
18.1.3 มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง ตามข้อนี้ด้วยโดย
อนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการตามความในข้อ 7เพื่อพิจารณา เ ม่ือ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบค าขอรับการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. แล้ว ให้ประทับรับเรื่องพร้อมลงลายมือชื่อก ากับ เสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ถ้ามี) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอ
รายชื่อบุคคลผู้เห็นสมควรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านตามความในข้อ 22 
 
ข้อ 32 ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านปฏิบัติตามแนวทาง
ประเมินผลการสอน โดยให้น าความในข้อ 17 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 
ข้อ 33 ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการตามแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและลักษณะคุณภาพที่ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเฉพาะด้านตามแบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริ ย ธ ร รมและจร รยาบร รณทา ง วิ ช ากา ร  ต า ม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
           การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาตามระดับ
ต าแหน่งที่เสนอขอ โดยนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ 
ดังนี้  
           (๑) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลา 
สี่สิบห้าวัน  
           (๒) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลา 
หกสิบวัน  
           (๓) ต าแหน่งศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลาเก้าสิบ
วัน 
           ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
รองศาสตราจารย์ หากผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกรายปรากฏว่า คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
ของผู้ขออยู่หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ถือเอาผลการ
ประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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                18.2.2 เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่ งทางวิ ชาการ พิจารณาความเห็น  ของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
                18.2.3 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพ่ือ
เสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  เว้นแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้ งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะด้านตามข้อ 11 วรรคสี่  เป็นคณะกรรมการ
พิ จ า ร ณ า ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความ
เห็นชอบ แล้วน าเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส าหรับกรณีการก าหนดต าแหน่งไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้
แจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
                ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ต้องระบุต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอ พร้อมทั้ง
ระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านรัยใช้ท้องถิ่นและสังคม) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ (ด้านการสอน) สาขาวิชากฎหมาย
มหาชน ศาสตราจารย์ (ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ 
ศิลปะ) สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 
ข้อ 21 ในกรณีที่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกันหรือ
ระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่
เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมา
ก่อน  มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้ง
หนึ่ง ผู้ขอจะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติก าหนดหรือไม่ก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอ

ก็ได้  
           กรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกกรณี  
           การประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและ
คุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การ
ตัดสินของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ การตัดสินของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
           กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอต้องด าเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง และกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
           กรณีการขอก าหนดต าแหน่ งทาง วิชาการใน
สาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกันหรือระดับ
ต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคย
เสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง จะต้อง
ด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ก าหนดหรือไม่ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคน
เดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณา
มาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก 
เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าผลงานทางวิชาการ
เดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุ
อันสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณี
เช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุเหตุผลทางวิชาการ
โดยชัดแจ้งด้วย  
           ในกรณีผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ใน
เกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ในภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือในกรณีผลงานรับ
ใช้ท้องถิ่นและสังคม หากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด หรือ
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คนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านการ
พิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทาง
วิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้
ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า นั้ น อี ก ต่ อ ไ ป  ใ น ก ร ณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทาง
วิชาการโดยชัดแจ้งด้วย  
        ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่
ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือ
ในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม หากพิสูจน์
ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน 
สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด 
หรือประเทศ ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ได้ แต่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กร
ภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายระดับ
จังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้ งใหม่ได้  โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องพิจารณาผลงานทาง
วิชาการนั้นใหม่อีกครั้ง 
 
ข้อ 34 เม่ือคณะกรรมการเฉพาะด้านพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเห็นว่าคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอยู่
หรื อไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. ก าหนด ให้ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  
 กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ส าหรับต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้เสนออธิการบดี
ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป และหากผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้แจ้ง 
ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด เว้นแต่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน ตามความ
ในข้อ 22 วรรคแปด เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการของสภามหาวิทยาลัย เม่ืออธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง
แล้วให้แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายในสามสิบวัน 
           กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ส าหรับต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ.ให้ความเห็น เพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อ
น าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด เว้นแต่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน  
ตามความในข้อ 22 วรรคแปด เป็นคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ แล้วน าเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

