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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1 เมษายน –30  กันยายน 2562 

....................................................................................... 

      บทที่ 1 บทน า 

1.1 ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ 
   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เดิมเป็น งานหลักสูตร สังกัดกองบริการการศึกษา ตั้งแต่ 2536 ใน พ.ศ. 
2542 ส านักงบประมาณได้อนุมัติรหัสงบประมาณให้ภายใต้ชื่อ งานพัฒนาวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินงานกว้างขวางขึ้น 
ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อไปเป็น งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน    และชื่อ งานพัฒนาหลักสูตร ตาม
นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีแนวคิดว่า การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยควร
มีหน่วยงานด าเนินงานที่ชัดเจนและมีอิสระในการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  จึงได้อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2555 ให้เป็น ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศกึษา Office of  Education Quality Development  
เพ่ือให้มีอิสระในการบริหารจัดการด้านวิชาการ     
  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานย่อยในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ก ากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นกลไกช่วยสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ การบริหารจัดการ ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ  
รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
  ใน พ.ศ. 2561-2562 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมีนโยบายยุบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายกัน กอปรกับ
อัตราก าลังที่ลดลง จึงย้ายงานส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษามาไว้ภายในส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และย้าย
ภาระงานด้านการรับเข้าศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล งานส าเร็จการศึกษาไปไว้ภายใต้กองบริการการศึกษา และ
การประเมินหลักสูตร ความพึงพอใจหลักสูตร การประเมินผู้ใช้บัณฑิตศึกษาไปไว้ที่กองแผนงาน 
 
ปรัชญา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
 
วิสัยทัศน์  หน่วยงานที่ก ากับ ดูแล ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
พันธกิจ   

1) มีระบบกลไกการก ากับ คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร รายวิชา ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแห่งชาติ และการบริหารจัดการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
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2) ก ากับ ติดตาม พัฒนาและรายงานผลงานวิชาศึกษาทั่วไป  
3) ก ากับ ติดตาม พัฒนาและรายงานาผลงานสหกิจศึกษา 
4) พัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผล การผลิตสื่อ 

ต ารา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
5) ส่งเสริมสนับสนุนงานการบริหารจัดการ และให้บริการการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

 
 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีภาระหน้าที่จึงต้องท าหน้าที่ ก ากับ ตรวจสอบให้การด าเนินงานบริหาร
วิชาการด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของประเทศ ตามกรอบกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เป็นก าลังในการ
พัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมีทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1      จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็น
ผู้ประกอบการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มี
ความอุตสาหะในการท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
ปรัชญา สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  
ยุทธศาสตร์ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับใน 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็น
ผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อ เทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการ
ท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยมีกิจกรรม เชิง
บูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด มีทักษะใน
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอน บางรายวิชา/บางหัวข้อ 
ด้วยภาษาอังกฤษหรือ ภาษาต่างประเทศ 
มาตรการ  



3 
 

  1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2558 โดยเน้น
ออกแบบหลักสูตรที่เป็นการศึกษาที่เน้น ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) 
  2) พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่เน้นการรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการเรียนรู้การ เป็น
ผู้ประกอบการ การบริการสังคม โดยใช้ ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้    
  3) พัฒนาหลักสูตรร่วมผลิต กับสถานประกอบการ/ 
หน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ ของท้องถิ่น  
  4) พัฒนาหลักสูตรส าหรับคนวัยท างานและผู้สูงวัย   
  5) เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างวิชาหรือสาขาวิชา (Integration) มากขึ้น  
  6) ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การ 
เรียนรู้เชิงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะ)   
  7) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
  8) จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  9) บริหารจัดการหลักสูตรให้มีหลักสูตร 2 ปริญญา (Double degree)   
  10) พัฒนาหลักสูตรรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0  
  11) พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างวินัยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาระบบและกลไกและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนวัยท างานและผู้สูงวัย 
 
กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning 
มาตรการ  
  (2) พัฒนาการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัยเพ่ือ กระตุ้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
  (3) ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด เชิง
สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ 
 
กลยุทธ์ที่ 4  
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/ หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง 
เครือข่ายศิษย์เก่า 
มาตรการ 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนการท าโครงงานจิตอาสา (project-based volunteering) เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามี 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย ก าหนด อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทักษะในการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 (8C) 
  (2) ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือความเป็นเลิศ 
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  (3) จัดพื้นที่สร้างสรรค์ 24 ชั่วโมง (24Hr. Creative Space) บริเวณพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นพื้นที่ให้ นักศึกษา
ได้ท ากิจกรรมและแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 8  
  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน 
 
ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก  
  2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ  
ภายใน    1 ปี   

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา  
5. จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี  
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (เพ่ิมค าถามด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 

การเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้ เทคโนโลยี
ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีวิต)  

7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่ 
น้อยกว่าะดับ B1 ของ CEFR LEVEL 

 
1.2 วัตถุประสงค์ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1) ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร  วิชาศึกษาทั่วไป งานสหกิจศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   

2)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผล 
การผลิตสื่อ ต ารา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  

3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการ การก ากับมาตรฐาน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานปริญญากิตติมศักดิ์ งานรางวัลรัตโนบลและการ 

บริหารจัดการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ  
 

1.2.1 กลยุทธ์ของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1) ก ากับ ส่งเสริม  พัฒนาหลักสูตร รายวิชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบคุณวุฒิการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2) ก ากับ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
3) พัฒนาความร่วมมือ สร้างเครือข่าย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษา 
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  1.2.2 มาตรการของส านักงาน  
       1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
       2) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
       3) พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน จัดท าคู่มือ แผนผัง ขั้นตอนงานทุกกระบวนงานให้เป็นมาตรฐาน 

 
1.3 ขอบเขต บทบาทภาระหน้าที่ความรับผดิชอบของหัวหน้าส านกังานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  1) มีแผนงานหรือแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน  
  2) มีการกลั่นกรองเอกสาร เสนอข้อมูลและความคิดเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบราชการ 
  3) ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสองหน่วยงาน  จ านวน 7 คน ให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบราชการ  
  4) ติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ ที่บุคลากรในหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ เพ่ือให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
  5) ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

  6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  
  7) ลงนามเอกสารแจ้งเวียนเพ่ือทราบถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กรณีผู้บริหาร มีความเห็นแล้ว  

 
1.4 ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 

  1)  งานบริหารทั่วไป 
  การบริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านธุรการ  สารบรรณ  แผนและงบประมาณ การเงิน พัสดุ บริหารงานบุคคล 
การบริหารงานวิชาการ การจัดประชุมอบรมสัมมนา   การควบคุม รายงานผลการประกันคุณภาพ การบริหารความ
เสี่ยง  การควบคุมภายใน การพัฒนาปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ  การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายทางวิชาการและพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาฯ  งานประสานงานปริญญาบัตร งานปริญญากิตติมศักดิ์ งานรางวัล 
รัตโนบล      
  



6 
 

  2) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 
  การบริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตร TQF-Reg, CHE Co 
ฐานข้อมูลหลักสูตร go to uni  ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัย คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี  การรับรอง/เทียบคุณวุฒิปริญญาและรับรองหลักสูตร
รายวิชา การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ  

  3) งานวิชาศึกษาทั่วไป   
  การบริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านวิชาศึกษาทั่วไปให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน   การก ากับ ดูแล พัฒนา การจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  การ
ประสานการบูรณาการรายวิชาศึกษาทั่วไปกับกิจกรรมนักศึกษา  การประสานกับคณะหน่วยงาน สถาบันอื่น ๆ  
เครือข่ายวิชาศึกษาทั่วไป และเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย คู่มือวิชาศึกษาทั่วไป นโยบายมหาวิทยาลัยด้านการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

4) งานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ 
  การบริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านหลักสูตร/รายวิชาสหกิจให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การก ากับ ดูแล พัฒนาและจัดการหลักสูตร/ราย
วิชาสหกิจศึกษา กับคณะ/หลักสูตร สถานประกอบการและเครือข่ายสหกิจศึกษา  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสหกิจศึกษา การอบรมเตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และ
สถานประกอบการ สหกิจศึกษานานาชาติ 

5) งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 การก ากับ ตรวจสอบ ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต  การเปลี่ยนระดับการศึกษา การเปลี่ยนวิชาเอก  สาขาวิชา และแผนการ
ศึกษา การแก้ไข/ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  อาจารย์พิเศษ อาจารย์ร่วมสอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรักษามาตรฐานการศึกษา ให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระเพ่ือสามารถตรวจสอบ แต่งตั้ง และรายงานผล การเผยแพร่ข้อมูล ก าหนดการวันน าเสนอผลงานและการสอบ
วิทยานิพนธ์ต่อสาธารณชนรับทราบ การพัฒนาปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ  การตรวจสอบมาตรฐานรูปเล่มวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ  
และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ การรวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และบทนิพนธ์การค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อท า
เอกสารวิชาการเผยแพร่ ในรูปซีดี สิ่งพิมพ์ e-book วารสารเป็นประจ าทุกปีการศึกษาการติดตาม ตรวจสอบควบคุม
การรับ-ส่งวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ การจัดท า ปรับปรุงข้อมูลและรายชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  การ
ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  คู่มือนักศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าทุกปีการศึกษา  การ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษา (course training online)   
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  ในภาพรวมของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีภาระงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย มีภาระงานย่อย โครงการ และกิจกรรมส าคัญภายในส านักงานดังนี้ 

1) งานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป                                                    
2) งานแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ                                                   
3) งานบริหารบุคลากร                                                                       
4) งานมาตรฐานหลักสูตร                                                                   
5) งานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร                                                 
6) งานศึกษาทั่วไป วิชาพ้ืนฐานและวิชาเลือกเสรี                                       
7) งานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ                                           
8) การรับรองเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร                                                 
9) ระบบ TQF Reg. /Che Co/goto Uni                                         
10) คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี                                      
11) การประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านหลักสูตร)                                                      
12) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                    
13) การจัดการความรู้                                                                    
14) งานกฎระเบียบทางวิชาการและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาฯ        
15) งานประสานและบริหารจัดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                                   
16) งานปริญญากิตติมศักดิ์                                                               
17) งานรางวัลรัตโนบล     
18) โครงการแผนพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย   
19) แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  
20) การจัดอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
21) งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
22) โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ 4.0 (โครงการใหม่ 2563) 
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บทที่ 2  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข  
   

  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา และกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
2.1 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1) กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
  1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558  
  1.4 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 
  1.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
พ.ศ. 2559  
 1.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 1.8 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา  
  1.9 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
  1.10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552 
  1.11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548 
  1.12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  1.13 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 1.14 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
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  2) แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
  2.1 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา  

2.2 แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.3 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
2.4 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2558  
2.6 การจ าแนกกลุ่มสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (REF_ISCED) 
 

3) ข้อบังคับและกฎหมาย ระเบียบวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ 2562 
  3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ 2562 
  3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 
  3.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา อักษรย่อ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542-2552 
  3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
  3.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

4) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับบัณฑิตศึกษา 

4.1 การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553   
4.2 หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิส 

พ.ศ.2557 
4.3 หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2552 
4.4 เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
4.5 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   

(English for graduate studies)  พ.ศ.2557 
4.6 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพพร้อมดูแลนักศึกษา  

ได้มากกว่า 5 คน พ.ศ.2554 
4.7 หลักเกณฑ์การการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
4.8 ก าหนดอัตราค่าปรับการช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า  
4.9 การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา พ.ศ.2554  
4.10 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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4.11 การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
4.12 การส่งตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 

   4.13 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และโครงสร้างการบริหารงานของส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
  
 

     

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างตามมติสภามหาวิทยาลัย มติวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 * งานยุบรวมใหม่ 2562 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

คณะกรรมการบรหิารงาน
วิชาการมหาวิทยาลยั

มหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการบรหิารวิชาศึกษาทัว่ไป/
สหกิจศึกษา 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของ

สภามหาวิทยาลยั 

สภามหาวิทยาลัย
มหาวทิยาลัย 

งานบริหารทั่วไป งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 

งานวิชาศึกษาทั่วไป งานสหกิจศึกษา งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา* 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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2.3 โครงสร้างการบริหาร ก ากับดูแล กลุม่มาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้กลุ่มงานมาตรฐานหลกัสตูรและ 

พฒันาคณุภาพการศกึษา 

งานบรหิารทั่วไป 

นาถรดัดา ยอดเอือ้ 

งานมาตรฐานและพฒันา

หลกัสตูร  

สภุาวดี จนัทนชุ 

ธรสริ ีศรจีนัทร ์

นาถรดัดา 

งานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป

และหมวดวิชาเลอืกเสรี 

เอกสทิธ์ิ โพธ์ิชชูาต ิ

งานสหกิจศกึษา 

วิชญธ์วชั ค าสขุ 

งานมาตรฐานบณัฑติศกึษา 

ล าดวน จารุกมล 

งานพฒันาคณุภาพการศกึษา

และการวดัประเมิน 

อรอมุา หลา่บรรเทา 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานปริญญากิตติมศักดิ์  งานรางวัลรัตโนบล 



13 
 

2.4 กรอบอตัราก าลังของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กรอบต าแหน่งที่มีในหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 1. นางภูษณิศา นวลสกุล - 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ - 1. นายวิชญ์ธวชั ค าสุข 

2. นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ 
3. นางสาวสุภาวดี จันทนุช 
4. นางสาวอรอุมา หล่าบรรเทา 
5. นางสาวธรสิริ ศรีจันทร์ 
6. นางล าดวน จารุกมล 

ผู้ปฏิบัติงานธุรการ - 1. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ 
อัตราที่มี 1 7 
รวมอัตราก าลัง 8 อัตรา 

 

2.5 หลักเกณฑ์การปฏบิัติงาน 
  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  มีวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ การเป็นกัลยาณมิตร ความตรงเวลา โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   ส านักงานมีแผน 
กลยุทธ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
กลยุทธ์ของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ก ากับ ส่งเสริม  พัฒนาหลักสูตร รายวิชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ก ากับ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาความร่วมมือ สร้างเครือข่าย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษา 

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 มาตรการของส านักงาน  
  1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
  2. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  3. พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน จัดท าคู่มือ แผนผัง ขั้นตอนงานทุกกระบวนงานให้เป็นมาตรฐาน 

2.6 วิธีการปฏิบัติงาน ในส านักงาน ใช้วิธีการปฏิบัติงานจากกระบวนการ PDCA ดังนี้ 
  1) การวางแผนการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนงาน  
  2) การด าเนินงานตามภาระหน้าที่ มอบหมายให้บุคลากรรวบรวมข้อมูลและน าเสนอความคิดเห็นตาม



14 
 

กรอบกฎหมาย แนวปฏิบัติ การประสานงานต่อหัวหน้าส านักงานเพ่ือตรวจสอบแล้วเสนอผู้บริหารต่อไป 
  3) การมอบหมายให้บุคลากรรวบรวมข้อมูล ปัญหา ปัจจัยความส าเร็จ การส่งเสริมพัฒนางาน เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน และหาแนวปฏิบัติที่ดี และจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
เพ่ือเป็นมาตรฐานการด าเนินงาน โดยหัวหน้าส านักงานให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าเพ่ิมเติม  
  4) ประเมินผลส าเร็จของงานจากผลการปฏิบัติงานและการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 

2.6 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน  
  ในการด าเนินงานด้านวิชาการ บุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมาย เกณฑ์ มาตรฐาน แนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องอย่างละเอียด มีความสามารถในการสื่อสาร อธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงกัน  ต้องศึกษาค้นคว้า
ติดตามข้อมูลใหม่ ๆ มาเชื่อมโยงและพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีความละเอียดรอบคอบในการท างานและ
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ดี รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือการประสานงาน 
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                                  บทที่ 3  เทคนิคในการปฏิบัติงาน  
  ในการปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ ส่งเสริมงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และแต่ละงานมีรายละเอียด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ จึง
จ าเป็นต้องมีการคัดกรองหรือเสนอความคิดเห็นตามกฎหมายก่อนเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ โดยมีเทคนิค
การปฏิบัติในภาพรวมของส านักงาน  ดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ รับเรื่อง บันทึกข้อมูลในระบบและคัดแยกเอกสารแต่ละงาน ส่งให้นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา/ผู้รับผิดชอบงาน ศึกษารายละเอียด ตรวจสอบเอกสาร สรุปความคิดเห็น/
ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความคิดเห็น พัฒนาแก้ไข ผลการตรวจสอบเป็นไป
หลักการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข 

หัวหน้าส านักส านักงาน พิจารณาข้อมูล ข้อเสนอแนะ และให้ข้อเสนอเพิ่มเติมถ้ามี แล้วเสนอ
ความเห็นในการด าเนินงาน เสนอผู้บริหารตัดสินใจ 

ผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจ/สั่งการ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ รับเรื่อง บันทึกข้อมูลในระบบและคัดแยกเอกสารแต่ละงาน ส่งให้นักวิชาการศึกษา
ด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนงานแต่ละงาน 

หัวหน้าส านักส านักงาน ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน ขั้นตอน  ให้ค าแนะน า และให้
ข้อเสนอเพิ่มเติม  
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3.2 วิธีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน และแนวปฏิบัติทีด่ี่  ีในการปฏิบัติงาน 

  ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้
ระบบกลไกและการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบระบบกลไก PDCA ตามภาระงาน โครงการ กิจกรรมที่
รับผิดชอบ และตามกลยุทธ์ส านักงาน และได้เสนอแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละงานตามโครงการ งาน กิจกรรม ดังนี้ 
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ระบบและกลไกและการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

        P 
1.วางแผน/รวบรวม
ความต้องการเพ่ือ
จัดการสนับสนุน 

1.งานมาตรฐานหลักสูตร 
1) รวบรวม/ ตรวจสอบ/
รายงานข้อมูลหลักสูตรที่
ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรตามระยะเวลา 

สุภาวด ี

วิชญ์ธวัช 
เอกสิทธิ์ 
อรอุมา 
ธรสิร ี

ตลอดปี
การศึกษา 

1.ตรวจสอบแผน
งบประมาณ โครงการ 
2.ตรวจสอบ วิเคราะห์
ข้อมูล ให้มีมาตรฐาน
เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 
3.สรุปข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 

1.มีแผนงานหรือแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 

มีแบบฟอร์ม มคอ. พร้อมค า
ชี้แจงเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อ
ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ 
สกอว. ก าหนด 

 2) รวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็น
จากคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย ข้อคิดเห็นจาก
การถามตอบกับ สกอว. 

