
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑/๒๕๖๑  

วันศุกร์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
                   ๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ… 



๒ 
  
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชยั  สมานชาติ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
    

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์   คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๓. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๔. นายฐิติพล  ภักดีวานิช   คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๕. ดร.ติ๊ก  แสนบุญ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปประยุกต์และ 

   สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๖. นางสาวปิยะนันท ์ กรินรักษ์       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปประยุกต์ 

   และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
๗. นายกรกิฎ  เหล่าสกุล        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์ 

   และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. นางสาวขนิษฐา  ขันค า        อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๙. นางสาวสโรชา  มังคลา        อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๐. นายภูดิศ  หอมพิกุล        อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๑. นางสาวอนุธิดา  ครองมาลัย       อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๒. นางสาวจุรีรัตน ์ จารุเกษม       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปประยุกต์และ 

   สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๓. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะนิติศาสตร์ 
๑๔. นายสหรัฐ  โนทะยะ        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะนิติศาสตร์ 
๑๕. นายอภินันท ์ ศรีศิร ิ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ 
๑๖. นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  

   คณะนิติศาสตร์ 
๑๗. นางสาววภิาพรรณ  ตระกูลสันติรัตน์      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะรัฐศาสตร์ 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรุณี  สัณฐิติวณิชย ์     รองคณบดีฝ่ายแผน  คณะรัฐศาสตร์ 
๑๙. ดร.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ 
๒๐. นายปฐว ี โชติอนันต์        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะรัฐศาสตร์ 
 

          เริ่มการประชุม... 



๓ 
  
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 
 

  ๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ  
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
   

  ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
      - 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
         ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของ 
                        คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
              รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  รายงานท่ีประชุม
เพื่อพิจารณาตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๐  มีมติมอบ                      
คณะ/วิทยาลัย จัดท าข้อมูลการด าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ       
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลจ านวนนักศึกษารับเข้า ย้อนหลัง ๓ ปี (ปกีารศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  และแผนการรบันักศึกษา 
ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

๒. ข้อมูลจ านวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
 

          ๓. สรุปเปรียบเทียบ… 



๔ 
  

๓. สรุปเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และประมาณการ
รายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   

๔. แผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ระยะ ๕ ปี   
๕. นโยบายด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย   
กองแผนงาน ได้แจ้งคณะจัดท าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  และประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจและ 

แนวทางในการจัดท าข้อมูล เพ่ือสรุปน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อีกทั้ง กองแผนงาน ได้จัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น ในภาพรวมมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. แผนการรับนักศึกษาเทียบกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในช่วงปี 
การศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ มีร้อยละเฉลี่ยการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ 
เท่ากับ ร้อยละ ๙๕.๖๐ เมื่อเทียบกับแผนการรับ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาได้
ค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ ร้อยละ ๙๕.๖๐ ร้อยละ ๙๒.๙๑ ร้อยละ ๑๐๓.๐๕ และร้อยละ ๑๐๐.๑๔ 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับแผนการรับ และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ผลการรับนักศึกษาลดลงค่อนข้างมาก               
คือ ร้อยละ ๘๘.๑๙ และร้อยละ ๘๗.๕๔ ตามล าดับ เมื่อเทียบกับแผนการรับ 

การรับนักศึกษาที่ต่ ากว่าแผนจะส่งผลรายรับจริงที่จะต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะ
ที่รับนักศึกษาได้ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ เช่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมากองแผนงานได้ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา                     
จากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ที่ ร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับแผนการรับ ซึ่งหากคณะที่ประมาณการรายจ่าย
จากประมาณการรายรับดังกล่าว จะส่งผลให้มีรายจ่ายเกินกว่ารายรับจริง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                           
กองแผนงานจะได้ใช้ร้อยละเฉลี่ยของการรับนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ของแต่ละคณะในการ
ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะได้ใช้ร้อยละเฉลี่ยของการรับ
นักศึกษาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของแต่ละคณะในการประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                      
โดยมีรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาเทียบกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในช่วงปีการศึกษา  
๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย...



