
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๗/๒๕๖๒  

วันเสาร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร และ 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๕. นายประดิษฐ์  แป้นทอง         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นายพัน  พงษ์ผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

             ๑๘. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน...   



๒ 
  
๑๘. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๑๙. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๒. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๓. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๓. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ 
  ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๔. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ 
  การศึกษานานาชาติ 
๗. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๘. นางนรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดคีณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๒. นายสุรศักดิ์  แว่นรัมย์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ 
   ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๓. นายสุรชัย  จูมพระบุตร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ  
  ส านักวิทยบริการ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิยม  จันทร์นวล อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๕. นางอัมพร  ยิ่งยงวงศ์สกุล นักตรวจสอบภายในช านาญการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

 

                   ระเบียบวาระที่ ๑...
  



๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  

๒. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ    
๓. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส         

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๒   ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว  เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  ขอแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรอง 
           คุณภาพ EdPEx  ๒๐๐ 

  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ี ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีก าหนดตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ EdPEx 200  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) และได้จัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์  ซึ่งเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผ่านการประเมินฯ  ในโอกาสนี้               
นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้สร้างชื่อ
ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในครั้งนี้ด้วย 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

              ๑.๑.๔  ขอขอบคุณ... 



๔ 
  
  ๑.๑.๔  ขอขอบคุณนายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล ในโอกาสครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์   

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากนายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล  
ประธานสภาอาจารย์ ซึ่งจะครบวาระในการด ารงต าแหน่งในเดือนสิงหาคม 2562  ในนามนายกสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอขอบคุณนายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล  ประธานสภาอาจารย์               
ที่ได้ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตลอดการด ารงต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ มา ณ โอกาส              
นี้ด้วย 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่งานประชาสัมพันธ์

และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. ในการจัดกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ มหาวิทยาลัยควรแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยรับทราบล่วงหน้า เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จักได้พิจารณา
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   

๒. ในการจัดงานพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่  ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นับเป็นงานบุญประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี เพ่ือให้อาจารย์ 
นักศึกษา และประชาชน ได้น้อมส านึกในบุญคุณของผู้มีจิตใจอันประเสริฐ เสียสละร่างกายในศึกษา และเพ่ือร าลึกใน 
 

           พระคุณ… 



๕ 
  
พระคุณอาจารย์ใหญ่ตลอดไป  มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้คณะสื่อสารมวลชนของจังหวัดได้รับทราบ และมาร่วมงาน
รวมทั้งเพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวด้วย 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 

  ๑.๒.๒  รายงานการออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวัสดุและ 
   ครุภัณฑ์ของอาคาร joint space 
      ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 
3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวัสดุและครุภัณฑ์ของอาคาร Joint 
space ได้มอบหมายให้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ด าเนินแก้ไขประกาศฯ และเสนออธิการบดี ผ่าน หัวหน้า
ส านักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการวัสดุและครุภัณฑ์ของอาคาร Joint space 

บัดนี้ ได้รับการอนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวัสดุ
และครุภัณฑ์ของอาคาร Joint space ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562  

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย เพ่ือ

น ามาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
๒. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาศักยภาพในการให้บริการของอาคาร joint space และส ารวจความ

คิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการของอาคาร joint space 
๓. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบสิทธิ์ในการบริหารการให้บริการอาคารดังกล่าว และก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการให้บริการว่าเป็นสิทธิของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ หากสิทธิใน
การบริหารการให้บริการอาคารดังกล่าว และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นของส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์แล้ว การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของอาคาร joint space จะต้องด าเนินการโดยของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

๔. การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวัสดุและครุภัณฑ์
ของอาคารดังกล่าวควรครอบคลุมทั้งความรับผิดชอบในความเสียหายวัสดุและครุภัณฑ์จากผู้ใช้บริการอาคารดังกล่าว 
ความรับผิดชอบในการใช้อาคารที่ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไขจากการขอใช้บริการ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่  
ตัวอาคารและมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้ง ป้องกันการให้เช่าช่วง
ของผู้ใช้บริการ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวัสดุและครุภัณฑ์ของอาคาร Joint space และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน              
ครั้งต่อไป 
 
 
 

       ระเบียบวาระท่ี  ๒…    



๖ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  
      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๓๐ คงเหลือสะสม (ที่อยู่มหาวิทยาลัย)...  แก้ไขเป็น คงเหลือสะสม       

(ทีฝ่ากไว้กับมหาวิทยาลัย)… 
 หน้าที่ ๓๖ บรรทัดที่ ๒๒  ในการนี้ อธิการบดี...  แก้ไขเป็น ในการนี้ รักษาราชการแทน

อธิการบดี...   
 หน้าที่ ๓๗  บรรทัดที่ ๑  ๙. อธิการบดี...  แก้ไขเป็น ๙. รักษาราชการแทนอธิการบดี... 
 หน้าที่ ๕๐ บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัย

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และส าหรับในปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ยังคงใช้การปรับเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง  โดยให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖2 ใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 พ.ศ. .... 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   ๑) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ 
ให้น า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ต่อไป 
  ๒) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ. ศ. .... ตามที่เลขานุการ
คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว 
แต่เนื่องจากในวันประชุมดังกล่าว มีวาระการประชุมและเรื่องพิจารณาจ านวนมาก ท าให้การประชุมพิจารณา               
(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. . . . .  ยังไม่แล้วเสร็จ และยังคงมีมาตราต่าง ๆ ใน                               
(ร่าง) พระราชบัญญัติ ที่ส าคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  จึงน าเสนอเป็นเรื่อง
สืบเนื่องเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย                         
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ    
สภามหาวิทยาลัย ร่วมกับ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย  นายโกเมท  ทองภิญโญชัย และรักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกครั้ง  และเม่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้  
           นางสีลาภรณ์  บัวสาย... 



๗ 
  
นางสีลาภรณ์  บัวสาย พิจารณาก่อนจัดส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป 

      

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

          ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือ 
     ส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงิน 

           เพิ่มเติม 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวง เงินเพ่ิมเติม และให้น าเสนอ               
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป   

ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ในระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงิน
เพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวมไว้                   
ในค าขออนุมัติด้วย ในการนี้  มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเ พ่ิมเติม                                   
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. คณะ
เภสัชศาสตร์ 

ค่าจ้างตรวจสอบ
ก า ร จั ด ท า
มาตรฐานต ารับ
ยาแผนไทย 

โครงการบริการ
วิชาการเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

   คณะเภสัชศาสตร์  ได้ตั้ งแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ภายใต้โครงการบริการวิชาการเงิน
รายได้คณะเภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จ านวน 700,000 บาท และ ได้รับ
อนุมัติ ให้ โอนเงินจากโครงการผลิตบัณฑิต
ปริญญาตรีมาตั้งจ่ายเพ่ิมในโครงการบริการ
วิชาการเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์อีก จ านวน 
150,000 บาท รวมงบประมาณโครงการ
ดังกล่าว เป็นจ านวน 850,000 บาท 
   แต่เนื่องจากบางโครงการไม่ได้รับจัดสรรเงิน
ง บ ป ร ะม า ณ แ ผ่ น ดิ น ค ณ ะ ฯ จึ ง ไ ด้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนมาด าเนินการ โดยการน ารายได้
จากการให้บริการในรูปแบบต่างๆ มาสนับสนุน
การด าเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก เป็นจ านวน 8,500 บาท 

336,000 



๘ 
  

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

ซึ่งได้รับอนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายแล้ว 
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 22) และรายได้จากค่าจ้างตรวจสอบการ
จัดท ามาตรฐานต ารับยาแผนไทย อีก เป็น
จ านวน 336,000 บาท  
  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ าย เงินรายได้  เ พ่ิมเติม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 
336,000 บาท ส่งผลให้งบประมาณโครงการ
บริการวิชาการเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ รวม
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,194,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 336,000 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะเภสัชศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 336,000 บาท (สามแสนสามหมื่น-              
หกพันบาทถ้วน)  
 

 มติที่ประชุม     อนุมัติ  
 

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย และขออนุมัติตั้งแผน 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และขอยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติ   
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและ  
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการด้านวิธีงบประมาณตาม หมวด 5 ข้อ 20 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ระบุให้การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี ซึ่ งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                
สถานปฏิบัติการโรงแรมได้ประมาณการรายรับ จ านวน 12,000,000 บาท จากวิธีการงบประมาณดังกล่าวได้ส่งผล
ให้สถานปฏิบัติการโรงแรมฯได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้ประมาณการรายจ่ายไว้
เพียงจ านวน 9,600,000 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) อนึ่งในวงเงินงบประมาณรายจ่ายจ านวน 9,600,000 
บาท รวมค่าใช้จ่ายโครงการช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 1,116,100 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืน-
หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงงบประมาณท่ีตั้งแผนจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงใน
การด าเนินการตามภารกิจการให้บริการด้านที่พัก/ประชุมสัมมนา/อาหารและเครื่องดื่ม โดยจะเห็นได้จากผลการ
ด าเนินการย้อนหลัง ดังนี้  
 
                  ตารางท่ี 1… 



๙ 
  
ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558 - 2562 
 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(ไตรมาส 3) 
รายได้ 11,187,278.25 13,555,748.86 11,861,105.00 11,833,671.20 6,507,886.34 

ค่าใช้จ่าย 12,125,660.41 13,133,536.87 11,164,569.91 11,463,604.85 7,739,737.43 

ก าไร/ขาดทุน ( 938,382.16) 422,211.99 696,535.09 370,066.35 (1,231,851.09) 
 

(เอกสารประกอบการประชุมหมาย 2 ตารางเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558 - 2561/เอกสารประกอบการ
ประชุมหมาย 3 รายงานรายได้ค่าใช้จ่าย ประจ าเดือนมิ.ย.62 ปีงบประมาณ 2562) 
 

  จากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าได้สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานย้อนหลัง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561  ไม่ต่ ากว่า 11,000,000 บาท/ปี ทั้งนี้ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มีผล
ประกอบการขาดดุล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 สถานปฏิบัติการ
โรงแรมฯ มีผลประกอบการเกินดุล ทั้ง 3 ปี กล่าวคือมีรายรับจริงมากกว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มีผลประกอบการจากการด าเนินงาน                
ณ ไตรมาสที่ 3 ในส่วนของรายรับจริง เป็นจ านวน 6,507,886.34 บาท  และมีค่าใช้จ่ายจริง ไตรมาสที่ 3                       
จ านวน 7,739,737.43 บาท ผลประกอบการจากการด าเนินงาน ขาดดุลเป็นจ านวน 1,231,851.09 บาท  ทั้งนี้ 
จากการตั้งงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 9,600,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้
จริงในปีที่ผ่านมา การตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต่ ากว่าค่าใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา  

ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม ข้อ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ซึ่งให้เพิ่มความในวรรคสองข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 แล้วให้ใช้ข้อความดังนี้ “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ หรือ
ระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดได้หรือมีเหตุอันจ าเป็นต้องยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย” สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวจึงขออนุมัติ ดังนี้ 

(1) ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน              
พ.ศ. 2560 ข้อ (20) โดยจะขอประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับ ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพ่ือให้ประมาณการรายจ่ายสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประกอบ
กับสถานปฏิบัติการฯ เป็นหน่วยงานหารายได้จากการให้บริการด้านห้องพัก/การประชุมสัมมนา/อาหารและเครื่องดื่ม 
ซึ่งหากมีงบประมาณท่ีไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภารกิจ 

(2) ส าหรับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 หากพิจารณาอนุมัติตามข้อ (1) แล้ว ใคร่ขอ
อนุมัติตั้งเป็นรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)   

ทั้งนี้ โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (คบส.) แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2562   

ในการนี้ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดท ารายละเอียดเอกสารประกอบการ
พิจารณา การขอยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ.  2560 หมวด 5 ข้อ 20 ดังนี้ 

 
     ๑. ขออนุมัติ... 