     

D 
2.ด าเนินการตาม
แผน ปฏิทินที่
ก าหนด 

3) ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์ม 
แนวทางข้อเสนอแนะ และ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และปฏิบัติ 

  2.ตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตรและรายวิชาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ

2. มีการกลั่นกรองเอกสาร 
เสนอข้อมูลและความ
คิดเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือให้
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่าง

แบบ มคอ.2-7 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 เผยแพร่ในเว็บไซต์
... 
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วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

4) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม
หลักสูตรที่ปรับปรุง หรือ
เปิดใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน บันทึกเพ่ิมเติม
แก้ไขในระบบ TQF Reg.
และ Che co 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

ถูกต้องและเรียบร้อยตาม
ระเบียบราชการ 

C 
3.ประเมินการ
ด าเนินงาน 

5) หัวหน้าส านักงานก ากับ 
ติดตาม ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า
ปรึกษาเพ่ิมเติม 
6) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรจน
เสร็จสิ้นกระบวนงานแต่ละ
เรื่อง 
(เวลา ความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้อง) 

วิชญ์ธวัช 
สุภาวด ี
เอกสิทธิ์ 
อรอุมา 
ธรสิร ี

  3. ควบคุมดูแลและให้
ค าแนะน าชั้นต้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสองหน่วยงาน  
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เรียบร้อยตามระเบียบ
ราชการ 
4. ติดตามการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ที่บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการ เพ่ือให้แล้ว
เสร็จตามก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5. ประสานงานกับ
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วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานหรือบุคคล
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

A 
4.น าประเมินผลมา
วางแผนพัฒนา
ปรับปรุง 
 
5.สิ้นสุด
กระบวนการ 

 
7) น าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนาปรับปรุง 

  4.มีการน าเสนองานตาม
ขั้นตอนการเสนอ
หลักสูตรถึงสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
5. มีการแจ้งเวียนคณะ/
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง 
6.มีการบันทึกเพ่ิมเติม
แก้ไขในระบบ TQF Reg.
และ Che co 
7. มีพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน จัดท าคู่มือ 
แผนผัง ขั้นตอนงานทุก 
กระบวนงานให้เป็น
มาตรฐาน 

6. ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงาน  
 7. ลงนามเอกสารแจ้ง
เวียนเพื่อทราบถึง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย กรณี
ผู้บริหาร มีความเห็นแล้ว  
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วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

8.ให้รายงานผลการก ากับ
ติดตามหลักสูตร รายวิชา
ทุกภาคการศึกษา/ปี
การศึกษา 
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งานศึกษาทั่วไป รอสรุป 
 

วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

        P 
1.วางแผน/รวบรวม
ความต้องการเพ่ือ
จัดการสนับสนุน 

  
เอกสิทธิ์ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

  

D 
2.ด าเนินการตาม
แผน ปฏิทินที่
ก าหนด 

      

C 
3.ประเมินการ
ด าเนินงาน 

      

A 
4.น าประเมินผลมา
วางแผนพัฒนา
ปรับปรุง 
5.สิ้นสุด
กระบวนการ 
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งานสหกิจศึกษา รอสรุป 
 

วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

        P 
1.วางแผน/รวบรวม
ความต้องการเพ่ือ
จัดการสนับสนุน 

 วิชญ์ธวัช 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

  

D 
2.ด าเนินการตาม
แผน ปฏิทินที่
ก าหนด 

      

C 
3.ประเมินการ
ด าเนินงาน 

      

A 
4.น าประเมินผลมา
วางแผนพัฒนา
ปรับปรุง 
5.สิ้นสุด
กระบวนการ 
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งานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร รอสรุป 
 

วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

        P 
1.วางแผน/รวบรวม
ความต้องการเพ่ือ
จัดการสนับสนุน 

 สุภาวด ี

วิชญ์ธวัช 
เอกสิทธิ์ 
อรอุมา 
ธรสิร ี

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

  

D 
2.ด าเนินการตาม
แผน ปฏิทินที่
ก าหนด 

      

C 
3.ประเมินการ
ด าเนินงาน 

      

A 
4.น าประเมินผลมา
วางแผนพัฒนา
ปรับปรุง 
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วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

5.สิ้นสุด
กระบวนการ 

งานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล รอสรุป 
 

วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

        P 
1.วางแผน/รวบรวม
ความต้องการเพ่ือ
จัดการสนับสนุน 

 สุภาวด ี

วิชญ์ธวัช 
เอกสิทธิ์ 
อรอุมา 
ธรสิร ี

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

  

D 
2.ด าเนินการตาม
แผน ปฏิทินที่
ก าหนด 

      

C       
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วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

3.ประเมินการ
ด าเนินงาน 

A 
4.น าประเมินผลมา
วางแผนพัฒนา
ปรับปรุง 
5.สิ้นสุด
กระบวนการ 

      

งานการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักงาน 
 

วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

        P 
1.วางแผน/รวบรวม
ความต้องการเพ่ือ
จัดการสนับสนุน 

ตรวจสอบแผน ปฏิทิน การ
ด าเนินงานของทุกงาน 
กิจกรรม และโครงการ ให้
ค าปรึกษาแนะน าเพ่ิมเติม 

ภูษณิศา  ตลอดปี
การศึกษา 

กฎหมาย ข้อบังคับ 
ประกาศที่เก่ียวข้อง 

ผลการด าเนินงานเป็นตาม
หลักเกณฑ ์กฎระเบียบ 
ประกาศที่เก่ียวข้อง 
ทันเวลา ถูกต้อง 

ให้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ 

D ก ากับการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน 



26 
 

วงจร 
คุณภาพ/ 

ผังกระบวนงาน 

รายละเอียดของงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กระบวนการส าคัญและ
กระบวนการย่อย 

 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

(เอกสารที่ใช้) 

ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
ผลงานและค่าเป้าหมาย 

(เอกสารที่ได้) 

การพัฒนาปรับปรุง/ 
แนวปฏิบัติ 

ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

2.ด าเนินการตาม
แผน ปฏิทินที่
ก าหนด 

C 
3.ประเมินการ
ด าเนินงาน 

ประเมินผลการด าเนินงาน
เป็นงาน โครงการ กิจกรรม 

A 
4.น าประเมินผลมา
วางแผนพัฒนา
ปรับปรุง 
5.สิ้นสุด
กระบวนการ 

ให้รายงานผลการด าเนินงาน
และให้ค าแนะน า การ
พัฒนาปรับปรุงงาน 
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บทที่ 4 ผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และส านักงานบริหารบัณฑิต 

 

งบประมาณ 2562  /โครงการ/กิจกรรมย่อยส านกังานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ  
ใช้ไป 

(14 มี.ค.62) 
คงเหลือ 

โครงการ การเดินทางไปราชการของส านักงาน 67,200 67,845 -645 

โครงการ การจัดการประชุมส านักงาน 1,100 450 650 

โครงการ วัสดุรวมศูนย ์ 84,000 43,384 40,615 

โครงการ ประชุมคณะกรรมการปริญญากติตมิศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล 85,800 97,437 -11637 

โครงการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรของสภามหาวิทยาลยั 649795 633,076 16,719 
โครงการ ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : การประชุม
คณะกรรมการ 

16,400 
22,000 -5600 

โครงการ ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดโครงการ 38,000 30,520 7,480 
โครงการ อบรมพัฒนาให้อาจารยม์ีสมรรถนะตามกรอบ PSF ด้านการจัดการเรยีน
การสอน สื่อ นวัตกรรม เทคนคิการสอน การวัดประเมินผลที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(OBE) 