ข้อ 19 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  

ข้อ 35 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและการอ่ืนใดอัน
เกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน
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       สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่ง
มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหน่งสู งขึ้นก็ ได้  เช่น  การเสนอแต่งตั้ งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งยังไม่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
หรือการเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาก่อน หรือการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจาก
สาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 
 
       19.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานการสอน 
ผลงานนวัตกรรม และผลงานศาสนา โดยวิธีพิเศษ 
ให้ด าเนินการ  ดังนี้  
                19.1.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
                 ให้ เสนอผลงานทางวิชาการและให้
ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อยสามคน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทาง
วิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B 
                  19.1.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
                ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 
1 เท่านั้น  และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธี
ปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการ
ตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A 
 

โดยวิธีพิเศษ ให้ถือปฏิบัติตามความในหมวด 2 ของประกาศ 
ก.พ.อ. 
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               19.1.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  
                 ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 
1 เท่านั้น  และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดย
อนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่าง
น้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงาน
ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A+ 
 
       ๑๙.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ โดยวิธี
พิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
               ๑๙.๒.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ต้องประกอบด้วย
ผลงานอย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A และ
ต้องได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้าย โดยผู้ขอ ต้องเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการเองท้ังหมด   
               ๑๙.๒.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ต้องประกอบด้วย
ผลงานอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ อย่าง
น้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพ ระดับ A อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตาม
ลักษณะการ เผยแพร่  ผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้าย อย่างน้อย ๒ เรื่อง โดยผู้ขอต้องเป็น
เจ้าของและเป็น ผู้ด าเนินการเองทั้งหมด   
               ๑๙.๒.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ต้องประกอบด้วยผลงาน
อย่างน้อย ๕ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ และต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ตามลักษณะการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย โดย
ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด  
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               ๑๙.๒.๔ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ตามข้อ ๑๙.๒.๑- ๑๙.๒.๓  ให้แต่งตั้ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์  
หมวด 3 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 
 

หมวด 3 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา  และการ
ลงโทษ 

ข้อ 22 กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้ขออาจเสนอ
ข อ ท บ ท ว น ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ต่ อ ส ภ า ส ถ า บั น 
อุดมศึกษา และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา
ได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน 
และการขอทบทวนดังกล่าว แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ 
       ภายใต้บั งคับข้อ  ๖ .๑ .๔ เมื่ อสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้
เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้ค า
วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 
 

ข้อ 23  ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ด าเนินการดังนี้  
          (๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 
              (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มี
เหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
              (ข) ในกรณีที่ เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมี
เหตุผลทางวิชาการให้มีมติรับไว้พิจารณา โดยมอบ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น  
          (๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
               (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มี
เหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผล
เพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 

ข้อ 36 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ตามความในหมวด 1 และหมวด 2 แห่งข้องบังคับนี้ ให้ถือ
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. 
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              (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมี
เหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมจากการ
ขอทบทวนครั้ งที่หนึ่ ง  ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม 
จากท่ีแต่งตั้งไว้เดิมจ านวนสองถึงสามคน เพ่ือพิจารณา
ค าชี้แจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ 
ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน 
 
ข้อ 24 สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะ 
ค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการที่ยื่นไว้เดิม
ทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงานทางวิชาการใหม่
เพ่ิมเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้อง
ด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ 
และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือ
วันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิม เป็นวันเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการใหม่ 
 

     ภายใต้บังคับข้อ ๖.๑.๔ และ 18.1.4 กรณีมี
ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ค าวินิจฉัยของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 
หมวด 4 การลงโทษ - 

ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนด
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ ง อันส่อให้ เห็นว่ า เป็นผู้ที่ กระท าผิ ดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะ
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังต่อไปนี้ 
       ๑๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วม
ในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีพฤติการณ์ส่อ
ว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน สร้าง
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง ( fabrication) 
บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) หรือน า
ผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอ

ข้อ 37 ให้มีระบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
การน าผลงานของผู้ อ่ืนไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้  

(๑) ให้ผู้ขอตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งยืนยัน
และรับรองตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่า ผลงานทาง
วิชาการที่น ามายื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

(๒) ให้คณะเจ้าของเรื่อง และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูลการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้ขอตาม (1) 
ในเบื้องต้นอีกครั้ง  
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ต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง หรือน าผลงาน ของตนเองในเรื่องเดียวกัน
ไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือ
คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่
อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่
จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท าการใด ๆ ที่
เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน 
ตามความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งด
การพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น 
และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความ
ร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ  ไปและห้าม
ผู้ กระท าผิ ดนั้น เสนอขอต าแหน่ งทางวิชาการมี
ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่
วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ 
       ๑๐.๒ กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบ
พบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงาน
ของผู้ อ่ืน สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง 
( fabrication)  บิ ด เ บื อ น ข้ อ มู ล ห รื อ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง 
(falsification) หรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ โดย
อ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือน าผลงานของตนเอง
ในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิม
ของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ 
ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือ
ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน หรือสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และ
กระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษา หรือวิจัยและ
ไ ม่ เ ส น อ ผ ล ง า น ต า ม ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง  ใ ห้ ส ภ า
สถาบัน อุดมศึกษามีมติถอดถอนต าแหน่ ง ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส าหรับต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณา
เสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพ่ือน าความกราบบังคมทูล
เ พ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ถอดถอน และ
ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรง
แห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้าผู้กระท าผิด

(๓) ตรวจสอบโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น กรณีมีผู้ร้องเรียน กรณี
ที่กรรมการในคณะกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพบเอง 

กรณีที่ตรวจสอบพบค่าร้อยละของการลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการ ตาม (๒) หรือกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงตาม (๓) ให้
เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยว่าผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวของผู้ขอเข้าข่ายขัดต่อหรือฝ่าฝืนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือไม่  

  
ข้อ 38 การลงโทษ 
         (๑) กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงาน
ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มี
อ ยู่ จ ริ ง  ( fabrication)  บิ ด เ บื อน ข้ อมู ล ห รื อ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง 
(falsification) หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง หรือน าผลงาน ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ 
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ 
ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือ
ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และกระท าการใด ๆ ที่
เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน ตามความ
เป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการพิจารณาการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น และด าเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ  ไป
และห้ามผู้ กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่ งทางวิชาการมี
ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติ 
         (๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงาน
ทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งนั้น 
เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอัน
ไม่มีอยู่ จริง  ( fabrication)  บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
(falsification) หรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็น
ผลงานของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไป
เผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็น
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นั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อย
ก ว่ า ห้ า ปี  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น สิ บ ปี นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษามีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนแล้วแต่กรณี 

ผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน หรือ
สิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท า
การใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษา หรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน
ตามความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส าหรับ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป 
และห้าผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลา
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ห้ า ปี  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น สิ บ ปี นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษามีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนแล้วแต่กรณี 
         (๓) หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ที่ได้รับ
การพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว เป็นผู้ที่ไม่
ส าเร็จการศึกษาจริงตามวุฒิการศึกษาที่ระบุในแบบค าขอรับการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้สภามหาวิทยาลัยถอด
ถอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส าหรับ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ
ความเห็ นต่ อ ก .พ.อ.  เ พ่ื อน าความกราบบั งคม ทู ล เ พ่ื อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป 