๑๐ 
  

1. ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ข้อเสนอที่ 1 ประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับ ในอัตราร้อยละ 100 จ านวน 2,400,000 บาท 
 

ตารางท่ี 2 ภาพรวมร้อยละการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในอัตราร้อยละ 100 จ านวน 2,400,000 บาท  
 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว  

ตามวิธีงบประมาณร้อยละ 80 ของ
ประมาณการรายรับ  

งบประมาณที่ขอต้ัง
เพิ่ม ร้อยละ 20 

ผลรวม งบประมาณ
รายจ่ายในอัตราร้อย

ละ 100 
 

(1) (2) (3) (4) 5=(3)+(4) 
บริหารงานภายใน 10000030031 4,098,200 591,623 4,689,823 
บริหารจัดการห้องพัก 10000030215 2,354,000 1,773,377 4,127,377 
บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 10000070013 1,692,400  1,692,400 
ช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 10000070104 1,116,100  1,116,100 
การตลาดและประชาสัมพันธ์ 10000100019 30,000 35,000 65,000 
พัฒนาบุคลากร 10000110004 30,000  30,000 
จัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 10000030019 279,300  279,300 

รวม 9,600,000 2,400,000 12,000,000 
 
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดงบรายจ่ายจ าแนกตามโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,400,000 บาท 
 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบรายจ่ายท่ีต้องการเพ่ิมเติม (บาท) รวมเป็นเงิน 

 เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
บริหารงานภายใน 10000030031 59,023  481,600 51,000 591,623 
บริหารจดัการห้องพัก 10000030215   144,000 1,629,377 1,773,377 
การตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ 

10000100019   35,000  35,000 

รวม 59,023 - 660,600 1,680,377 2,400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    -ตารางท่ี 4... 



๑๑ 
  
 

ตารางท่ี 4 รายการค่าใช้จ่ายและเหตุผลความจ าเป็นที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม จ านวน 2,400,000 บาท 
 

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

อัตรา 
ต่อ 

หน่วย 

จ านวน 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

จ านวน 
ครั้ง 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผน 
ใช้เงิน 
มิ.ย.62 

แผน 
ใช้เงิน 
ก.ค.62 

แผน 
ใช้เงิน 
ส.ค.62 

แผน 
ใช้เงิน 
ก.ย.62 

หมายเหตุ 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินเดือนพนักงาน 
ต าแหน่ง น.การเงินและ
บัญชี 

15,000 1 คน 2 30,000   15,000 15,000 ตั้งทดแทนกรอบเดิมซ่ึงถูกน าไปใช้บรรจุต าแหน่งเบ
เกอรี่เชฟ  

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินเดือนพนักงาน 
ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บัญช ี

6,500 1 คน 3 19,500  6,500 6,500 6,500 ทดแทนอัตราจ้างเหมาต าแหน่ง จ.การเงิน ที่จะ
สิ้นสุดสัญญาลงในวันที่ 30 มิถุนายน2562 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินเดือนพนักงาน 
ต าแหน่ง /ฝ่ายขาย 

841 1 คน 3 2,523  841 841 841 ปรับฐานเงินเดือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จาก 9,159 
บาท เป็น 10,000 บาท/เดือน 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินเดือนพนักงาน 
ต าแหน่ง น.พัสด ุ

3,500 1 คน 2 7,000   3,500 3,500 ปรับฐานเงินเจ้าหน้าที่พัสดุจาก  11,500 เป็น 
15,000 บาท/เดือน 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินสวัสดิการ Service 
charge 

80,000 4 เดือน 1 320,000 80,000 80,000 80,000 80,000 *เป็นค่าใช้จ่ายประมาณการค่าสวัสดิการพนักงาน
โดยหัก 10% จากผลการด าเนินงานของทุกเดือน 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินสมทบประกันสังคม 12,000 4 คน 1 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 *เงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง ของพนักงาน
จ านวน 28 อัตรา 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

ค่าสวัสดิการน้ ามัน
เช้ือเพลิงพนักงาน 

1,000 3 คน 4 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 *ได้แก่ต าแหน่ง น.พัสดุ/น.การเงินและบัญชี/ฝ่าย
ขาย เนื่องจากต้องออกนอกที่ตั้ง 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

ค่าหอพักพนักงาน 11,700 4 เดือน 1 46,800 11,700 11,700 11,700 11,700 *เป็นค่าสวัสดิการหอพักพนักงานที่สถานปฏิบัติการ
ได้ท าสัญญาเช่ากับหอพักเอกชน 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ลิฟต์ 

35,000 1 เดือน 1 35,000    35,000 *ตั้งทดแทนค่าจ้างเหมาบริการค่าบ ารุงรักษาลิฟต์
รายปีกับบริษัทเอกชน (ถูกปรับไปใช้ในกิจกรรมอื่น
ที่งบประมาณไม่เพียงพอ) 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

ค่าซ่อมบ ารุงแผนกช่าง 5,000 3 เดือน 1 15,000  5,000 5,000 5,000 *ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม  เช่น หลอดไฟ 
สายไฟ สายช าระในห้องน้ า และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

ค่าถ่ายเอกสาร  1,200 4 เดือน 1 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200 *ขอตั้งเพิ่มเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และสารหล่อลื่น 

5,000 3 เดือน 1 15,000  5,000 5,000 5,000 *ส าหรับรถยนต์ของสถานปฏิบัติการฯ จ านวน 2 
คัน ที่ใช้ในการออกให้บริการนอกที่ตั้ง 



๑๒ 
  

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

อัตรา 
ต่อ 

หน่วย 

จ านวน 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

จ านวน 
ครั้ง 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผน 
ใช้เงิน 
มิ.ย.62 

แผน 
ใช้เงิน 
ก.ค.62 

แผน 
ใช้เงิน 
ส.ค.62 

แผน 
ใช้เงิน 
ก.ย.62 

หมายเหตุ 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

ค่าวัสดุส านักงาน 12,000 1 ปี 3 36,000  12,000 12,000 12,000 *ค่าวัสดุส านักงานรวมทุกแผนก 

10000030215 โครงการบริหาร
จัดการห้องพกัและ
ประชุมสัมมนา 

ค่าจ้างเหมาบริการ ซัก
อบรีด 

31,000 4 เดือน 1 124,000 31,000 31,000 31,000 31,000 *เนื่องจากสถานปฏิบัติการฯ ใช้บริการซักรีดผ้าทุก
ชนิดกับร้านซักรีดเอกชน 

10000030215 โครงการบริหาร
จัดการห้องพกัและ
ประชุมสัมมนา 

ค่าจ้างเหมาบริการ 
พนักงานรายวัน 

5,000 4 เดือน 1 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 *เนื่องจากก าลังคนที่เป็นพนักงานประจ ามีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 

10000030215 โครงการบริหาร
จัดการห้องพกัและ
ประชุมสัมมนา 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 538,12
5.66 

1 เดือน 3 1,614,377  538,126 538,126 538,126 *เนื่องจากไตรมาสที่4 เป็นไตรมาสที่สถานปฏิบัติมี
ลูกค้าเข้าใช้บริการมากที่สุด 

10000030215 โครงการบริหาร
จัดการห้องพกัและ
ประชุมสัมมนา 

ค่าวัสดุโฆษณาและสื่อ
สิ่งพิมพ์ ( ป้ายไวนิล ) 

5,000 1 ปี 3 15,000  5,000 5,000 5,000 *เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดท าป้ายไวนิลใน
ฟังก์ชั่นงานประชุมสัมมนาแก่ลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 

10000100019 โครงการด าเนิน
แผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ ์

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และการตลาด 

11,667 1 ปี 3 35,000  11,667 11,667 11,667 *เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์/ ค่าของที่ระลึกใน
การออกพบลูกค้า/ค่าตอบแทนจากการขาย
(commission) 

รวมทั้งสิ้น 2,400,000 "*" หมายถึง รายการนี้เคยถูกตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอตั้งเพิ่มเพื่อใช้
ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
  
ข้อเสนอที่ 2 ประมาณการรายจ่ายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 2,052,228 บาท 
 

ตารางท่ี 5  ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 2,052,228 บาท 
 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 

งบประมาณที่ต้องการ
ได้รับจัดสรรเพ่ิม 

(บาท) 
รวม 

บริหารงานภายใน 10000030031  4,098,200   608,428   4,706,628  
บริหารจดัการห้องพัก 10000030215  2,354,000   1,160,500   3,514,500  
บริหารจดัการด้านสาธารณูปโภค 10000070013  1,692,400   -     1,965,700  
ช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 10000070104  1,116,100  273,300      1,116,100  
การตลาดและประชาสัมพันธ ์ 10000100019  30,000   10,000   40,000  
พัฒนาบุคลากร 10000110004  30,000   -     30,000  
จัดหาครภุณัฑ์ของหน่วยงาน 10000030019  279,300   -     279,300  

รวม  9,600,000  2,052,228 11,652,228 
 
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดงบรายจ่ายจ าแนกตามโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,052,228 บาท 
 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ งบประมาณที่
ต้องการได้รับ

จัดสรรเพ่ิม (บาท) 

งบรายจ่ายท่ีต้องการเพ่ิมเติม (บาท) 

เงินเดือน ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

บริหารงานภายใน 10000030031 608,428 306,328  271,600 30,500 
บริหารจัดการห้องพัก 10000030215 1,160,500   100,000 1,060,500 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
สาธารณูปโภค 

10000070013 273,300  273,300   

ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ 

10000100019 10,000   10,000  

รวม 2,052,228 306,328 273,300 381,600 1,091,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ตารางท่ี 7...