129,600 
94,533 35,067 

โครงการ กิจกรรม KM ดา้นการพฒันาคุณภาพการสอนของอาจารยท์ี่เน้นผลลัพธ์
การเรยีนรู ้

19,600 
0 19,600 

โครงการ บรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 5,400 0 5,000 
โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและบริหารวิชาการ (ระบบวิช่ัน
เน็ต) 

245,600 
222,000 25,600 

โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา : ISO 77,000 72,949 4,051 

โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา : การพัฒนาบุคลิกภาพ/
ภาษาอังกฤษ 

57,300 
0 57,300 

โครงการ บรหิารสหกิจศึกษา : การประชุมคณะกรรมการ/การประชาสัมพันธ์ 9,300 450 8,850 
โครงการ ส่งเสรมิกิจกรรมสหกิจศกึษา : การน าเสนอผลงาน การจดันิทรรศการ 
และกิจกรรมสหกิจศึกษาระดับภูมภิาคและประเทศ 

93,200 
42,732 50,468 

โครงการ ประชุมการอบรม ประชุมช้ีแจง สัมมนา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการ
บริหารหลักสตูรตามแนวทางการผลิตหลักสูตรพันธุ์ใหม่ 

80,400 
44,758 35,642 

โครงการ ค่าบ ารุงสมาชิก : ควอท./สหกิจศึกษา 20,000 10,000 10,000 

รวมงบประมาณ 1,679,695 1,380,134 299,560 

งบประมาณที่ใช้จ่ายไป คิดเป็นร้อยละ 82.16  
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ชื่อกิจกรรม/โครงการส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้ไป คงเหลือ 

โครงการบริหารจัดการทั่วไป      70,000      
โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา      22,500      
โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ ทคบร.      20,100      
โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ สคบท.        10,100      
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง        5,000      
โครงการจัดท าคู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา        5,000      
โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต        5,000      
โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

       5,000  
    

โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

     60,000  
    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      10,000      
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        4,600      
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม        5,000      
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนรู้ด้านบัณฑิตศึกษา        8,400      
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา      57,400      
โครงการงานบริหารงานวิจัย     100,000      
โครงการงานบริหารงานวิจัย        3,600      
โครงการงานบริหารงานวิจัย      29,200      
โครงการบารอมิเตอร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      13,600      

 รวมงบประมาณ    434,500       
   

ก าลังสรุปงบประมาณ 
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4.2 ผลการด าเนินงานด้านหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 71 หลักสูตร จ าแนกเป็น 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 41 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 19 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 11 
หลักสูตร ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จ านวน 
6 หลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จ านวน 8 
หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 14 หลักสูตร 
และใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จ านวน
ปริญญาตรี 35 หลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 จ านวน 22 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น
จ านวน 57 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้  

คณะ  ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก รวม  

ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 48 58 รวม 48 58 รวม 48 58 รวม 48 58 รวม 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 1 9 10 1 5 6 0 3 3 2 17 19 

2. คณะเกษตรศาสตร์ 0 2 2 1 2 3 0 2 2 1 6 7 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 6 6 2 3 5 2 3 5 4 12 16 

4. คณะเภสัชศาสตร์ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 3 

5. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

2 1 3 1 0 1 0 0 0 3 1 4 

7. คณะศิลปศาสตร์ 1 6 7 0 2 2 0 0 0 1 8 9 

8. คณะบริหารศาสตร์ 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 7 7 

9. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

10. คณะนิติศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11. คณะรัฐศาสตร์ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

รวม 6 35 41 6 13 19 2 9 11 14 57 71 
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รายช่ือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี
เปิดรับ

นักศึกษา 

การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 2548 2558 สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

/   ปริญญาตรี 1/2559 26-มี.ค.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต   จุลชีววิทยา   / ปริญญาตรี 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี   / ปริญญาตรี 1/2560 25-ก.พ.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   / ปริญญาตรี 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

  / ปริญญาตรี 1/2560 27-ส.ค.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

  / ปริญญาตรี 1/2560 28-ม.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

  / ปริญญาตรี 1/2560 28-ม.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ 

  / ปริญญาตรี 1/2560 28-ม.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา   / ปริญญาตรี 1/2560 28-ม.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

10 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์   / ปริญญาตรี 1/2560 25-ก.พ.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 



32 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี
เปิดรับ

นักศึกษา 

การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 2548 2558 สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

11 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์
อุตสาหกรรม 

/   ปริญญาตรี 1/2557 23-ก.พ.-56 20-พ.ค.-58 
ปิดไม่สมบูรณ์ 

12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  / ปริญญาโท 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

  / ปริญญาโท 1/2560 25-มี.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์   / ปริญญาโท 1/2560 25-มิ.ย.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา   / ปริญญาโท 1/2559 30-ม.ค.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา /   ปริญญาโท 1/2558 27-มิ.ย.-58 16-ธ.ค.-58 

17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี   / ปริญญาโท 2/2558 30-ม.ค.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

18 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ  /   ปริญญาเอก 1/2555 26-พ.ย.-54 2-ธ.ค.-56 
ปิดไม่สมบูรณ์ 

19 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี   / ปริญญาเอก 2/2558 30-ม.ค.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

20 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์   / ปริญญาเอก 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

21 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา   / ปริญญาเอก 1/2559 30-ม.ค.-59 13 ก.ค. 60 
ศธ 0506(3)/1845  

ลว. 3 ส.ค. 60 
คณะเกษตรศาสตร์ 



33 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี
เปิดรับ

นักศึกษา 

การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 2548 2558 สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

22 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เกษตรศาสตร์   / ปริญญาตรี 1/2562 25-พ.ค.-62 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

23 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยี 
การอาหาร 

  / ปริญญาตรี 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

24 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ประมง   / ปริญญาตรี 1/2560 25-มิ.ย.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

25 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการ 
การผลิต 
อุตสาหกรรม 
อาหาร 

/   ปริญญาโท 1/2559 26-มี.ค.-59 25-พ.ย.-59 

26 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เกษตรศาสตร์   / ปริญญาโท 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

27 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการ
อาหาร 

  / ปริญญาโท 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

28 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์   / ปริญญาเอก 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

29 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการ
อาหาร 

  / ปริญญาเอก 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

30 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล   / ปริญญาตรี 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

31 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสา
หการ 

  / ปริญญาตรี 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 



34 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี
เปิดรับ

นักศึกษา 

การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 2548 2558 สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

32 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า   / ปริญญาตรี 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

33 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา   / ปริญญาตรี 1/2561 27-ม.ค.-61 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

34 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ 

  / ปริญญาตรี 1/2560 25-มี.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

35 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

  / ปริญญาตรี 1/2560 28-ม.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

36 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล   / ปริญญาโท 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

37 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสา
หการ 

/   ปริญญาโท 1/2558 31-ต.ค.-58 2-มี.ค.-59 

38 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า   / ปริญญาโท 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

39 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมโยธา /   ปริญญาโท 1/2559 26-มี.ค.-59 26-ก.ย.-59 

40 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

  / ปริญญาโท 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

41 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล   / ปริญญาเอก 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

42 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสา
หการ 

/   ปริญญาเอก 1/2558 30-ม.ค.-59 15-ก.ค.-59 



35 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี
เปิดรับ

นักศึกษา 

การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 2548 2558 สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

43 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า    / ปริญญาเอก 1/2561 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

44 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา /   ปริญญาเอก 1/2559 26-มี.ค.-59 20-ก.ย.-59 

45 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

  / ปริญญาเอก 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะเภสัชศาสตร ์

46 เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์ /   ปริญญาตรี 1/2560 30-ม.ค.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

47 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศาสตร์แห่ง
เครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

/   ปริญญาโท 1/2558 29-พ.ย.-57 20-พ.ค.-58 
ปิดไม่สมบูรณ์ 

48 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ 

/   ปริญญาโท 1/2557 22-ก.พ.-57 9-ก.ค.-57 
ปิดไม่สมบูรณ์ 

49 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก   / ปริญญาโท 1/2562 25-ส.ค.-61 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

50 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารบริการ
สุขภาพ 

/   ปริญญาโท 1/2555 26-พ.ค.-55 17-ก.ค.-56 
ปิดไม่สมบูรณ์ 

51 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์   / ปริญญาเอก 1/2559 25-มิ.ย.-59 13 ก.ค. 60ศธ 0506(3)/1844 
ลว 3 ส.ค. 60 



36 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี
เปิดรับ

นักศึกษา 

การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 2548 2558 สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

52 พยาบาลศาสตรบัณฑิต - /   ปริญญาตรี 1/2558 31-ม.ค.-58 25-ส.ค.-59 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

53 แพทยศาสตรบัณฑิต -   / ปริญญาตรี 1/2562 24-พ.ย.-61 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

54 วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัย 
สิ่งแวดล้อม 

/   ปริญญาตรี 1/2559 30-ม.ค.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

55 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุข 
ศาสตร์ 

/   ปริญญาตรี 1/2559 27-ก.พ.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