 หมวด 4 วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ข้อ 39 วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
         (๑) กรณีที่คุณสมบัติ  เอกสารหลักฐานที่ ใช้ ในการ
ประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการรับเรื่อง ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อน
วันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง  
         (๒) กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเว้น 
ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการจะน ามาแก้ไขปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้) ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่เลขานุการ
คณะกรรมการได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ 
         (๓) กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐานความ
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความเป็นที่ยอมรับ
นับถือในวงวิชาการเพ่ิมเติม ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่เลขานุการ
คณะกรรมการได้รับผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความเป็นที่ยอมรับนับถือ
ในวงวิชาการเพ่ิมเติมนั้น ๆ 
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         (๔) กรณีผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มีหนังสือ
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการรับรองว่าจะเผยแพร่ให้ได้
เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และเลขานุการคณะกรรมการได้รับ
เรื่องไว้พิจารณาก่อน หากผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
เรื่องนั้นได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ให้
แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือวันที่เลขานุการ
คณะกรรมการได้รับผลงานฉบับเผยแพร่แล้ว  
         (๕) กรณีผู้ขอยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการไว้แล้ว และต่อมาได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ลาประเภทอ่ืน ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) 
หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จะแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่เลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง 
และก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา 
   ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผล
งานเพ่ิมเติมในระหว่างการลา จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่
ก่อนวันที่ผู้ขอกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
         (๖) กรณีที่ผู้ขอยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่องไว้พิจารณา
ก่อนวันที่เกษียณอายุราชการลาออกจากราชการ โอนไปรับ
ราชการในหน่วยงานอ่ืน หรือถึงแก่กรรม หากบุคคลนั้นได้รับ
การพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่เลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง 
หรือได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ หรือได้รับ
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม หรือได้รับผลงานวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการฉบับเผยแพร่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ วันที่แต่งตั้งดังกล่าว
ต้องเป็นวันที่ผู้นั้นยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาล 

ข้อ 26 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้แล้ว
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดย
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

ข้อ 40  ในวาระเริ่ มแรก อาจน าข้อบั งคับมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้
บังคับแก่การยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึง
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สามารถ ใช้ ผล ง านทางวิ ช าการซึ่ ง เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI 
กลุ่ม 2 และต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถใช้ผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1 ได้โดยอนุโลม   
ข้อ 27 ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เรื่องไว้พิจารณาก่อนที่ประกาศนี้  มีผลใช้บังคับให้
ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ   
 
ข้อ 28 ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เรื่องไว้พิจารณาก่อนที่ประกาศนี้  มีผลใช้บังคับให้
ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ ใน
การนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ขอ ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจน าเกณฑ์ลักษณะ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้มาใช้กับ
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ได้โดยอนุโลม   
 
ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ 3 (3.2) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการพิจารณา ต าแหน่งทางวิชาการขึ้น
ใหม่ตามประกาศนี้ 
 
ข้อ 30 ให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทาง
วิ ชาการเฉพาะด้ านของข้ าราชการพลเรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าบัญชี    
        ในกรณีที่การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้สภา สถาบันอุดมศึกษา
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ขอ และ
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่  ก.พ.อ. ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
เพ่ิมเติม ภายหลังวันใช้บังคับข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าวด้วย  
ข้อ 41 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้แล้วก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ใช้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ สามารถใช้
ผลงานทางวิชาการซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม ๑ และ TCI กลุ่ม ๒ และต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถใช้ผลงานทางวิชาการ 
ซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ได้โดย
อนุโลม  
 
ข้อ 42 การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
ได้รับเรื่องไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ
ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖3 และที่ แก้ ไขเ พ่ิมเติม และข้อบั งคับมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อไปจน
แล้วเสร็จ แล้วแต่กรณ ี
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ให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ ต าแหน่งทางวิชาการ
เฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ความเห็นชอบ  
 
ข้อ 31 เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ 
ก.พ.อ. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น อย่างกว้างขวางเพ่ือ
ปรับปรุงประกาศนี้ เว้นแต่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ต าแหน่ งทางวิ ชาการของข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทเห็นสมควรให้มีการ
ปรับปรุงก่อนก าหนดดังกล่าว 

ข้อ 43 ผลการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินการสอนที่ ได้ ผลการประเมินแล้วหรื อ การ
ประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนที่ได้รับเรื่องไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก า ร พิจ า รณาแต่ ง ตั้ ง บุ คคล ให้ ด า ร งต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ หรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่ งตั้ งบุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖3  ให้ถือว่าเป็นผลการประเมินผลการสอนและ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนตามข้อบังคับนี้ 
 