๑๔ 
  
ตารางท่ี 7 รายการค่าใช้จ่ายทีมี่ความจ าเป็นเร่งด่วน ที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม 2,052,228 บาท 

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบ 
รายจ่าย 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

อัตราต่อ
หน่วย 

จ านวน 
หน่วย 

หน่วย 
นบั 

จ านวน 
ครั้ง 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผน 
ใช้เงิน 
ก.ค.62 

แผน 
ใช้เงิน 
ส.ค.62 

แผน 
ใช้เงิน 
ก.ย.62 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน เงินเดือน เงินเดือน 306,328 1 เดือน 1 306,328  35,792 270,536 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน ค่าใช้สอย เงินสวัสดิการ Service charge 60,000 1 เดือน 3 180,000 60,000 60,000 60,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน ค่าใช้สอย เงินสมทบประกันสังคม 14,000 1 เดือน 2 28,000  14,000 14,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน ค่าใช้สอย ค่ า ส วั ส ดิ ก า ร น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
พนักงาน 

1,000 3 คน 2 6,000  3,000 3,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ 33,170 1 ครั้ง 1 33,200   35,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน ค่าใช้สอย ค่าซ่อมบ ารุงแผนกช่าง 10,000 1 ครั้ง 2 20,000  10,000 10,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร  2,200 1 เดือน 2 4,400  2,200 2,200 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน ค่าวัสด ุ ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อ
ลื่น 

3,500 1 เดือน 3 10,500 3,000 3,000 3,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน ค่าวัสด ุ ค่าวัสดุส านักงาน 10,000 1 ปี 2 20,000  10,000 10,000 

10000030215 โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ห้องพักและประชุมสัมมนา 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ซักอบรีด 30,000 1 เดือน 3 90,000 30,000 30,000 30,000 

10000030215 โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ห้องพักและประชุมสัมมนา 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานรายวัน 5,000 1 เดือน 2 10,000  5,000 5,000 

10000030215 โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ห้องพักและประชุมสัมมนา 

ค่าวัสด ุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 350,000 1 เดือน 3 1,050,000 350,000 350,000 350,000 

10000030215 โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ห้องพักและประชุมสัมมนา 

ค่าวัสด ุ ค่าวั สดุ โฆษณาและสื่อสิ่ งพิมพ์  
( ป้ายไวนิล ) 

3,500 1 เดือน 3 10,500 3,500 3,500 3,500 

10000100019 โครงการด า เ นินแผนการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์ 

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 5,000 1 เดือน 2 10,000  5,000 5,000 

10000070013 โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน 273,250 1 ปี 1 273,300 73,250 100,000 100,000 

รวม 2,052,228    



๑๕ 
  

2. รายรับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562 และประมาณการรายได้ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนกันยายน 2562  
 

ตารางท่ี 8 รายรับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562 และประมาณการรายได้ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนกันยายน 2562  
 

เดือน ห้องพกั จัดเลี้ยง/ประชุม ห้องอาหาร Month to Date Year to Date หมายเหต ุ
ตุลาคม 66,520.50 354,776.00 22,173.50 443,470.00 443,470.00 รายรับจริง 
พฤศจิกายน 98,747.10 526,651.20 32,915.70 658,314.00 1,101,784.00 รายรับจริง 
ธันวาคม 35,003.85 186,687.20 11,667.95 233,359.00 1,335,143.00 รายรับจริง 
มกราคม 212,012.11 1,130,731.24 70,670.70 1,413,414.05 2,748,557.05 รายรับจริง 
กุมภาพันธ์ 84,284.08 449,515.08 28,094.69 561,893.85 3,310,450.90 รายรับจริง 
มีนาคม 184,466.40 983,820.80 61,488.80 1,229,776.00 4,540,226.90 รายรับจริง 
เมษายน 77,501.92 413,343.55 25,833.97 516,679.44 5,056,906.34 รายรับจริง 
พฤษภาคม 125,210.70 667,790.40 41,736.90 834,738.00 5,891,644.34 รายรับจริง 
มิถุนายน 92,436.30 492,993.60 30,812.10 616,242.00 6,507,886.34 รายรับจริง 
กรกฎาคม 106,244.80 566,638.94 35,414.93 708,298.68 7,216,185.02 รายรับจริง 
สิงหาคม 180,000.00 960,000.00 60,000.00 1,200,000.00 8,416,185.02 ประมาณการ

รายรับ 
กันยายน 180,000.00 960,000.00 60,000.00 1,200,000.00 9,616,185.02 ประมาณการ

รายรับ 
รวม 1,442,427.75 7,692,948.02 480,809.25 9,616,185.02   

 

3. รายงานเงินรับฝากส่วนกลาง - กองคลัง  สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
   ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากส่วนกลาง - กองคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมียอดเงินรับฝาก
ส่วนกลาง – กองคลังคงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ติดลบ เป็นจ านวน 
8,135,284.25 บาท 
  

  กองแผนงาน ขอเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีรายรับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน 

กรกฎาคม 2562 และประมาณการรายได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกันยายน 2562 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 9,616,185.02 บาท (รายรับจริงในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 อาจจะสูง/ต่ า           
กว่าประมาณการรายรับ) ทั้งนี้ รายรับดังกล่าวตามตารางที่ 8 ต่ ากว่าประมาณการรายรับเมื่อต้นปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2562 จ านวน 2,383,814.98 บาท (12,000,000-9,616,185.02) 

2. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เกินร้อยละ 
แปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งประมาณการรายจ่าย จ านวน 
9,600,000 บาท (12,000,000*80%) เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจริงและประมาณการรายได้ในช่วงเดือน
สิงหาคม -กันยายน 2562 จ านวน 9,616,185.02 บาท  สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
สมดุลกับรายรับจริงและประมาณการรายรับในเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  ซึ่งใกล้เคียงในอัตรา            
ร้อยละ 100  

3. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

 ๑) ประมาณการ… 



๑๖ 
  

1) ประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับ ในอัตราร้อยละ 100 (กล่าวคือ ตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมอีก ในอัตราร้อย 20 จากประมาณการรายรับต้นปีงบประมาณ 12,000,000 บาท) 
จ านวน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ รายรับจริงและประมาณการรายรับในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 
จ านวน 9,616,185.02 บาท การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมจ านวนดังกล่าว จะส่งผลให้สถานปฏิบัติการ
โรงแรมฯ มีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขาดดุล จ านวน 2,400,000 บาท  

2) ประมาณการรายจ่ายจากค่าใช้จ่ายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 2,052,228 บาท  
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมจ านวนดังกล่าว จะส่งผลให้สถานปฏิบัติการโรงแรมฯมีผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขาดดุล จ านวน 2,052,228  บาท  

  แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 2,052,228 บาท เป็นประมาณการรายจ่ายที่
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประกอบกับสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหารายได้จากการให้บริ
การด้านห้องพัก/การประชุมสัมมนา/อาหารและเครื่องดื่ม หากมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในภารกิจ   
  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย  
และขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพ่ิมเติม จ านวน  2,052,228 บาท  และขอยกเว้นหรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  พ.ศ. 2560 ข้อ 20 การจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปีของสถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑. พิจารณาอนุมัติการยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยตามแผนงานที่สถานปฏิบัติการโรงแรมและ          

การท่องเที่ยวเสนอ จ านวน 2,052,228 บาท 
๒. พิจารณาอนุมัติการขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพ่ิมเติม ของสถานปฏิบัติการโรงแรม 

และการท่องเที่ยว จ านวน 2,052,228 บาท  
 ๓. พิจารณาอนุมัติการขอยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             

ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี  โดย
ขอให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามประมาณการรายรับเต็ม
จ านวน ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบนายประวิทย์  อนันตวราศิลป์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง  เป็นประธานที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือไปศึกษาเรื่องงบประมาณรายรับ – รายจ่าย รวมทั้งด าเนินการวิเคราะห์
งบประมาณย้อนหลังที่ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  และให้ด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายที่จะใช้ส าหรับ
การบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และส าหรับปีถัดไป และน าเสนอเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
                                                                                ๒. พิจารณา... 



๑๗ 
  

  ๒. พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กร ระหว่างส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ          
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือบริหารอัตราก าลังในการปฏิบัติงานร่วมกัน             
 

 มติที่ประชุม     อนุมัติ  ดังนี้ 
 ๑. การยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยตามแผนงานที่สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวเสนอ จ านวน 2,052,228 บาท 

๒. การขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว จ านวน 2,052,228 บาท  

   ส าหรับกรณีการขอยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการ
รายรับในแต่ละปี โดยขอให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามประมาณการรายรับเต็มจ านวน ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  นั้น เห็นควรให้ชะลอไว้ 
จนกว่าที่ปรึกษาและคณะท างานเพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารจัดการสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จักไปด าเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวการรายรัย - รายจ่าย ของสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมฯ ก่อน เพื่อพิจารณาประกอบการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

 และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             

    ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
        สาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี 

  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตามบันทึก
ที่ ศธ 0529.1.9/03615 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติเปิด
หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยเดิมได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
พ.ศ.2560 - 2564 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 11/2560             
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และตามบันทึกท่ี ศธ 0529.5/028 ลว. 9 มกราคม 2561 กองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบดี ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากกรอบเวลาในการด าเนินการมีจ ากัดหากจะเปิดรับนักศึกษา                      
ในปีการศึกษา 2561  ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้น าเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย                 
แพทยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้อง CMP ๔12 และมีมติเห็นชอบให้
เลื่อนการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไปเป็นปีการศึกษา 
2562 และน าเสนอผลการทบทวนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 มติที่ประชุม เสนอใหว้ิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทบทวนการ
บรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีประเด็นดังนี ้ 
 

                  พิจารณา… 



๑๘ 
  

1. พิจารณาจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาหรือไม่ 
และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร 

2. พิจารณาความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรระยะยาว เนื่องจากวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงพยาบาล 

3. พิจารณาทบทวนกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งควรจ ากัด
กลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ท างาน 

 

ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. พิจารณาจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาหรือไม่ 
และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้พิจารณาภาระงาน
ของอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1.1)  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (1 : 5) โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 14 คน สามารถดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาได้อย่างน้อย 70 คน  

1.2)  สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามภาระงาน พบว่า สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับ             
ปริญญาโท (1 : 9) ส าหรับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (1 : 12) (ค านวณจากค่า FTES) ในส่วนของ
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ณ ปัจจุบัน ที่มีอาจารย์จ านวนทั้งหมด 17 คน 
พบว่าสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ไม่มาก ซึ่งทางหลักสูตรสามารถบริหารจัดการการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระดับหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทได้ และหลักสูตรมีการด าเนินการโดยภายในปีการศึกษา 
2562-2564 จะมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกส าเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงาน    จ านวน 3 ท่าน 
ซึ่งจะท าให้สัดส่วนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

1.3)  ภาระงานสอนของอาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่สอนระดับปริญญาโทมีภาระงาน
สอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยไม่ต่ ากว่า 15 ภาระงานต่อสัปดาห์ ทั้งนี้โดยเฉลี่ย อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอน
ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมกันประมาณ 25 ภาระงานต่อสัปดาห์ต่อคน  

2. พิจารณาความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรระยะยาว เนื่องจากวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้พิจารณาถึง
งบประมาณในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเป็นงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ ซึ่งเป็นงบประมาณ
ที่แยกส่วนกับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร (เงินรายได้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ) ซึ่งได้จัดสรรเงิน
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือด าเนินการเปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ งานบริการการศึกษา ได้น า
ประเด็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติเปิดหลักสูตรฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณดังกล่าว             
โดยจ าแนกออกเป็น  
 
 
 
 
 
          เปิดการเรียน... 
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เปิดการเรียนการสอนในเวลาราชการ เปิดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ 
จ านวนรับนักศึกษา 30 คน/ปี จ านวนรับนักศึกษา 30 คน/ปี 
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 
30,000 บาท/คน 

ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 
30,000 บาท/คน 

จุดคุ้มทุนในการรับนักศึกษา 23 คนต่อปีการศึกษา จุดคุ้มทุนในการรับนักศึกษา 24 คนต่อปีการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 42,413 บาท/คน/ปี ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 42,413 บาท/คน/ปี 

 

3. พิจารณาทบทวนกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งควรจ ากัด
กลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ท างาน ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้พิจารณาหลักสูตรซึ่งหลักสูตรมุ่งตอบสนองต่อ
ความสนใจเข้าศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิของบุคลากรภาครัฐ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ซึ่งมีความ
ประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ในงานด้านสาธารณสุขศาสตร์และการวิจัย ตลอดจนการเพ่ิมคุณวุฒิเพ่ือ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามสายงาน ทั้งนี้มีผู้ประสงค์ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร จ านวน 165 คน      (จาก
การส ารวจ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) ตลอดระยะ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรมีแผนในการท าความร่วมมือกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเข้ามาศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตนี้ นอกจากนี้
หลักสูตรมีแผนการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพ้ืนที่กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนโดยตรงจาก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสามารถตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อได้มากขึ้น และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วาระพิเศษเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มติที่ประชุม เสนอให้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทบทวนการบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ โดยมีประเด็นดังนี้  

1) มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการดังนี้ 
1.1) ตรวจสอบสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1.2) ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 
1.3) หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือให้ความคิดเห็นในการขอเปิดหลักสูตรฯ 

และบรรจุในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ซ่ึงวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดย
ได้ประสานกับส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ 
และมีข้อสรุป ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 14 คน มีความพร้อมในการดูแลให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย 

   - แผน ก (1) กรณีอาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า อาจารย์ 1 คน สามารถดูแลให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา 

                    (2) กรณีอาจารย์… 
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    - แผ(2) กรณีอาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับรอ ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป อาจารย์ 1 
คน สามารถดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

- แผน ข อาจารย์ 1 คน สามารถดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาได้ไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา 
 

 

 จ านวนอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร (คน) 

จ านวนนักศึกษา 
แผน ก2 (1:5) 

จ านวนนักศึกษา 
แผน ข (1:15) 

 14 14 X 5 = 75 คน 14 X 15 = 210 คน 
 

    ทั้งนี้ หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่
ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีท าสารนิพนธ์ 3 คน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีต าแหน่งทาง

วิชาการ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 14 คน มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือสัมพันธ์

กันตามระบบ ISCED 2013 ในกลุ่ม Hygiene and occupational health service และมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ทุกคน มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 9 คน และมีผลงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3. หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือให้ความคิดเห็นในการขอเปิดหลักสูตรฯ                
อยู่ระหว่างการรอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลุ่มกรองหลักสูตรต่อไป 

ตามบันทึกที่ อว 0604.5/781 ลว. 7 สิงหาคม 2562 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ให้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 โดยให้ทบทวนและ
เพ่ิมเติมเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมให้มีความสมบูรณ์  และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2562 ในเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดังนี้  ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 
 

1. สรุปคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 
- อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร     3 คน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรและหลักสูตรอื่น   11 คน 
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (หลัก) 14 คน 
- อาจารย์ที่เป็นกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 14 คน 
- อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา    6 คน 
- อาจารย์ที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์สาขาวิชา    8 คน 
 

2. รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ 
2.1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

2.1.1) แผน ก แบบ ก2  จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2.1.2) แผน ข   จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

2.2) โครงสร้าง… 
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2.2) โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

 หมวดวิชา/จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
 1. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 18 
 2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 12 
 3. หมวดวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 12 6 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การขออนุมัติเปิดหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติบรรจุ  “หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์” ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ภาคปลาย (เดือนกันยายน 2562) 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติเปิดหลักสูตรและบรรจุ “หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์” ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ภาคปลาย 

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๑.๒.๒  ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในแผนการรับ 
       นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  

    ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1) ขอปรับเพิ่มพันธกิจด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะศิลปศาสตร์ 
ตามที่คณะศิลปศาสตร์มีแผนเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563) ตามข้อก าหนดของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 (มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์) ข้อ 14.2 ระบุว่า “หน่วยงานที่เป็นสถาบันการผลิตและ
พัฒนาครูต้องก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีแผนกลยุทธ์และมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนา
ครูเป็นภารกิจหลัก”  

 

ดังนั้น เพ่ือให้พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์จึงขอ
อนุมัติปรับวิสัยทัศน์และเพ่ิมพันธกิจด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้การขอปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 
2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562 วาระพิเศษ วันอังคารที่ 13 
สิงหาคม 2562 รายละเอียดการปรับเปลี่ยนดังนี้ 

 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม
อีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

วิสัยทัศน์ 
เป็นคณะชั้นน าด้านการสอนและวิจัยภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมในอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

พันธกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความ เป็นเลิศ

พันธกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งผลิต
บัณฑิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ใน
ภูมิภาคลุ่ มน้ า โขงเ พ่ือ พัฒนาสั งคมอย่างยั่ งยืน 
ให้บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความ เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
น าไปประยุกต์ใช้ ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน ให้บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

 2) ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เพ่ือให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในเรื่องมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เพ่ือจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน การเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตครูสมรรถนะ
สูงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมอย่าง
ยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยการให้การศึกษาที่ดี และมีคุณภาพต่อประชาชน และสังคม โดยที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนโยบายคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรที่คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการควบคุม และรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของไทย ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพที่บ่งชี้ระดับคุณภาพของสมรรถนะ และจิตวิญญาณความเป็นครู และแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการผลิต การคัดกรอง และการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์จึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต เพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติได้ 

เพ่ือร่วมผลักดันนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พันธกิจของคุรุสภา และมาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้ก้าวทัน
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคต 
ตลอดจนความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้า ความร่วมมือจากชุมชน และ
เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานทางด้านการศึกษาในภูมิภาค 
ตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์จึงขอเสนอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) จ านวน 10 วิชาเอก โดยก าหนดแผนการรับนักศึกษา ในแต่ละวิชาเอก จ านวน 
30 คนต่อปี รวมทั้งสิ้น 300 คนต่อปี ดังต่อไปนี้  

1) วิชาเอกภาษาไทย 
2) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
3) วิชาเอกสังคมศึกษา 
4) วิชาเอกพลศึกษา 

                     5) วิชาเอก… 
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5) วิชาเอกดนตรีศึกษา 
6) วิชาเอกฟิสิกส์  
7) วิชาเอกเคมี  
8) วิชาเอกชีววิทยา  
9) วิชาเอกคณิตศาสตร์  
10) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ 

 

มีแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี :  ภาคปกติ ปีละ 300 คน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท/คน 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 300 300 300 300 300 
ชั้นปีที่ 2 - 300 300 300 300 
ชั้นปีที่ 3 - - 300 300 300 
ชั้นปีที่ 4 - - - 300 300 

รวมจ านวนนักศึกษา 300 600 900 1,200 1,200 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 300 300 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                         ไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      จ านวน  36 หน่วยกิต 
 2.1.1 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จ านวน 24 หน่วยกิต 
 2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า  61 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต                       
ในแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 
 
 

                ๔.๑.๒.๓  รายงาน... 
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    ๔.๑.๒.๓  รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
        ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยก าหนดรูปแบบ
และวิธีการประเมินฯ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และ
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่าง
เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562  โดยมีรูปแบบวิธีการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้ ใคร่ขอรายงานผล
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  

1) ภาพรวมมหาวิทยาลัย  

 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร “ดีขึ้น” จาก
ปีที่ผ่านมา โดยได้คะแนนเฉลี่ยที่ 3.73 “ระดับด”ี และทุกหลักสูตร (76 หลักสูตร) ที่รับการประเมิน “ผ่านเกณฑ์การ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร” 
            

2) ภาพรวมมหาวิทยาลัย แยกระดับการศึกษา 
 

 

2.98 3.14

3.73

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ผลประเมนิฯ ภาพรวม ทั้งมหาวิทยาลยั

2559 ubu 2560 ubu 2561 ubu
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ดี ปานกลาง ไม่ได้มาตรฐาน

ภาพรวม ระดับคุณภาพหลักสูตร

2559 ubu 2560 ubu 2561 ubu

3.03 3.05

3.34

2.95
3.00

3.30

2.87

3.21

3.34

ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.โท ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561

ผลประเมินฯ -แยกระดับการศึกษา
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จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2๕61 มี “แนวโน้มดีขึ้น” อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 