56 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์   / ปริญญาโท 1/2562 23-ก.พ.-62 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

57 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเวียดนาม   / ปริญญาตรี 1/2561 30-มิ.ย.-61 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 
ชะลอรับ 

58 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว /   ปริญญาตรี 1/2559 26-มี.ค.-59 4-ธ.ค.-60 

59 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 

  / ปริญญาตรี 1/2560 25-มิ.ย.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

60 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม    / ปริญญาตรี 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

61 ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์   / ปริญญาตรี 1/2560 25-มิ.ย.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

ปิดไม่สมบูรณ์ 



37 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี
เปิดรับ

นักศึกษา 

การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 2548 2558 สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

62 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนและการ
สื่อสาร  

  / ปริญญาตรี 1/2560 25-มิ.ย.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

63 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยและการ
สื่อสาร 

  / ปริญญาตรี 1/2560 25-มิ.ย.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

64 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร  

  / ปริญญาตรี 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

65 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์    / ปริญญาตรี 1/2560 25-มิ.ย.-60 3-ก.ค.-61 

66 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ศึกษา 

  / ปริญญาตรี 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 
ชะลอรับ 

67 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย   / ปริญญาโท 1/2562 30-มี.ค.-62 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

68 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ศึกษา 

/   ปริญญาโท 1/2557 30-มี.ค.-56 17-เม.ย.-57 
ปิดไม่สมบูรณ์ 

69 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอน
ภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)   

  / ปริญญาโท 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 
รอปิด 

70 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ   
 

  / ปริญญาโท 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 



38 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี
เปิดรับ

นักศึกษา 

การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 2548 2558 สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

คณะบริหารศาสตร์ 

71 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด   / ปริญญาตรี 1/2561 30-มิ.ย.-61 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

72 บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

/   ปริญญาตรี 1/2558 29-พ.ย.-58 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 
ชะลอรับ 

73 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ    / ปริญญาตรี 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

74 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการ
โรงแรม  

  / ปริญญาตรี 1/2560 25-มิ.ย.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

75 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการ
ธนาคาร 

  / ปริญญาตรี 1/2560 26-พ.ย.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

76 บัญชีบัณฑิต การบัญชี   / ปริญญาตรี 1/2560 30-ก.ค.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

77 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

  / ปริญญาตรี 1/2560 29-ก.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

78 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  -   / ปริญญาโท 1/2560 27-พ.ค.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

79 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบ   / ปริญญาตรี 1/2560 25-ก.พ.-60 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

80 สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

/   ปริญญาตรี 1/2558 28-ก.พ.-58 25-มิ.ย.-58 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับ
หลักสูตร 

ปีท่ี
เปิดรับ

นักศึกษา 

การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 2548 2558 สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ 

คณะนิติศาสตร ์

81 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์   / ปริญญาตรี 1/2559 25-มิ.ย.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

คณะรัฐศาสตร์ 

82 รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง   / ปริญญาตรี 1/2559 31-ก.ค.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

83 รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

  / ปริญญาตรี 1/2559 25-มิ.ย.-59 รอ สกอ. ผ่านระบบ CHECO 

84 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง /   ปริญญาโท 1/2554 23-ก.ค.-54 19-มิ.ย.-59 
ปิดไม่สมบูรณ์ 

85 รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

รัฐประศาสน
ศาสตร์  

/   ปริญญาโท 1/2555 30 มิ.ย. 55 
และ 29 
พ.ย. 57 

5-เม.ย.-59 
ปิดไม่สมบูรณ์ 

      

  
  

        

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 
2562 
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ผลการด าเนินงานด้านหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 
หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
การประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 
ครั้งที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11-12 
มกราคม 2562 

1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 พฤษภาคม 
2562  และสภาวิชาชีพรับรองแล้ว วันที่ 13 
พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที ่8/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 
2562 ให้แก้ไขตามมติกรรมการกลั่นกรอง 13-
14 ก.ย.2562 

 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที ่8/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 
2562 ให้แก้ไขตามมติกรรมการกลั่นกรอง 13-
14 ก.ย.2562 

 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที ่8/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 
2562 ให้แก้ไขตามมติกรรมการกลั่นกรอง 13-
14 ก.ย.2562 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
 

 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
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การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ 

ครั้งที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 

7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
 

 8) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
 

 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
 

 
2) หลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  

ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
มีการเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ไปจ านวน 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 
2562 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ให้แก้ไขและน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ในครั้งต่อไป 
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3) หลักสูตร reprofile ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
การประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 
ครั้งที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอาเซียน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 
กรกฎาคม 2562  
ไม่เห็นชอบให้เสนอครั้งถัดไป 

 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและ
นวัตกรรมซอฟต์แวร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่8/2562  
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่8/2562  
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2562  
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
ไม่เห็นชอบให้เสนอครั้งถัดไป 
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3) หลักสูตรปิดไม่สมบูรณ์ ที่ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร 
จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 7 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 1 
หลักสูตร ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 

คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 26 คน  

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 40 14 13 

2559 40 6 2 

2558 40 12 11 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 3 คน  

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2558 5 1 1 

2557 5 2 1 

2556 5 1 1 

คณะศิลปศาสตร์ 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 56 คน  

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 30 17 14 

2559 30 24 16 

2558 30 33 23 

2557 30 26 3 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 5 คน 

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2561 15 2 2 

2560 15 3 2 
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คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

2559 10 2 1 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
 
 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 36 คน 

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2561 15 18 15 

2560 15 16 10 

2559 10 9 5 

2558 10 12 6 

2557 10 13 1 

คณะเภสัชศาสตร ์

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 6 คน 

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน)  คงเหลือ (คน) 

2561 5 2 2 

2560 5 2 2 

2559 5 5 2 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 13 คน 

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2561 12-20 2 1 

2560 12-20 4 4 

2559 12-20 6 5 

2558 12-20 3 3 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 4 คน 

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2559 15 2 1 

2558 15 0 0 
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คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

2557 15 5 3 

คณะรัฐศาสตร์ 

9. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 2 คน 

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2557 15 7 1 

2556 15 6 0 

2555 15 19 1 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 6 คน 

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2558 25 12 5 

2557 15 8 1 

 
4) หลักสูตรที่ชะลอรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร 

คณะ/หลักสูตร 
 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
กบม. กลั่นกรองหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

- ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 11 พฤษภาคม 
2562 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ครั้งที่ 2/2561  
วันที่ 9 มกราคม 
2561 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 11 พฤษภาคม 
2562 

 

สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

ครั้งที่ 2/2561  
วันที่ 9 มกราคม 
2561 
 

13-14 กันยายน 2562 
ไม่เห็นชอบ 

- 
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5) หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และส่งเอกสารหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้อง 
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562  
จ านวนทั้งสิ้น 60 หลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 ดังนี้    
 

ระดับปริญญา อยู่ระหว่างคณะ
บันทึกข้อมูล 

ส่งข้อมูลแล้ว อยู่ระหว่างคณะแก้ไขข้อมูล 
(อว. ส่งกลับให้แก้ไข) 

รับทราบแล้ว 

ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 23 หลักสูตร 10 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 7 หลักสูตร 6 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 0 หลักสูตร 2 หลักสูตร 5 หลักสูตร 0 หลักสูตร 

รวม 4 หลักสูตร 32 หลักสูตร 21 หลักสูตร 3 หลักสูตร 

 
6) หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน (TQR) แล้วจ านวน... หลักสูตร ดังนี้ 

 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยก าหนดปฏิทินการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 
พฤษภาคม 2561  และปฏิทินการบันทึกและอนุมัติข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ในระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนจัดท า
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจ าปีการศึกษา 2561  
มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 
ตามหนังสือที่ 0529.4.6/ว 516 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติข้อมูล มคอ.3 - มคอ.
7 ในระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
   ส านักงานขอรายงานผลการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561  
ในระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)   

จ านวนรายวิชาที่บันทึกในระบบ (มคอ.3-4) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
รายวิชาระดับปริญญาตรี รายวิชาระดับ

ปริญญาโท 
รายวิชาระดับ
ปริญญาเอก 

รวมรายวิชา 

1405  (มี 8 รายวิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่
อนุมัติในระบบ) 

159 61 1625 

จ านวนรายวิชาที่บันทึกในระบบ (มคอ.5/มคอ.6) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
1232 (มี 3 รายวิชาไม่ทันตามก าหนด) 180 (1) 80 (1) 1492 
จ านวนรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) ภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 
114 (2) 19 2 133 
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การรายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดท า
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

เมื่อสิ้นระยะเวลาการบันทึก มคอ.7 ปีการศึกษา 2561 กรณีท่ีไม่ได้ระบุภาคการศึกษาฤดูร้อนลงใน มคอ.
2 แล้ว โดยวันสุดท้ายของการบันทึกและส่งข้อมูล มคอ. คือ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอน แบ่งตามระดับปริญญา ดังนี้ 