ข้อ 44 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ได้
แต่งตั้งไว้แล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออก
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่ งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖3 เป็น
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามหมวด 1 แห่ง
ข้อบังคับนี้และให้อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และ
ให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ส าหรับผู้ขอตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด าร งต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจ ารย์  รองศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วแต่กรณี 

 เมื่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตามหมวด ๑ 
แห่งข้อบังคับนี้แล้ว ให้คณะกรรมการท าหน้าที่แทนคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
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ศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖3 และให้ท า
หน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการส าหรับผู้
ขอตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ค ล ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์                            
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด าร งต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วแต่กรณี 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                                  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ...   

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 ๔.๔.๓  การทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของ 
 ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ 
 ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

                            รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และรายงานให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ และสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                                   
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยได้ก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการต้องมีภาระงานขั้นต่ าสัปดาห์ละสามสิบห้าชั่วโมง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานส าหรับภาระงานที่
ทุกส่วนราชการมีลักษณะร่วมกันตามหลักเกณฑ์แนบท้ายของข้อบังคับซึ่งประกอบด้วยภา ระงาน 5 ด้าน ได้แก่                 
1) งานสอน 2) งานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน 3) งานบริการวิชาการ 4) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) งานอื่นๆ 
 คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบให้ปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์… 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ประกอบด้วยภาระงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) งานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน  2) งานบริการวิชาการ  3) งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ 4) งานอื่น ๆ โดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการเป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย 
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จึงเสนอที่สภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ                                    
ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

 1. ข้อ 2 การคิดภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการอื่น 
  1.1 ข้อ 2.1 ภาระงานวิจัย 
  1.1.1 ข้อ 2.1.1 โครงการวิจัย ประเด็นเสนอ แก้ไขคอลัมน์หมายเหตุ โดยให้ระบุชื่อแหล่งทุน
ในประเทศเพ่ิมเติม ได้แก่ “สวทช. สกว. อว. วช. สสส. ววน.” 

 

 
ล าดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หน่วยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 

๒.๑ ภาระงานวิจัย    
๒.๑.๑ 

(๑) 
โครงการวิจัย   
ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  
 

 
๑ เรื่อง 

 
ไม่เกิน ๑๐ 
ต่อสัปดาห์  

๑. ทุนจากหน่วยงานภายนอก 
หมายถึง เงินสนับสนุนที่ได้จาก
แหล่งทุนภายนอก ได้แก่  
 - แหล่งทุนในประเทศ เช่น 
สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เป็น 
ขอเสนอแก้ไข 
 - แหล่งทุนในประเทศ เช่น 
สวทช. สกว. อว. วช. สสส. 
ววน. เป็นต้น 

(๒) ทุนวิจัยจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 

๑ เรื่อง ไม่เกิน ๕  
ต่อสัปดาห์ 

(๓) โครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุนวิจัย แต่ได้รับอนุมัติ
จากคณะหรือมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ  
 

๑ เรื่อง ไม่เกิน ๒  
ต่อสัปดาห์  

 

 1.1.2 ข้อ 2.1.2 ผลงานวิจัย (3) การน าเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ และ (4) การ
น าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หน่วยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 

(๓) การน าเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ 
- น าเสนอแบบปากเปล่าและตีพิมพ์ใน 
proceedings 
ขอเสนอแก้ไขเป็น 
- น าเสนอแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ และ
ตีพิมพ์ใน proceedings  
- น าเสนอแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ 

 
๑ เรื่อง 

 
1 เรื่อง 

 
๑ เรื่อง 

 
ไม่เกิน ๘๐  

 
ไม่เกิน 80 

 
ไม่เกิน 40 

๑. ให้คิดหน่วยภาระงานตาม
ลักษณะและระดับของการเผยแพร่
ผลงาน 
๒. กรณีมีผู้ร่วมวิจัย ให้คิดหน่วย
ภาระงานตามสัดส่วนภาระงานของ
ผู้วิจัยแต่ละคน 
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ล าดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หน่วยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 