3) ภาพรวมมหาวิทยาลัย แยกตามปัจจัยตามกระบวนการบริหารการศึกษา  
โดยอ้างอิงแนวทางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน

คุณภาพ ตามกระบวนการบริหารการศึกษาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งพิจารณาท้ังปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ (output/outcome) ในการนี้ มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 - 2561 ดังนี้ 

 
 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 – 2๕61 โดย  

กลุ่มตัวบ่งชี้ปัจจัยน าเข้า กลุ่มตัวบ่งชี้ปัจจัยกระบวนการ 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัย  ด้ านคุณภาพอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 4.2) “แนวโน้ม
ลดลง” โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ย่อยท่ีลดลง คือ  

 ตัวบ่งชี้ 4.2.1 คุณภาพด้านคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ตัวบ่งชี้ 4.2.3 คุณภาพด้านผลงานทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จ านวนบทความได้รับการ citation) (เฉพาะ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก) 
 ข้อสังเกต  
 ถึงแม้ตัวบ่งชี้  4.2.2 การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะมีค่า
คะแนนเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่มีผลประเมินฯ “น้อยกว่า
ตัวบ่งชี้อ่ืน” ในกลุ่ม  

ภาพรวมมหาวิทยาลัย ในกลุ่มตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มี 
“แนวโน้มดีขึ้นทุกตัวบ่งชี้”  
 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อสังเกต 

KPI 4.2 KPI 4.2.1
KPI

4.2.2

KPI

4.2.3
KPI 4.2.4

ubu 59 4.10 4.56 3.29 4.58 3.53

ubu 60 4.39 4.74 3.68 4.90 3.77

ubu 61 4.33 4.73 3.75 4.68 3.29

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ภาพรวมมหาวิทยาลยั (in put)

KPI

3.1

KPI

3.2

KPI

4.1

KPI

5.1

KPI

5.2

KPI

5.3

KPI

6.1

ubu 59 2.65 2.64 2.50 2.53 2.46 2.36 2.61

ubu 60 2.45 2.55 2.60 2.73 2.45 2.36 2.69

ubu 61 2.86 2.93 2.89 2.78 2.87 2.67 2.99

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ภาพรวมมหาวิทยาลยั (process)
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 ตัวบ่งชี้ปัจจัยน าเข้านี้ มีความผกผันตามการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 บทความที่ได้รับการ citation ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ในหลักสูตรปริญญาเอก) สะท้อนความ
นิยมของผลงานวิจัย/บทความวิจัยที่ ได้จัดในช่วง 5 ปี          
(พ.ศ. 2557 - 2561)  

 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลประเมินฯ ทุกตัวบ่งชี้ในกลุ่มตัวบ่งชี้
ด้านกระบวนการ “น้อยกว่า 3 คะแนน” (ระดับ
คุณภาพดี) 

 ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ สะท้อนระบบ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร   

หมายเหตุ – ค่าคะแนน 3 คะแนน หลักสูตรจะต้องมี 1) 
ระบบและกลไกการด า เนินงาน 2) มีการประเมิน
กระบวนการ และ 3) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมินกระบวนการ 

 

 
กลุ่มตัวบ่งช้ีปัจจัยผลลัพธ์ พบว่า ภาพรวมมหาวิทยาลัย ในกลุ่มตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ มี “แนวโน้มดีขึ้น”  
  ข้อสังเกต  
 ตัวบ่งชี้ 3.3 ประเด็นผลที่เกิดกับนักศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยผลประเมินภาพรวม น้อยกว่า 3 คะแนน  
 ตัวบ่งชี้กลุ่มผลลัพธ์ สะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาในหลักสูตร 

           
หมายเหตุ – การรายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 3.3 ต้องรายงานในประเด็น การคงอยู่ การส าเร็จ ความพึงพอใจ 
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งค่าคะแนน 3 คะแนน ซึ่งหลักสูตรจะต้องมี 1) การรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตามประเด็นที่ก าหนด และ 2) แนวโน้มผลการด าเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง) ที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพรวม… 

KPI 2.1 KPI 2.2 KPI 3.3 KPI 4.3 KPI 5.4

ubu 59 4.30 4.12 2.48 2.98 4.78

ubu 60 4.30 4.28 2.66 3.26 4.62

ubu 61 4.32 3.82 2.76 3.38 4.91

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ภาพรวมมหาวิทยาลยั (out put) 
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 ภาพรวมมหาวิทยาลัย แยกตามประเภทหลักสูตร 
 

  
 

จากแผนภาพข้างต้น พบข้อสังเกต ดังนี้  
- ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มีค่าคะแนนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับหลักสูตรใน
ระดับอ่ืน 

- ตัวบ่ชี้ 4.2.4 จ านวนบทความได้รับการ 
citation) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 
ภาพรวมคะแนนน้อยกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน 

จากแผนภาพข้างต้น พบข้อสังเกตผลการประเมินของ
กลุ่มหลักสูตร ตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ 7 ตัวบ่งชี้ มี      
ค่าคะแนนน้อยกว่า 3 คะแนน ดังนี้ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี – 6 ตัวบ่งชี้  
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท – 7 ตัวบ่งชี ้
3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก – 5 ตัวบ่งชี ้

 

 
จากแผนภาพข้างต้น พบข้อสังเกต ตัวบ่งชี้ 3.3 
ผลที่ เกิดกับนักศึกษา มีค่าคะแนนน้อยกว่า 3 
คะแนน “ทุกประเภทหลักสูตร” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         ๔) ผลประเมิน... 

KPI 4.2
KPI

4.2.1

KPI

4.2.2

KPI

4.2.3

KPI

4.2.4

ตรี 4.13 4.52 3.15 4.73 0.00

โท 4.65 5.00 4.34 4.60 0.00

เอก 4.46 5.00 4.91 4.66 3.29

4.13 4.52 3.15 4.734.65 5.00
4.34 4.60

4.46
5.00 4.91 4.66

3.29

2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

ปีการศึกษา 2561

ผลประเมนิฯ ภาพรวม ตัวบ่งชี้ input

ตรี โท เอก

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

ตรี 2.95 3.00 2.91 2.74 2.86 2.74 2.98

โท 2.77 2.77 2.91 2.77 2.86 2.55 2.91

เอก 2.73 3.00 2.82 2.91 2.91 2.64 3.18

2.95 3.00 2.91 2.74 2.86 2.74 2.98

2.77 2.77 2.91 2.77 2.86
2.55

2.91

2.73 3.00 2.82 2.91 2.91 2.64 3.18
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

ปีการศึกษา 2561

ผลประเมนิฯ ภาพรวม ตัวบ่งชี้ process

ตรี โท เอก

KPI 2.1 KPI 2.2 KPI 3.3 KPI 4.3 KPI 5.4

ตรี 4.20 3.93 2.77 3.35 4.86

โท 4.55 3.50 2.82 3.41 4.95

เอก 4.59 3.96 2.64 3.45 5.00

4.20 3.93 2.77 3.35
4.864.55

3.50 2.82 3.41
4.95

4.59
3.96

2.64
3.45

5.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ปีการศึกษา 2561

ผลประเมนิฯ ภาพรวม ตัวบ่งชี้ Out put

ตรี โท เอก
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4) ผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมระดับคณะ 
 

 
 

หมายเหตุ  
1. สีที่แสดงผล -  สีส้ม (หมายถึง ระดับพอใช้) และ สีเขียว (หมายถึง ระดับดี) อ้างอิงการแปลผลประเมินระดับ

คณะ 
2. การแปลผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ แตกต่างกัน ดังนี้ 

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

ผลการประเมิน ระดับคณะ 
0.00– 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

  แนวโน้มผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภาพรวมคณะ แยกตามกลุ่มสาขา 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 

จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีแนวโน้ม “ดีขึ้น” ก 
 

กลุ่มวิทยาศาสตร์... 
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ผลประเมนิหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์
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 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 

 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561                     
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีแนวโน้ม “ดีขึ้น” 

 

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีแนวโน้ม “ดีขึ้น” 3 คณะ คือ บริหารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และรัฐศาสตร์ และ 
“ลดลง” 1 คณะ คือ นิติศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

     ๕) ผลการประเมินฯ... 
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5) ผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร แยกรายคณะ และกลุ่มตัวบ่งช้ี 
 กลุ่มตัวบ่งช้ีปัจจัยน าเข้า  

 

 
 
หมายเหตุ Agi (เกษตรศาสตร์) / Law (นิติศาสตร์) / Bus (บริหารศาสตร์) / Pha (เภสัชศาสตร์) / Pol (รัฐศาสตร์) / 
Doc (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ) / Sci  (วิทยาศาสตร์) /  
Eng (วิศวกรรมศาสตร์) / App (ศิลปะประยุกต์ฯ) / Art (ศิลปศาสตร์) 
 

จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มตัว
บ่งชี้ปัจจัยน าเข้า เรื่องคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.2) คะแนนเฉลี่ยรวมระดับหลักสูตร คณะส่วนใหญ่ (9 คณะ) มีผล
การประเมินในระดับ “ดี” (3.51 ขึ้นไป) และ 1 คณะ ที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ “พอใช้” (3.31) คือ               
คณะศิลปประยุกต์ฯ   
หากพิจารณาแยกตามประเด็นตัวบ่งชี้ย่อย พบว่า  

1. ตัวบ่งชี้ 4.2.1 (ร้อยละคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ) ทุกคณะมีค่าคะแนนเฉลี่ย
หลักสูตรมากกว่า 3 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น ใคร่ขอแปลผลประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยระดับ “ดีมาก” 
จ านวน 8 คณะ และ ระดับ “ดี” จ านวน 2 คณะ คือ บริหารศาสตร์ (4.27) และศิลปศาสตร์ (3.93)    

2. ตัวบ่งชี้ 4.2.2 (ร้อยละต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) โดยมี 4 คณะ ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยหลักสูตรน้อยกว่า 3 คะแนน คือ (บริหารศาสตร์ (1.81) รัฐศาสตร์ (1.53) ศิลปประยุกต์ฯ (0.93) 
และศิลปศาสตร์ (2.83)) 

3. ตัวบ่งชี้ 4.2.3 (ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ทุกคณะมีค่าคะแนนเฉลี่ย
หลักสูตรมากกว่า 3 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น ใคร่ขอแปลผลประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยระดับ “ดี         
(3.51 - 4.50) จ านวน 4 คณะ และระดับดีมาก (4.51 - 5.00) จ านวน 6 คณะ 

4. ตัวบ่งชี้ 4.2.4 (ร้อยละบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการ citation) ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ โดยพิจารณาเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยมี จ านวน 2 คณะ จาก 4 คณะ ที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยหลักสูตรน้อยกว่า 3 คะแนน คือ เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กลุ่มตัวบ่งช้ี... 
 