ระดับปริญญา 

/คณะ 

จ านวนหลักสูตร
ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรที่มี 
การระบุแผนการศึกษา
ภาคฤดูร้อนใน มคอ.2 

ส่ง มคอ. แล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เกณฑ์
2548 

เกณฑ์
2558 

เกณฑ์
2548 

เกณฑ์
2558 

เกณฑ์
2548 

เกณฑ์
2558 

เกณฑ์
2548 

เกณฑ์
2558 

ปริญญาตรี 

วิทยาศาสตร์ 14 10 1 1 11 7 2 2 

เกษตรศาสตร์ 3 3 - - 3 1 - 2 

วิศวกรรมศาสตร์ 6 7 - - 3 3 3 4 

ศิลปศาสตร์ 11 9 - - 10 9 1 - 

เภสัชศาสตร์ 2 - 2 - - - - - 

บริหารศาสตร์ 9 6 - - 9 6 - - 

พยาบาลศาสตร์ 2 - 2 - - - - - 

ว.แพทยศาสตร์ฯ 4 - - - 1 - 3 - 

ศิลปประยุกต์ฯ 2 1 - - 1 1 1 - 

นิติศาสตร์ 1 1 - - 1 1 - - 

รัฐศาสตร์ 2 2 - - 1 1 1 1 

ปริญญาโท 

วิทยาศาสตร์ 8 3 - - 6 3 2 - 

เกษตรศาสตร์ 4 2 - - 2 2 2 - 



48 
 

ระดับปริญญา 

/คณะ 

จ านวนหลักสูตร
ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรที่มี 
การระบุแผนการศึกษา
ภาคฤดูร้อนใน มคอ.2 

ส่ง มคอ. แล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เกณฑ์
2548 

เกณฑ์
2558 

เกณฑ์
2548 

เกณฑ์
2558 

เกณฑ์
2548 

เกณฑ์
2558 

เกณฑ์
2548 

เกณฑ์
2558 

วิศวกรรมศาสตร์ 7 3 - - 2 1 5 2 

ศิลปศาสตร์ 5 3 - - 5 3 - - 

เภสัชศาสตร์ 3 - - - 3 - - - 

บริหารศาสตร์ 1 1 - - 1 1 - - 

ว.แพทยศาสตร์ฯ 1 - - - - - 1 - 

รัฐศาสตร์ 1 - - - 1 - - - 

ปริญญาเอก 

วิทยาศาสตร์ 3 2 - - 3 2 - - 

เกษตรศาสตร์ 2 2 - - 1 2 1 - 

วิศวกรรมศาสตร์ 7 3 - - 2 1 5 2 

เภสัชศาสตร์ 1 1 - - 1 1 - - 

รวม 99 59 5 1 67 45 27 13 
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หลักสูตรที่มีการระบุภาคการศึกษาฤดูร้อนลงใน มคอ.2 มีจ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 

คณะ/หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 หลักสูตร 
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  จ านวน 2 หลักสูตร 
1) เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
2) เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 

สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน 2 หลักสูตร 
1) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553  
2) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  

 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตร 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  
 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ผลการด าเนินงานการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้เปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การบริหารงานวิชาวิชาการ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อันได้แก่ 1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
จ านวน 7 รายวิชา 2) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 17 รายวิชา โดย
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรายละเอียดการทวนสอบ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก วัตถุประสงค์
รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ความสอดคล้องของเนื้อหาการสอนกับ การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  พิจารณาเลือกรายวิชาที่มีค่าคะแนนจากผลการสอบที่สูงหรือต่ า หรือรายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาตก
จ านวนมาก  ใช้วิธีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน มคอ. 3 มคอ. 5 คะแนน ข้อสอบ ชิ้นงานของนักศึกษา และการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชา ดังนี้ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนรายวิชาที่ทวนสอบ   
  1) ด้านวัตถุประสงค์รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ มี 5 รายวิชา ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  2 รายวิชา 
  2) ด้านแผนการสอน พบว่ามี 4 รายวิชา ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  3 รายวิชา 
  3) ด้านการวัดประเมินผล จากการตรวจเอกสารหลักฐาน วิธีสอน วิธีการวัดประเมินผลกับ
แผนการสอน มี 3 รายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 
จ านวน 7 รายวิชา  
  4) ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พบว่า มี 3 รายวิชาที่ค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก และ 4 รายวิชา
มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 
  5) ด้านการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ พบว่า 3 รายวิชา ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  4 รายวิชา 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่า รายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก มีจ านวน 3 
รายวิชา และ 4 รายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา
และให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 31.48 ของจ านวนรายวิชาที่ทวนสอบ   

 1) ด้านวัตถุประสงค์รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ มี 10 รายวิชา ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  7 รายวิชา 
  2) ด้านแผนการสอน พบว่ามี 9 รายวิชา ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  8 รายวิชา 
  3) ด้านการวัดประเมินผล จากการตรวจเอกสารหลักฐาน วิธีสอน วิธีการวัดประเมินผลกับ
แผนการสอน มี 9 รายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมากจ านวน 
8 รายวิชา  
  4) ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พบว่า มี 9 รายวิชาที่ค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก และ 8รายวิชา
มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 
  5) ด้านการประเมินรายวิชาและผลกระทบต่อการด าเนินการและอ่ืน ๆ พบว่า 9 รายวิชา ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก จ านวน  8 รายวิชา 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่า รายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก มีจ านวน 9 
รายวิชา และ 8 รายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา
และให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
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รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา  

งานสหกิจศึกษา ตามปรัชญาวัตถุประสงค์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดว่า      
“มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่โลกของการท างานจริง (Real world Experience)” มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
2. เป็นจุดติดต่อ (Contact point) และอ านวยความสะดวกในการประสานความร่วมมือระหว่างสถาน

ประกอบการ คณาจารย์ และนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3. จัดประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดขั้นตอน วิธีการ และมาตรฐานการปฏิบัติส าหรับทุกหลักสูตรที่

จะใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการด าเนินการสหกิจศึกษา 
4. จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานสหกิจศึกษา 
5. จัดกิจกรรมร่วมส าหรับทุกสาขาวิชาวิชา เช่น การจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการและ

จุดประสงค์ของโครงการสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้แทนจากสถานประกอบการ/การรับ
ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 

6. จัดอบรมนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
7. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
1. หลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จัดสหกิจศึกษา 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาจ านวน 6 คณะ 21 หลักสูตร ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนหน่วยกิต 
คณะเกษตรศาสตร์ 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชไร่ 6 หน่วยกิต 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชสวน 6 หน่วยกิต 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีอาหาร 6 หน่วยกิต 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ประมง 6 หน่วยกิต 

คณะวิทยาศาสตร์ 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต   จุลชีววิทยา 6 หน่วยกิต 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี 6 หน่วยกิต 
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต 
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 หน่วยกิต 
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ 6 หน่วยกิต 
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 6 หน่วยกิต 

13 วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต 
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ที ่ คณะ/หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนหน่วยกิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 9 หน่วยกิต 
15 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 9 หน่วยกิต 
16 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 9 หน่วยกิต 
คณะศิลปศาสตร์ 
17 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว 6 หน่วยกิต 
คณะบริหารศาสตร์ 
18 บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 6 หน่วยกิต 
19 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม 6 หน่วยกิต 
20 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 6 หน่วยกิต 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
21 ศิลปประยุกต์บัณฑิต  การออกแบบอุตสาหกรรม 7 หน่วยกิต 

 
2. จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาไทยตั้งแต่ ปี 2552 – 2561  

ที ่ คณะ/หลักสูตร 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา รวม 
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

 
1 

คณะเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) พืชไร่ 

 
 

 
9 

 
 

 
 

 
1 

 
1 

 
 

 
6 

 
1 

 
27 

 
45 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) พืชสวน 

 3         3 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ 

 7  3 8    14  32 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต   
เทคโนโลยีอาหาร 

 2 3 3 8 5 1    22 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง  4     1  3 1 9 
 
6 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต             
จุลชีววิทยา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9 

 
 

 
 

 
9 

 
11 

 
17 

 
46 

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี     5   5 7 7 24 
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
27 37 28 4 5 13 30 27 25 40 236 
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ที ่ คณะ/หลักสูตร 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา รวม 
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   3    48 21 41 113 

10 วิทยาศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์          11 11 
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
       8 8 11 27 

12 วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการยาง 

       1 2 2 5 

13 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        5 9 14 

 
14 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0 

15 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 

 1   13 6 6 6 13 15 60 

16 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

       1 2 8 11 

 
17 

คณะศิลปศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  
การท่องเที่ยว 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
5 