(4) การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
- น าเสนอแบบปากเปล่าและตีพิมพ์ใน 
proceedings 
 
ขอเสนอแก้ไขเป็น 
- น าเสนอแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ และ
ตีพิมพ์ใน proceedings 
- น าเสนอแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ 

 
๑ เรื่อง 

 
 

1 เรื่อง 
 

1 เรื่อง 

 
ไม่เกิน ๔๐ 

 
 

ไม่เกิน 40 
 

ไม่เกิน 20  

๓. แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไป
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

 

 1.2 ข้อ 2.2 ภาระงานวิชาการอื่น 
 1.2.1 ขอแก้ไข หมายเหตุ  ข้อ 2.2.2 เอกสารค าสอน 2.2.3 เอกสารประกอบการสอน                
2.2.3 เอกสารค าสอน 2.2.4 สื่อการสอน และ 2.2.5 ต ารา หรือหนังสือ ดังนี้ 

 
 

ล าดับ 
 

รายการของภาระงาน 
หน่วยนับ 

ของ 
ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 

๒.๒.๒ เอกสารประกอบการสอน    ๑ ชั่วโมง ไม่เกิน ๕ ๑. กรณีมีการปรับปรุงให้คิดภาระ
งานให้ส่วนราชการก าหนดตาม
สัดส่วนแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
หน่วยภาระงานทั้งหมด 
๒. กรณีมีผู้ร่วมผลิตงานให้คิดตาม
สัดส่วน 
๓. ส่วนราชการอาจก าหนดเงื่อนไข
อ่ืนๆ ประกอบการค านวณหน่วย
ภาระงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔. ผลงานในข้อ ๒.๒.๒ – ๒.๒.๕ 
เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  
ขอเสนอแก้ไข 
“๔. ผลงานในข้อ ๒.๒.๒ – 
๒.๒.๕ รูปแบบและการเผยแพร่
ต้อง เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด
ฯ” 



115 
 

 1.2.2 ข้อ 2.2.7 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ขอแก้ไข (2) อนุสิทธิบัตร และขอเพ่ิมเติม (4) 
“ด้านจดลิขสิทธิ์” รวมถึงเพิ่มเติมข้อ 4 ในหมายเหตุ ดังนี้  

 

 
ล าดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หน่วยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 

2.2.7 
(1) 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
สิทธิบัตร หรือ การจดทะเบียนพันธ์พืชและ
สัตว์ 

 
1 งาน 

 
ไม่เกิน 
 260 

๑. กรณีมีผู้ร่วมผลิตงานให้คิดตาม
สัดส่วน 
๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืนเป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
๓. ส่วนราชการอาจก าหนดผลงาน
อ่ืนๆ เพื่อค านวณหน่วยภาระงาน
เพ่ิมเติม 
ขอเสนอเพิ่มเติม 
4. นวัตกรรมที่หมายรวมถึง 
ลิขสิทธิ์ที่นอกเหนือหนังสือหรือ
ต ารา และมหาวิทยาลัยรับรอง
การใช้ประโยชน์ 

(2) อนุสิทธิบัตร 
ขอเสนอแก้ไขเป็น 
อนุสิทธิบัตร  
 

๑ งาน ไม่เกิน 65 
 

ไม่เกิน 
130 

(3) สารานุกรม หรืองานแปล 1 เล่ม ไม่เกิน  
130 

 
(4) 

ขอเสนอเพิ่มเติม 
นวัตกรรมที่ได้รับการรับรองจาก
มหาวิทยาลัย และ/หรือ ได้การรับรองใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
1 งาน 

 
ไม่เกิน 65 

 2. ข้อ 3 การคิดภาระบริการวิชาการ 
  2.1 ข้อ 3.6 การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานวิชาการ  (1) บทความ
วิชาการ บทความวิจัย ข้อเสนอเพื่อรับทุนวิจัย ดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หน่วยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 