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

 
 

หมายเหตุ Agi (เกษตรศาสตร์) / Law (นิติศาสตร์) / Bus (บริหารศาสตร์) / Pha (เภสัชศาสตร์) / Pol (รัฐศาสตร์) / 
Doc (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ) / Sci  (วิทยาศาสตร์) /  
Eng (วิศวกรรมศาสตร์) / App (ศิลปะประยุกต์ฯ) / Art (ศิลปศาสตร์) 
 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มตัว
บ่งชี้ปัจจัยด้านกระบวนการ ขอน าเสนอในประเด็นคณะที่มีผลประเมินฯ หลักสูตรในตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนน น้อยกว่า 3 
คะแนน  ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา จ านวน 6 คณะ (เกษตรศาสตร์ / บริหารศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยฯ / 
วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์) 

2. ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จ านวน 4 คณะ (เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปประยุกต์
ฯ และศิลปศาสตร์) 

3. ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ จ านวน 7 คณะ (เกษตรศาสตร์ บริหารศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยฯ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปประยุกต์ฯ และศิลปศาสตร์) 

4. ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร จ านวน 6 คณะ (เกษตรศาสตร์ บริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทย
ฯ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์) 

5. ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 คณะ (เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยฯ วิทยาศาสตร์ ศิลปประยุกต์ฯ และศิลปศาสตร์) 

6. ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน  จ านวน 7 คณะ (เกษตรศาสตร์ บริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยฯ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปประยุกต์ฯ และศิลปศาสตร์) 

7. ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 3 คณะ (เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กลุ่มตัวบ่งช้ี... 

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

 
 
หมายเหตุ Agi (เกษตรศาสตร์) / Law (นิติศาสตร์) / Bus (บริหารศาสตร์) / Pha (เภสัชศาสตร์) / Pol (รัฐศาสตร์) / 
Doc (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ) / Sci  (วิทยาศาสตร์) /  
Eng (วิศวกรรมศาสตร์) / App (ศิลปะประยุกต์ฯ) / Art (ศิลปศาสตร์) 
 

จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มตัว
บ่งชี้ปัจจัยด้านผลลัพธ์ ขอน าเสนอในประเด็นคณะที่มีผลประเมินฯ หลักสูตรในตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนน น้อยกว่า 3 
คะแนน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา จ านวน 8 คณะ (เกษตรศาสตร์ / นิติศาสตร์ / 
บริหารศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยฯ / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปประยุกต์ฯ และศิลปศาสตร์) 

 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 แยกระดับ 

 

 
 

จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559-2561 ภาพรวมตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย มี “แนวโน้มดีขึ้น” โดยกลุ่มตัวบ่งชี้ “ด้านกระบวนการ” มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมน้อยกว่า 3 คะแนน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์… 
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 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

  
 

 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
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1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

คณะวิทยาศาสตร์

2559 sci 2560 sci 2561 sci

KPI

2.1

KPI

2.2

KPI

3.1

KPI

3.2

KPI

3.3

KPI

4.1

KPI

4.2

KPI

4.3

KPI

5.1

KPI

5.2

KPI

5.3

KPI

5.4

KPI

6.1

2559 eng 4.3 4.5 2.8 2.7 2.5 2.7 4.7 3.7 2.6 2.2 2.1 5.0 2.6

2560 eng 4.4 4.6 2.6 2.7 2.5 2.5 4.8 3.8 2.9 2.3 2.4 4.9 2.8

2561 eng 4.3 3.6 2.8 3.0 2.6 2.8 4.6 3.6 2.8 3.0 2.8 4.9 3.1

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2559 eng 2560 eng 2561 eng
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 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  

  
 
 
              ๔. หลักสูตร... 

KPI

2.1

KPI

2.2

KPI

3.1

KPI

3.2

KPI

3.3

KPI

4.1

KPI

4.2

KPI

4.3

KPI

5.1

KPI

5.2

KPI

5.3

KPI

5.4

KPI

6.1

2559 Agi 4.2 3.7 2.3 2.6 2.6 2.0 4.2 2.7 1.7 2.3 2.6 3.8 2.6

2560 Agi 4.4 4.6 1.8 1.8 2.7 2.1 4.6 2.7 2.0 2.1 1.7 5.0 2.3

2561 Agi 4.2 4.5 2.6 2.5 2.5 2.7 4.5 3.3 2.3 2.3 1.8 4.8 2.6

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

คณะเกษตรศาสตร์

2559 Agi 2560 Agi 2561 Agi

KPI

2.1

KPI
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KPI

3.1

KPI

3.2

KPI

3.3

KPI

4.1

KPI

4.2

KPI

4.3

KPI

5.1

KPI

5.2

KPI

5.3

KPI

5.4

KPI

6.1

2559 app 4.2 2.5 3.0 3.0 2.0 2.0 3.3 3.0 2.5 2.5 2.5 4.7 3.0

2560 app 4.0 3.7 2.5 2.5 2.5 2.5 3.8 2.5 3.0 2.5 2.5 5.0 3.0

2561 app 4.1 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 3.3 3.0 3.0 2.5 2.5 5.0 3.0

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

คณะศิลปประยุกต์ฯ
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KPI

5.4

KPI

6.1

2559 bus 4.2 3.7 2.2 2.6 2.2 2.0 2.5 2.5 2.6 2.1 2.0 4.8 2.6

2560 bus 4.3 3.7 2.3 2.7 2.7 2.3 3.5 3.0 2.7 2.7 2.5 4.0 2.5

2561 bus 4.3 3.9 3.0 3.0 2.8 2.8 3.5 3.2 2.6 3.0 2.8 4.8 3.1

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

คณะบรหิารศาสตร์
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5.3

KPI

5.4

KPI

6.1

2559 art 4.2 3.7 2.4 2.5 2.6 2.6 3.6 2.4 2.3 2.2 2.3 4.6 2.3

2560 art 3.8 4.1 2.3 2.3 2.4 2.4 3.6 2.8 2.5 2.1 2.1 4.2 2.4

2561 art 4.2 3.9 2.8 2.9 2.8 2.9 3.8 3.2 2.5 2.9 2.7 4.8 2.9

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

คณะศิลปศาสตร์
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5.4

KPI

6.1

2559 Law 4.5 4.9 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0

2560 Law 4.5 4.7 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0

2561 Law 4.4 4 4.0 3.0 2.0 3.0 4.6 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0

1

1.5
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2.5

3

3.5

4

4.5

5

คณะนติิศาสตร์

2559 Law 2560 Law 2561 Law

KPI
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KPI

4.3

KPI

5.1

KPI

5.2

KPI

5.3

KPI

5.4

KPI

6.1

2559 pol 4.0 4.4 2.5 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0 2.5 2.5 2.0 5.0 2.0

2560 pol 4.1 4.4 3.0 3.0 3.5 3.0 3.8 3.5 3.0 2.5 3.0 5.0 3.0

2561 pol 4.3 4.6 4.0 4.0 3.0 3.5 3.8 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

คณะรัฐศาสตร์

2559 pol 2560 pol 2561 pol
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4. หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับหลักสูตร น้อยสุด และมากที่สุด ปีการศึกษา 2561  
 

   
 

5. ปัญหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-261 ดังนั้น 

ฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา ใคร่ขอเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 ปัญหา/อุปสรรค 

ปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
1) คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ในประเด็น 
- การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี (คะแนน 3.15) 
- จ านวนบทความที่ได้รับการ citation ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญา
เอก 

2) ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน และวิธีการด าเนินงานการ
บริหารจัดการหลักสูตร องค์รวม โดยเฉพาะกลุ่มตัวบ่งชี้ “ด้าน
กระบวนการ” ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้แก่ 

- ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
- ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
- ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
- ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3) การก ากับติดตามประเด็นผลที่เกิดกับนักศึกษา (อัตราการ
คงอยู่ การส าเร็จ ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียน

1) กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร อาทิเช่น  

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2561  

- แนวทางการด าเนินงาน ระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : 
CHECO) เป็นต้น 
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น้อยกว่า 3.01

ตรี

โท
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2
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2
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มากกว่า 3.51

ตรี

โท

เอก
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ปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
ของนักศึกษา) เนื่องจากค่าเฉลี่ยผลประเมินของหลักสูตร
ทั้งหมด น้อยกว่า 3 คะแนน 

 

 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพภายใน 
1) มหาวิทยาลัย โดยกองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานบริหารงานวิจัยฯ  

- กองการเจ้าหน้าที่ อาจพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ เส้นทาง
ก้าวหน้า และการก าหนดภาระงานที่เหมาะสม ของกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

- ส านักงานบริหารงานวิจัยฯ อาจพิจารณาสร้างกลุ่มเครือข่ายสร้างผลงานวิจัย การก าหนด
งบประมาณสนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ ของกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือการต่อยอดในการขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

2) มหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจพิจารณาวางแผนการพัฒนา/ก าหนดกิจกรรม        
ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานแก่หลักสูตรในภาพรวมมหาวิทยาลัย ซึ่งเสนอ (ร่าง) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

         

ด้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา 
- ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
- ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ กองการเจ้าหน้าที่ /  

กองส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

- ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
- ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

- ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

3) มหาวิทยาลัย โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุน
สร้างความเข้าใจกระบวนการ/วิธีการด าเนินงานการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ให้แก่หลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง 

4) หลักสูตร และคณะ ควรพิจารณาน าผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้น อาทิเช่น การทบทวนขั้นตอน/กระบวนงานการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร ขั้นตอนการรับเข้า และการส่งเสริมนักศึกษา กระบวนการควบคุมนักศึกษาให้สามารถส าเร็จ
ภายในระยะเวลาของหลักสูตร กระบวนการ/วิธีการประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ (learning outcomes) 
เป็นต้น 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
  ๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
  ๒. แนวทางการพัฒนาคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 
          ที่ประชุม... 
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 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - ในการรายงานผลการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มหาวิทยาลัยรายงานการ
ด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพภายในที่ได้ก าหนดไว้ในปีท่ีผ่านมาด้วย เช่น การก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ เส้นทางก้าวหน้า และการก าหนดภาระงานที่เหมาะสม ของกลุ่มอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การสร้างกลุ่มเครือข่ายสร้างผลงานวิจัย การก าหนดงบประมาณสนับสนุน การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม/สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ ของกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือการต่อยอดในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น และมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ หากมีการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยควรสรุปผลการ
ด าเนินงานและเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                  แทนต าแหน่งว่าง 
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22  มกราคม  2561 เป็นต้นไป นั้น 

เนื่องด้วย นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่  20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  เนื่องจากมี
ภารกิจมากขึ้นจนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างเต็มที่เ ท่าที่ควร  ซึ่งที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ได้มีมติ
รับทราบการลาออก 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับความในข้อ ๕  แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก าหนดว่า เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระ  ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ”  
ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดี          เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน  

 ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออ่ืน 
                     ที่มีฐานะเท่าคณะ       เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสภาอาจารย์       เป็นกรรมการ 
            (๔) ผู้อ านวยการ... 