 
2 

 
7 

 
18 

คณะบริหารศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
7 

 
4 

 
30 

19 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
การโรงแรม 

          0 

20 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด           0 
 

21 
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ศิลปประยุกต์บัณฑิตการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0 

รวม 27 63 31 13 54 29 43 116 124 195 695 
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3. จ านวนการลงนามความร่วมมือและสถานประกอบการในการจัดสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย  
    3.1 การลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน    
 (Co Operative Education หรือ Work integrated Learning : WIL) กับสถานประกอบการเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้    

ล าดับที่ วัน เดือน ปี ชื่อโครงการ/ สถานประกอบการ 
1 วันที่ 4 มีนาคม 2559 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จ ากัด 
2 วันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ระดับเครือข่าย 
3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท เอชบีไอ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  
4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จ ากัด 
5 วันที่ 6 เมษายน 2561 HTC-College Ghampasak  
6 วันที่ 7 เมษายน 2561 GHAMPASAK GRAND HOTEL 

  
    3.2 จ านวนสถานประกอบการ 

ปีการศึกษา 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
สถาน

ประกอบการ 
ในประเทศ 

1 12 15 19 28 
        

22 
       

27 
        

29 
      

20       
 

สถาน
ประกอบการ
ต่างประเทศ 

     
  10   

 
การด าเนินงานสหกิจศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน มีการส่งอาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมสหกิจศึกษาแล้ว จ านวน 51 คน          มีจ านวนนักศึกษาที่ออกสหกิจ
ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2561 จ านวนทั้งสิ้น 695 คน และมีการจัดโครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการท างาน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
เข้าใจและเห็นความส าคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา ในปี 2560-2561 ได้แก่  
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กิจกรรม 

2560 2561 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ระบบมาตรฐานสากล (ISO) - - - - - 
 

- - - - - - 88,000.00 

2.ภาษาอังกฤษในการท างาน - - - - - - 
 

- - - - - 29,840.00 

3.การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างจิตบริการ - - - - - - 
 

- - - - - 29,340.00 

4.การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

- - 
 

- 
 

- 
 

- - - 
 

- 5,000.00 

5.การน าเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ และ
กิจกรรมสหกิจศึกษาระดับประเทศและภูมิภาค 

- - - - - - 
   

- - - 70,980.00 

   
4.การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

ในปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งเสริมให้คณะที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษานานาชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณให้จ านวนคณะละ 200,000 บาท โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกได้รับทุนไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติจ านวน 14 ทุน ดังนี้   

ปีการศึกษา 
2559 

จ านวน 
คน 

สถานประกอบการ ประเทศ ระยะเวลา ทุน/แหล่ง
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์         3 Department of Applied 
Moleccular Bioscience,Graduate 
School of Medicine,Yamaguchi 
University 

ญี่ปุ่น 85 วัน  
ม.ค.-ส.ค.60 

200,000  

 Toyohashi University of 
Technology 

ญี่ปุ่น   

Hokkaido University ญี่ปุ่น   
Universiti Sains Malaysia มาเลเซีย   

1 Faculty of Science National 
Uniersity of Laos 

สปป.ลาว 11 ก.พ.-31 
พ.ค.60 

 

คณะศิลปศาสตร์            2 คน Japan Travel KK ญี่ปุ่น 3 เดือน  
มิ.ย.-ก.ย.60 

200,000 
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ปีการศึกษา 
2559 

จ านวน 
คน 

สถานประกอบการ ประเทศ ระยะเวลา ทุน/แหล่ง
งบประมาณ 

 JW Marriott Singapore South 
Beach 

สิงคโปร์   

คณะบริหารศาสตร์  3 คน  Queen’s Project Ofiice,His 
Majesty’s Scretary 

ภูฏาน 67 วัน 
29 ธ.ค.59-30 
เม.ย.60 

200,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  2 คน National Institute of Advanced 
Industrail Science and Technology 

ญี่ปุ่น  4 เดือน 
มิ.ย.-ก.ย.60 

200,000 

คณะเกษตรศาสตร์ 3 คน CP.Vietnam Corperation เวียดนาม 67 วัน  
ก.ค.-ส.ค.60 

200,000 

รวมจ านวนนักศึกษา 14 คน รวมงบประมาณ 1,000,000 
 
.การน าเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมสหกิจศึกษาระดับประเทศและภูมิภาค 
5.การท างานร่วมกับเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ทั้งการประชุมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
  1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ได้รับคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่ง รองประธานคนที่ 2 ของคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
  2) หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางภูษณิศา นวลสกุล ได้รับคัดเลือกให้เป็นเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (พ.ศ. 2559- ธันวาคม 2561  
 
 6.การน าเสนอผลงาน โครงงาน การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมสหกิจศึกษาระดับประเทศและภูมิภาค  

ปี ประเภท/รางวัล ระดับ 
2556 รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาระดับภูมิภาค ระดับ

เครือข่าย 
2557 ประเภทโครงงาน 

1. รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่าย ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการ
จัดการ เรื่อง “กระบวนงานระบบทะเบียนประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 
2. สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดาวรุ่ง  

ระดับ
เครือข่าย 

2558 ประเภทโครงงาน 
1. รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
เรื่อง การศึกษาการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงานน้ าตาลในจังหวัดราชบุรี 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง อิทธิพลของการปริมาณแป้ง
ต่อการเจริญเติบโตของยีสต์ในถังเลี้ยงยีสต์แบบกึ่งต่อเนื่อง  

ระดับ
เครือข่าย 
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ปี ประเภท/รางวัล ระดับ 
2559 ประเภทโครงงาน 

1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา   
เรื่อง ต้นแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพ่ือใช้ผลิตไบโอแก๊สจากกากมันส าปะหลัง (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์) 
2. รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ประเภทผู้ปฏิบัติงาน  
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์)   
1.การลดการเสียรูปของถังบรรจุซิลิโคนประเภทซีลแลนท์ 
2.การวางระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
3.ความเป็นไปได้ในการผลิตน้ ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานจากน้ ามันเตาของโรงกลั่นน้ ามันฝาง 
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ 
1.การปรับปรุงเงื่อนไขในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้ถังสัมผัสไร้อากาศแบบไหลขึ้น
ร่วมกับแอคติเวเตดสลัดจ์แบบเอโอ (Anoxic/Oxic) ของโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง  
2. การติดตามและควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานแป้งมันส าปะหลัง
ก าลังการผลิต 800 ตันต่อวัน 
ประเภทโปสเตอร์ 
1.ความเป็นไปได้ในการผลิตน้ ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานจากน้ ามันเตาของโรงกลั่นน้ ามันฝาง 
2.การลดการเสียรูปของถังบรรจุซิลิโคนประเภทซีลแลนท์/ รางวัลชนะเลิศ  

ระดับ
เครือข่าย 

2560 ประเภทโครงงาน 
1. การจัดวางระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม (รางวัลชนะเลิศอันดับ 1) และผ่าน
การเข้าร่วมคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทโครงงาน
สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การศึกษาวิธีการลดค่าซีโอดีในน้ าเสีย โดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี  

ระดับ
เครือข่าย 

2562 ประเภทโครงงาน 
1. การควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและการด าเนินงานในบ่อปรับสภาพของ
กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 
2. การใช้แบบจ าลองกระบวนการส าหรับท านายกระบวนการไพโรไลซิสด้วยเศษไม้
โดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (นานาชาติ) 
3. การค านวณชลศาสตร์ของปั๊มในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
4. โครงงานส่งเสริมการสร้างระบบจองโต๊ะอาหารของห้องอาหาร Stars โรงแรม Inn 
At Perry Cabin ประเทศสหรัฐอเมริกา (นานาชาติ) 

ระดับ
เครือข่าย 

       หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานงานมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  

1. จัดท าค าสั่ง/ประกาศ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  223  ฉบับ 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จ านวน 107 ฉบับ 

2. แต่งตั้ง คกก. สอบป้องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จ านวน 55  ฉบับ 

3. เปลี่ยนชื่อเรื่อง    จ านวน 54  ฉบับ 

4. แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ   จ านวน 2  ฉบับ 

5. แต่งตั้ง คกก. การสอบสอบวัดคุณสมบัติ      จ านวน 1  ฉบับ 

6. แต่งตั้ง คกก.บัณฑิตฯ ประจ าคณะ   จ านวน 2  ฉบับ 

8. แต่งตั้ง คกก.บัณฑิตศึกษา   จ านวน 2  ฉบับ 

2. ตรวจสอบและบันทึกผลสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จ านวน 52 ครั้ง 

1. ปริญญาโท   จ านวน  38  ครั้ง 

2. ปริญญาเอก   จ านวน  14  ครั้ง 

3. คู่มือนักศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.ubu.ac.th/web/graduate 

4. ตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตามมาตรฐานตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ที ่ คณะ จ านวนคน จ านวนครั้งรวม 