(1) บทความวิชาการ บทความวิจัย ข้อเสนอเพ่ือ
รับทุนวิจัย  
ขอเสนอแก้ไขเป็น 
บทความวิชาการ บทความวิจัย ข้อเสนอ
เพื่อรับทุนวิจัย ระดับชาติ 

๑ เรื่อง 
 
 

1 เรื่อง 

ไม่เกิน ๕ 
 
 

ไม่เกิน 5 

ให้ส่วนราชการก าหนดสัดส่วน
หน่วยภาระงานตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

  2.2 ขอก าหนดภาระงานฯ เพิ่มเติม ข้อ 3.6 การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่าน
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 

 

             ล าดับ... 
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ล าดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หน่วยนับ
ของ 

ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 

3.6 
 
 
 

(3) 

การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
หรืออ่านผลงานวิชาการ  
ขอเสนอเพิ่มเติม 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินผลการ
สอน 

 
 
 
 

1 ครั้ง 

 
 
 
 
ไม่เกิน 10 

 
 
 
กรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย (ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง) (4) บทความวิชาการ บทความวิจัย ข้อเสนอ

เพื่อรับทุนวิจัย ระดับนานาชาติ  
1 ครั้ง ไม่เกิน 10 

(5) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 ครั้ง ไม่เกิน 10 

  3. ข้อ 4 การคิดภาระท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ขอแก้ไข หัวข้อรายการภาระงาน ข้อ 4.1 การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานจริง) โดยเพิ่มเติม “การจัดกิจกรรมโครงการ” 
  

 
ล าดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หน่วยนับ 
ของ 

ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 

๔.๑ การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น (เฉพาะผู้
ที่ปฏิบัติงานจริง) 
ขอเพิ่มเติม 
การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น /การจัด
กิจกรรมโครงการ (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงาน
จริง) 

   

 4. ข้อ 5 การคิดภาระงานอ่ืน ๆ 
  ขอก าหนดเพิ่มเติม ข้อ 5.4 ภาระงานอ่ืน ๆ เป็น (4) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

 
ล าดับ 

 
รายการของภาระงาน 

หน่วยนับ
ของ 

ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 

 
หมายเหตุ 

(4) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 1 เรื่อง/
งาน 

ไม่เกิน 26 ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน
ก าหนดภาระงานโดยให้เทียบเคียง
กับงานที่ใกล้เคียงกัน และต้องมี
ค าสั่งหรือได้รับมอบหมายจากส่วน
งาน 

 

จึงเสนอ... 
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จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงาน 
ของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

๔.๔.๔  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา               
 ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2565 

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖4 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา
อนุมัติให้ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิ ทัลและนวัตกรรม และมอบ                            
คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยหลักสูตร                    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจดิจิ ทัลและนวัตกรรม ให้รับนักศึกษา จ านวน 50 คน/ปีการศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตรา 25,000 บาท/คน/ภาค
การศึกษา เพ่ือที่จะสามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากนั้น คณะศิลปศาสตร์ จึงได้ด าเนินการพัฒนาร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ ได้รับการอนุมัติการเปิดหลักสูตร จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖4 เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล  มีทักษะชีวิต และมีศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสูตร หลักสูตรก าหนด
แผนการรับนักศึกษา จ านวน ๕๐ คน/ปี โดยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน 
๔๕,๒๖๘.๒๗ บาทต่อปี หากเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
หรือคิดเป็น ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี การเปิดหลักสูตรดังกล่าวจะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๓๓ คน ทั้งนี้ การด าเนินงานต่อไปของหลักสูตรจะเป็นการน าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO  

จากการด าเนินงานของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดย
เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นความในข้อ ๖.๒ (๗) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๗) คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจในยุคดิจิทัล          
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท” 

 
  จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
  ๖.๒  รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  ๖.๓  ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    
          และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

   

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (ลับ) 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๕ 
  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

 
 
 

...…......................................................... 
(รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม และผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๕ 

 
 

 
................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