๓๘ 
  
 (๔) ผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 คน  

 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้อ านวยการกอง   
 ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม เป็นกรรมการ 

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งว่าง  
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งว่าง 
 

   มติที่ประชุม       อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งว่าง  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  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ 
   ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

             นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล  นักตรวจสอบภายในช านาญการ  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

๑ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ ก าหนดให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล และก าหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 
   ๒. ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้เสนอแนวทางการด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ออธิการบดีและอธิการบดีได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๒.๑ เห็นชอบตามที่ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่ต้องออกข้อบังคับหรือระเบียบรองรับเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีก สามารถใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการปฏิบัติงานแทนข้อบังคับฯ ได้ 
  ๒.๒ เห็นชอบให้ส านักงานตรวจสอบภายใน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม 
 
           ๑) พระราชบัญญัติ… 



๓๙ 
  
    ๑) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๒) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ประสานขออนุญาตผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้  
ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณสมบัติสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย จ านวน  
๔ ราย เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีได้เห็นชอบตามแนวทางที่ส านักงานตรวจสอบภายในเสนอ และให้ น าเสนอ                 
รายชื่อ/ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกต่อที่ประชุมผู้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตามล าดับต่อไป 
   ๓) ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                      
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน ๓ ราย 
ดังนี้ 

 (๑) นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ 
(๒) ศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ 
(๓) นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความครบถ้วนตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ ก าหนด  ดังนี้ 
   ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ ราย (ตามข้อ ๔.๒) เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นที่
ยอมรับ จ านวน ๑ - ๒ คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๓. พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ๑ คน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ดังรายนามต่อไปนี้ 

  ๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล    ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    กรรมการ 
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. ศาสตราจารย์นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์   กรรมการ 
  ๔. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์     กรรมการ   

  ๕. นางรุ่งนภา  เจริญคุณวิวัฏ    กรรมการ 

    
 
 
 

               ๔.๒.๓  ขออนุมัติ... 



๔๐ 
  

   ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๙) จ านวน ๔๗ คน 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๙) ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ 
๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๙) จ านวน ๔๗ คน จ าแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท จ านวน ๓๖ คน 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑๐ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑๐  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๗ คน 

 ๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๗ คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๗  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๓ คน 

 ๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๑๒ คน 
 (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน ๓ คน 
-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ๔ คน 
-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  ภาษาไทย จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา จ านวน ๒ คน 

 ๕. คณะเภสัชศาสตร ์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การบริหารบริการสุขภาพ จ านวน ๑ คน 
 ๖. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน  ๔ คน 
 (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  - จ านวน ๔ คน 
 
 
        ๗. คณะรัฐศาสตร…์ 



๔๑ 
  
 ๗. คณะรัฐศาสตร ์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 

 ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๑ คน 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๓ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยชีีวภาพ จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  ฟิสิกส์   จ านวน ๑ คน 

 ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๘ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๘  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า   จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา   จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ   จ านวน ๔ คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๙)  จ านวน ๔๗ คน  

 

  มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
    -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

    ๔.๔.๑  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย 
           อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลการสอน  
    เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....  
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้ งที่  9/2561 เมื่อวันที่  29 กันยายน 2561  
มีมติเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น เนื่องจากในข้อบังคับฉบับดังกล่าวยังไม่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินผลการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดท าร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 

ต าแหน่ง… 



๔๒ 
  
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖2 
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖2 ให้ความเห็นชอบแล้ว กองการเจ้าหน้าที่จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเ กณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... . 
(เปรียบเทียบกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2561 (ประกาศฯ เดิม)) ดังต่อไปนี้ 

 

ประกาศฯ เดิม ร่างประกาศฯ ใหม่ 
ข้อ 4 การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน 
แต่ละระดับต าแหน่ง ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องมี
คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งครบตามหลักเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ. ก าหนด ยกเว้นกรณีการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งโดยวิธีพิเศษ 

ข้อ 4 ผู้ที่ประสงคจ์ะยื่นขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จะต้องมีคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
   การยื่นค าขอรับการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน เพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้  

ข้อ 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการส าหรับ
ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
   (1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของ
ผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของ
ผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไป
เผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ งฉบับใน
ลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
    (2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  
    (3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจน
ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิ
มนุษยชน 
    (4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา
โดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบน
ผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการ
สร้างความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และเสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

- ตัดออก - 



๔๓ 
  

ประกาศฯ เดิม ร่างประกาศฯ ใหม่ 
    (5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
ธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ 6 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมี
คุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 
     (1) คณบดี หรือบุคคลอ่ืนตามค าแนะน าของ
คณบดี เป็นประธานอนุกรรมการ 
     (2) ผู้แทนมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดี
มอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 
     (3 )  ผู้ ทรงคุณวุฒิภายใน หรือภายนอกใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ เสนอขอตามค าแนะน าของ
คณบดี จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 
     (4) รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดี ตามค าแนะน า
ของคณบดี จ านวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ 
     (5) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้า
กลุ่มวิชา หรือประธานหลักสูตร จ านวน 1 คน เป็น
อนุกรรมการ 
     (6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล หรือผู้ที่
คณบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ 
       คณบดี อาจเสนอขอเเต่ งตั้ งผู้ ช่ วยเลขานุ การ 
เพ่ิมได้หนึ่งคน 

ข้อ 8 คณะอนุกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้         
    (1) คณบดีหรือผู้แทนของคณะที่ผู้ขอสังกัด เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการ 
    (2) ผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ 
    (3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้ขอ 
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ 
จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ 
    (4) รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีของคณะที่ผู้ขอสังกัด จ านวน
หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ 
    (5) หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้ากลุ่ม
วิชาที่ผู้ขอสังกัด จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ 
   (6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล หรือผู้แทนของคณะที่ผู้
ขอสังกัด เป็นเลขานุการ 
    คณบดีอาจเสนอขอเเต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมได้หนึ่งคน 

- ไม่ได้ก าหนด - ข้อ 9 คณะอนุกรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้
อธิการบดีแต่งตั้งตามค าแนะน าของคณบดี 
   การแต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  ยกเว้น 
ข้อ 8 (2) ให้คณบดีเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
อธิการบดี 
   กรณีที่คณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 8 (1) คณบดีอาจ
มอบอ านาจให้ผู้ที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองคณบดี หรือต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงกว่าต าแหน่งที่ยื่นขอ ท าหน้าที่เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการแทน โดยการมอบอ านาจจะต้องท าเป็น
หนังสือมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

กรณีที่ไม่มีการแบ่งภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา และ
ประธานหลั กสู ตร  เป็ นผู้ ขอก าหนดต าแหน่ ง  
ให้อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ
ตามความเห็นของคณบดี เป็นอนุกรรมการแทน 

ข้อ 9 วรรคสี่  
   กรณีที่คณะไม่มีการแบ่งส่วนงานภายในคณะ ให้อธิการบดี
แต่งตั้ งประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่แทน
อนุกรรมการตามข้อ 8 (5) เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอท าการสอนวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้อธิการบดีแต่งตั้งประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่แทนอนุกรรมการตามข้อ 8 (5) 
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ข้อ 10 กรณีคณะอนุกรรมการตามข้อ 8 มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การยื่นขอ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (3) กรณีที่อนุกรรมการตามข้อ 8 (5) เป็นผู้ขอ ให้อธิการบดี
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่แทน 

กรณีที่คณบดีเป็นผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ให้อธิการบดี
แต่งตั้งรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
อนุกรรมการแทน 

ข้อ 10 (1) กรณีที่คณบดีเป็นผู้ขอ ให้อธิการบดีแต่งตั้ง 
รองอธิการบดีผู้หนึ่ง เป็นประธานอนุกรรมการแทน และให้
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่แทนอนุกรรมการตาม
ข้อ 8 (4)  (5) 

- ไม่ได้ก าหนด -  ข้อ 10 (2) กรณีที่ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ขอ  
ให้ อธิ การบดี แต่ งตั้ งรองอธิการบดีผู้ หนึ่ ง เป็นประธาน
อนุกรรมการแทน 

กรณีที่ อธิการบดี เป็นผู้ ขอก าหนดต าแหน่ ง  ให้
ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ข้อ 11 กรณีที่อธิการบดีเป็นผู้ขอ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง และด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอจ านวนไม่
น้อยกว่าสามรายเป็นคณะอนุกรรมการประเมิน    

ข้อ  7  แหล่ งข้อมูลที่ ใช้ประกอบการประเมิน 
พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 
   (1) เอกสารประกอบการสอนส าหรับผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งที่จะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือเอกสารค าสอนส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่จะ
ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งจะต้องผลิตขึ้นตามภาระงานสอน และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย
ก าหนด ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งนั้น ๆ 
โดยด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้  
      (ก) กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสอนเต็มวิชาใด
วิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้เสนอเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน เฉพาะวิชาที่
สอนเต็มวิชาได้โดยไม่จ าเป็นต้องเสนอวิชาที่สอน
ร่วมกับผู้อ่ืนก็ได้ 
      (ข) กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสอนหลายวิชาซึ่ง
แต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคนจะต้องเสนอ
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน ในทุก
หัวข้อของทุกวิชาที่ท าการสอน  
     ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค า
สอนดังกล่าว จะต้องได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 
     (2)  สื่ อบั นทึ กการสอน  กรณีที่ ข อรั บการ
ประเมินผลการสอนโดยบันทึกวิดีโอการสอน 