1 วิทยาศาสตร์ 16 40 

2 เกษตรศาสตร์ 2 5 

3 วิศวกรรมศาสตร์ 25 76 

4 ศิลปศาสตร์ 14 44 

5 เภสัชศาสตร์ 7 20 

6 บริหารศาสตร์ 4 12 

http://www.ubu.ac.th/web/graduate
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ที ่ คณะ จ านวนคน จ านวนครั้งรวม 

7 แพทยศาสตร์ 2 6 

8 รัฐศาสตร์ 2 5 

รวม 72 208 

 

5. โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินได้รับรางวัลดีเด่นและดี ปีงบประมาณ 2562 

มีผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นและดี รวมทั้งสิ้น 8 เรื่อง  

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น (ระดับปริญญาโท)   2 รางวัล  

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น (ระดับปริญญาเอก) 2 รางวัล  

3. ระดับดี          4 รางวัล  

4. จัดท าเอกสารเผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.ubu.ac.th/web/graduate 

6. รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ubu.ac.th/web/graduate 

1. ปีการศึกษา 2560   164 คน 

2. ปีการศึกษา 2561  116 คน 

7. จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU-Test) มีผู้สมัครสอบ จ านวน 152 คน ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 จ านวน 88 คน 

 ครั้งที่ 2 จ านวน 24 คน 

 ครั้งที่ 3 จ านวน 40 คน 

 

 

 

 

 

http://www.ubu.ac.th/web/graduate
http://www.ubu.ac.th/web/graduate
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8. การใหทุ้นสนับสนุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่

น าเสนอระดับนานาชาติ (ป.
โท) 

ตีพิมพ์ระดับชาติ (ป.โท) 
รวมเงิน 
(บาท) อนุมัติ 

(ราย) 
รวมเงิน (บาท) 

อนุมัติ 
(ราย) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ครั้งที่ 1 1 2,500 2 5,000  7,500 

ครั้งที่ 2 1 2,500    2,500 

ครั้งที่ 3     1 2,500 2,500 

ครั้งที่ 4   1 2,500 2,500 

ครั้งที่ 5 1 2,500     2,500 

รวม 3 7,500  4 10,000  17,500 

 

9. ทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

1. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 หน่วยงาน+ผู้วิจัย  จ านวน 1 ราย 

2. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2   จ านวน 4 ราย 

3. ขออนุมัติขยายเวลาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน 2 ครั้ง 
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 บทที่ 5 ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงงาน 
  จากการด าเนินงานของส านักงานในรอบปีที่ผ่านมา มีการรวบรวมข้อมูล การประเมินและข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้อง การประเมินตนเอง พบว่า มีปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงงาน 
ดังนี้ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ แนวทาง/แนวการการพัฒนาปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
1.การจัดท าหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย  
การสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตร/ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน 
/ไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะทั้ง จนท.และกรรมการ ท าให้
เสียเวลา/ส่งหลักสูตรไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

ใหค้ าแนะน ารายหลักสูตร เนื่องจากบริบท
แตกต่างกัน และก ากับ ติดตามให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งหลักสูตรให้ทันตาม
เวลา ทั้งนี้ ส านักงานได้แจ้งปฏิทินการ
ด าเนินงานให้ทุกคณะทราบล่วงหน้าแล้ว 

คณะ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
ส านักงาน 

2. การบันทึก มคอ.3-7 ในระบบ ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ มีรายวิชาที่ยัง
ไม่ได้รับการอนุมัติ มคอ. จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร /รอการบันทึก/ในระบบ/รายงาน มคอ.7/การ
เปิดรายวิชาหลังก าหนด/ผิดระดับ (ทะเบียน) เลือก
หลักสูตรสังกัดรายวิชาผิดท าให้ Mapping ผิด /ประธาน
อนุมัติไม่ได้ /การเปิดรายวิชา ทะเบียนไม่ระบุอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนไม่ครบ 

ก ากับ ติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบันทึกข้อมลูให้ทันตามเวลา ทั้งนี้ 
ส านักงานได้แจ้งปฏิทินการด าเนินงานให้ทุก
คณะทราบล่วงหน้าแล้ว 

คณะ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
ส านักงาน 

3. การด าเนินงานตามที่หลักสูตรก าหนด ได้แก่  
3.1อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แผนการเรียน การสอบ  
3.2 มีนักศึกษาค้างในระบบ/ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 

1. ในเล่มหลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลง
นาม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงชื่อ
รับรองข้อมูลทุกหน้า ก่อนส่งให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป (ไม่รับ
เอกสารสแกนลายเซ็น) เพ่ือให้อาจารย์ที่
เกี่ยวข้องอ่านหลักสูตรและการด าเนินงาน
ให้เข้าใจก่อนให้ค าแนะน าปรึกษาให้ถูกต้อง 

คณะ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
ส านักงาน 

4. ผลการทวนสอบรายวิชา ควรให้รายวิชาพัฒนา
ปรับปรุง เช่น ใน มคอ.3 พิจารณาการประเมินโครงงาน 
เพราะผลการเรียนค่อนข้างไปทาง C และ C+/ควรท า
ข้อมูลใน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เขียน
หัวข้อให้ครบ 45 ชั่วโมง/ก าหนดวิธีการและกิจกรรมให้
จ าเพาะและเลือกท่ีใช้จริง/เพิ่มหัวข้อเป็นประโยชน์และ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน/ควรปรับปรุงรายชื่อ 

 คณะ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักงาน 
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ปัญหา/ข้อเสนอแนะ แนวทาง/แนวการการพัฒนาปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
ต าราเอกสารให้ทันสมัย/ตรวจสอบกลยุทธ์และวิธีการสอน
ให้ครบทุกข้อที่มีจุดด า/เพ่ิมเนื้อหาที่ทันสมัย/ 
ควรท าข้อมูลใน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์/
ในส่วนของหัวข้อเป็นจุดด า ควรระบุวิธี/ทบทวน
กระบวนการเรียนการสอน เนื้อหา ให้เหมาะสมกับทักษะ
ของผู้เรียน ตลอดจนความแตกต่างของผู้เรียน/ควรบันทึก
ข้อมูลวิธีการสอนและการประเมินการสอนใน มคอ.3 ให้
ครบถ้วน/ตรวจสอบกลยุทธ์และวิธีการสอนให้ครบทุกข้อ
ที่มีจุดด า/จ านวนชั่วโมงการสอน ไม่สอดคล้องกับจ านวน
หน่วยกิตรายวิชาใน มคอ.3 = 42 ชั่วโมง ควรเป็น 45 
ชั่วโมง /ผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวด 5 กับ หมวด 4 ไม่
สอดคล้องกัน/ควรบันทึก มคอ.5 ให้ครบถ้วนทุกหมวด 
เช่น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและการวิพากษ์ต่อ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 
ขอให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบจ านวนนักศึกษาคงค้างใน
รายวิชาที่เรียนไม่ผ่าน ถอน หรือ F เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาการตกค้างและตกออกของนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา/สถานประกอบการน้อย เมื่อ
เทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด าเนินการ 

 

บัณฑิต/อาจารย์เสนอมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญใน
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน หาก
ยังต้องการสร้างศักยภาพในการศึกษาหลังปริญญาตรี ควร
มีหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนี้อย่างชัดเจน  

ทบทวน ขั้นตอน การด าเนินงานใหม่ ให้ 
ขัดเจน และชี้แจงผู้รับผิดชอบให้เข้าใจ
ตรงกัน 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ คณะไม่ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 
(นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบในภาคเรียนที่ขอสอบ)/
การเสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนสอบไม่เป็นไปตามข้อบัง
ก าหนด 

  

 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระด าเนินการล่าช้า มีผลให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

  



64 
 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ แนวทาง/แนวการการพัฒนาปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบและได้ผลการเรียน
ครบถ้วน แต่ยังไม่ยื่นสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในภาคการศึกษานั้น 

  

คณะไม่ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระให้เป็นปัจจุบัน กรณีเสนอแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

  

คณะ/อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ติดตามการแก้ไขภายหลังการ
สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้อยู่ในระยะเวลา
ที่ข้อบังคับก าหนด ท าให้นักศึกษาแก้ไขเกิน 60 วัน 

  

 

     รายชื่อผู้รวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส านักงานบริหารบณัฑิตศึกษา 
    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 
  1. นางภูษณิศา นวลสกุล   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   หัวหน้าส านักงาน 
  2. นายวิชญ์ธวชั ค าสุข  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
  3. นางสาวสุภาวดี จันทนุช นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
  4. นางล าดวน จารุกมล   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 5. นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
  6. นางอรอุมา หล่าบรรเทา  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
  7. นางสาวธรสิรี ศรีจันทร์   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
  8. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ  ผู้ปฏิบัติหารงานบริหาร ปฏิบัติการ 
           20 กันยายน 2562 
 
 