ข้อ 5 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอ มีดังต่อไปนี้  
   (1) ยื่ นแบบค าขอตามที่ คณะกรรมการก าหนดต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
   (2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
        (ก) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
ตามตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
แบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์  
        (ข) วิดีโอบันทึกการสอนที่บันทึกไว้ไม่เกินหนึ่งภาค
การศึกษา (ถ้ามี)  
        (ค) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ยื่นขอรับการประเมิน ได้แก่ แบบ มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หรือแบบ 
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 
Experience Specification) 
        (ง) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่คณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการขอรับการประเมินเป็นอย่างยิ่ง 
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     (3) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) และแบบ มคอ. 5 รายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หรือแบบ 
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 
Experience Specification) และแบบ มคอ. 6 รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 
Experience Report) 
     (4) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็น
ประโยชน์ต่อการขอรับการประเมิน 
ข้อ 8 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการประเมินผลการ
สอน มีดังต่อไปนี้ 
     (1) ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตามข้อ (1) – (4) เพ่ือขอรับการประเมินผล
การสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารค าสอน โดยยื่นเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
หรืองานบริหารงานบุคคลของคณะต้นสังกัด 
     (2) ให้คณะต้นสังกัดของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการตามข้อ 6 เพ่ือให้
อธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรณีไป และให้ด าเนินการ
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่งานบริหารงานบุคคลของ
คณะรับเรื่อง 
 

ข้อ 6  เมื่ อคณะกรรมการประจ าคณะตรวจสอบรับรอง
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ภาระงานสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอนแล้ว ให้คณะส่งแบบค าขอ และ
เอกสารหลักฐานตามข้อ 5 พร้อมรายชื่อคณะอนุกรรมการ ตาม
แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (แบบ ผกส.1)  
ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ต่อเลขานุการคณะกรรมการ 
   เมื่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ค าขอรายนั้นมี
ความครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอต่อ
อธิการบดีพร้อมทั้งความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 

- ไม่ได้ก าหนด - ข้อ 7 เมื่ออธิการบดีได้รับค าขอพร้อมทั้งความเห็นของ
เลขานุการคณะกรรมการแล้ว เห็นว่าค าขอรายนั้นมีความ
ครบถ้วนถูกต้องเพียงพอที่จะพิจารณาได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนต่อไป 
   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขานุการ
คณะกรรมการรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

   (3) ให้คณะอนุกรรมการ ด าเนินการประเมินผล
การสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารค าสอน ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยใช้แบบ
ประเมินที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และให้มีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือสรุปผลการประเมินผล
ก า ร ส อ น แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ อ ก ส า ร

ข้อ 12 ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมิน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของผู้ขอ ตาม
หลัก เกณฑ์และแนวทางการประ เมินที่  ก .พ .อ .  และ
คณะกรรมการก าหนด 
   การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอนของผู้ขอตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ
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ประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอน ทั้ งนี้  
อนุกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนอนุกรรมการทั้งหมด การตัดสินของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก 

ประเมินผลการสอน (แบบ ผกส.3) และแบบประเมินเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (แบบ ผกส.4) ที่แนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ ภายในระยะเวลาภายใน 45 วันนับจาก
วันที่ส่งเอกสาร 
   ในกรณีผลการประเมินของคณะอนุกรรมการเป็นเอกฉันท์
ว่าผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการ
สอนอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ ให้ถือเอาผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยไม่ต้องมี
การประชุมคณะอนุกรรมการก็ได้ 

     (4) กรณีคณะอนุกรรมการมีมติให้ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารค าสอนแล้วแต่กรณี ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้ง กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอาจขอ
ขยายระยะเวลาต่อประธานคณะอนุกรรมการได้ แต่
ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่ก าหนดให้
ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน และให้ยื่นขอรับการ
ประเมินผลการสอนใหม่ 

   กรณีที่คณะอนุกรรมการมีมติให้ผู้ขอปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผู้ขอต้องปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาต่อ
ประธานคณะอนุกรรมการได้  
   เมื่อประธานคณะอนุกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลความจ าเป็นที่
ต้องขยายระยะเวลาตามวรรคสี่ ให้ประธานคณะอนุกรรมการ
ขยายระยะเวลาได้เพียง 1 ครั้งและไม่เกิน 30 วัน  
   หากผู้ขอไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนให้เสร็จสิ้นตามที่ประธานคณะอนุกรรมการ
ขยายระยะเวลาตามวรรคห้า ให้คณะอนุกรรมการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ 

     (5) ก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่
อธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ
กรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น คณะอนุกรรมการ
สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอนต่อ
อธิการบดี ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 

-  

     (6) ให้ประธานคณะอนุกรรมการแจ้งผลการ
ประ เ มิ น ผล กา รสอน  แล ะปร ะ เ มิ น เ อก ส า ร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนต่อผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทราบ  
        (ก) กรณีผ่านประเมิน แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบ และผลการประเมินให้มีผล
บังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผ่าน
ประเมิน นับตั้ งแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมิน 

ข้อ 13 เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนเสร็จ
แล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตามแบบ
สรุปผลการประเมิน (แบบ ผกส.2) ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
   กรณีที่คณะอนุกรรมการมีความเห็นให้ผ่านประเมิน และ
คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ให้การ
ประเมินผลการสอนมีผลนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 
และให้ผลการประเมินนั้นมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี 
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 
 



๔๗ 
  

ประกาศฯ เดิม ร่างประกาศฯ ใหม่ 
        (ข) กรณีไม่ผ่านประเมิน แจ้งผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทราบ และถ้าประสงค์จะยื่นเรื่อง
ขอรับการประเมินผลการสอนใหม่ จะต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร
ค าสอนนั้น และใช้ในการเรียนการสอนอีกอย่างน้อย 
1 ภาคการศึกษา จึงจะสามารถน ามาใช้ยื่นขอรับการ
ประเมินผลการสอนใหม่ได้ 
- ไม่ได้ก าหนด -  ข้อ ๑๔ นอกจากหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนและ

ประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของผู้
ขอตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินที่ ก.พ.อ. แล้ว ให้
คณะอนุกรรมการน าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้มา
ประกอบการพิจารณาด้วย 
   (๑) วิดีโอบันทึกการสอนที่บันทึกไว้ไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา 
(ถ้ามี) 
   (๒) เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ยื่นขอรับการประเมิน ได้แก่ แบบ มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หรือแบบ 
มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 
Experience Specification)  
   (๓) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่คณะกรรมการเห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อการขอรับการประเมินเป็นอย่างยิ่ง 
 

ข้อ 9 เกณฑ์การประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน 
   (1) การประเมินผลการสอน ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
ต้องมีผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการอยู่ใน
เกณฑ์ ดังนี้ 
       (ก) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมีความช านาญในการสอน  
       (ข) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมีความช านาญพิเศษในการสอน 
       (ค) ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมินอยู่
ในระดับมีความเชี่ยวชาญในการสอน  
   (2) การประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารค าสอนแล้วแต่กรณี ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
ต้องมีผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการอยู่ใน

ข้อ 15  การประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน จะต้องเป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 



๔๘ 
  

ประกาศฯ เดิม ร่างประกาศฯ ใหม่ 
ระดับดีทุกรายวิชาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน 
และส าหรับวิธี พิเศษ ต้องมีผลการประเมินจาก
คณะอนุกรรมการอยู่ในระดับดีมากทุกรายวิชาที่ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน  
   ทั้งนี้ ให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้ระบุผล
การประเมินในแบบ ก.พ.อ. 03 ส่วนที่ 3 หรือแบบ 
ก.พ.อ. 04 ส่วนที่ 2 แล้วแต่กรณี 
- ไม่ได้ก าหนด -  ข้อ ๑๖ กรณีที่มีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขอไม่สามารถปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ได้ 
ให้ผู้ขอยื่นค าร้องต่อประธานคณะกรรมการ โดยผู้ขอจะต้อง
แสดงเหตุผลและความจ าเป็นพร้อมทั้งหลักฐานอย่างละเอียด
ชัดเจนในวันที่ยื่นค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ข้อ 10 วันที่ผ่านประเมิน 
   (1) กรณีที่ผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารค าสอนแล้วแต่กรณี ผ่านประเมินโดยไม่มี
การปรับปรุงแก้ไข ให้ถือวันที่คณะอนุกรรมการมีมติ
เป็นวันที่ผ่านประเมิน 
   (2) กรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารค าสอนแล้วแต่กรณี หากผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งส่งเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค า
สอนฉบับปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามข้อ 8 (4) ให้ถือวันที่งานบริหารงานบุคคล
ของคณะได้รับเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร 
ค าสอนฉบับปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์นั้นเป็นวันที่ผ่าน
ประเมิน 

ข้อ 13 วรรคสอง  
   กรณีที่คณะอนุกรรมการมีความเห็นให้ผ่านประเมิน และ
คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ให้การ
ประเมินผลการสอนมีผลนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ  
และให้ผลการประเมินนั้นมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสองปี 
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมต ิ 

ข้อ 11 ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการรักษาการตามประกาศนี้ 
   ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการรักษาการตามประกาศนี้ 
    ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นที่สุด 

ข้อ 17 ให้ประธานคณะกรรมการรักษาการตามประกาศนี้  
   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
ประธานคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่ประธาน
คณะกรรมการเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ควรน าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยชี้ขาดของ
ประธานคณะกรรมการหรือสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีให้
ถือเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 12  กรณีที่ คณะได้รั บ เรื่ องการขอรับการ
ประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งไว้แล้ว 

บทเฉพาะกาล 



๔๙ 
  

ประกาศฯ เดิม ร่างประกาศฯ ใหม่ 
แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเดิมต่อไปให้แล้วเสร็จ 

ข้อ 18 กรณีผู้ขอยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และประกาศฉบับนี้ 
   กรณีผู้ขอยื่นขอรับการประเมินผลการสอนไว้ก่อนวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2561 และให้คณะอนุกรรมการตามประกาศฉบับดังกล่าว 
ท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าการประเมินจะแล้วเสร็จ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการ
สอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - แก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....       
ข้อ ๑๒ วรรค ๓ หน้าที่ ๔  เป็น “ในกรณีผลการประเมินของคณะอนุกรรมการเป็นเอกฉันท์ว่าผลการสอนและ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์  ให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าว
เป็นผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยจะต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการ” 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....  และมอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป      
   

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
  -    
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

   ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ (ลับ) 
   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
  ๖.๒  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

      ๖.๓  ผลการพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยพนักงาน 
   มหาวิทยาลัย 

       ๖.๔  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 
   ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)   
 

  ๖.๕  รายงาน... 



๕๐ 
  

 ๖.๕  รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
        ในรอบระยะเวลา ๔ ปี (วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒) 
 
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................       …......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 