๕ 
  

  ปีการศึกษา 
เฉลี่ย ๒๕๖๑ -

๒๕๖๔ คณะ/วิทยาลัย ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

  แผนรับ ลงทะเบียน แผนรับ ลงทะเบียน แผนรับ ลงทะเบียน แผนรับ ลงทะเบียน แผนรับ ลงทะเบียน แผนรับ ลงทะเบียน ร้อยละ แผนรับ 

คณะเกษตรศาสตร์ ๔๐๐ ๓๙๒ ๔๐๐ ๒๙๘ ๔๐๐ ๒๘๕ ๔๐๐ ๓๕๓ ๔๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๓๑๘ ๘๑.๐๘ ๔๒๙ 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๕๔๕ ๕๐๓ ๖๒๕ ๕๐๗ ๖๒๕ ๖๓๓ ๖๕๕ ๕๑๒ ๖๗๕ ๕๐๘ ๖๑๕ ๔๗๓ ๘๔.๑๗ ๖๔๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๘๐ ๖๙๕ ๕๗๐ ๖๐๖ ๕๗๐ ๕๕๓ ๕๗๐ ๖๑๖ ๖๒๐ ๖๙๗ ๖๒๐ ๗๐๗ ๑๐๖.๖๘ ๗๑๖ 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๘๐ ๒๗ ๘๐ ๘๓ ๘๐ ๖๘ ๑๒๐ ๘๖ ๑๒๐ ๗๙ ๑๒๐ ๖๐ ๖๘.๓๓ ๑๐๕ 

คณะเภสัชศาสตร ์ ๑๐๐ ๑๑๙ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๐๐ ๑๑๗ ๑๐๐ ๑๓๐ ๑๐๐ ๑๑๖ ๑๓๕ ๑๒๗ ๑๑๔.๓๕ ๑๖๐ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ๓๒ ๓๕ ๓๒ ๓๘ ๘๐ ๖๔ ๘๐ ๘๘ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๗๒ ๑๐๑.๓๕ ๘๐ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๑๓๖ ๑๕๑ ๑๓๖ ๑๔๔ ๑๓๖ ๑๗๙ ๑๙๘ ๑๙๕ ๑๘๖ ๑๖๖ ๑๘๖ ๑๖๒ ๑๐๒.๘๙ ๒๑๘ 

- แพทยศาสตร์ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๔๘ ๔๘ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ ๖๘ 

- สาธารณสุขศาสตร์ ๑๐๐ ๑๑๕ ๑๐๐ ๑๐๘ ๑๐๐ ๑๔๓ ๑๕๐ ๑๔๗ ๑๕๐ ๑๓๐ ๑๕๐ ๑๒๖ ๑๐๕.๗๘ ๑๕๐ 

คณะนิติศาสตร์ ๔๐๐ ๓๗๖ ๔๐๐ ๓๖๓ ๔๐๐ ๔๐๘ ๔๐๐ ๓๙๘ ๔๐๐ ๒๘๖ ๔๐๐ ๓๖๖ ๙๑.๕๔ ๔๐๐  

คณะรัฐศาสตร์ ๓๐๐ ๒๙๓ ๔๑๐ ๓๖๖ ๔๑๐ ๔๘๙ ๔๑๐ ๔๕๓ ๔๑๐ ๓๖๔ ๔๓๐ ๓๕๘ ๙๘.๑๒ ๔๓๐ 

คณะบริหารศาสตร์ ๘๗๐ ๘๓๗ ๑,๐๐๐ ๙๗๓ ๑,๐๐๐ ๑,๑๐๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๙๐ ๑,๐๙๐ ๙๕๔ ๑,๐๓๐ ๘๓๔ ๙๖.๙๐ ๑,๐๕๕ 

คณะศิลปศาสตร ์ ๔๖๐ ๓๙๙ ๔๙๐ ๔๕๔ ๔๖๐ ๔๙๑ ๔๙๐ ๕๐๘ ๔๙๐ ๔๘๑ ๕๑๐ ๔๘๕ ๙๗.๑๘ ๕๓๓ 

รวม ๔,๐๐๓ ๓,๘๒๗ ๔,๒๔๓ ๓,๙๔๒ ๔,๒๖๑ ๔,๓๙๑ ๔,๔๒๓ ๔,๔๒๙ ๔,๕๗๑ ๔,๐๓๑ ๔,๕๒๖ ๓,๙๖๒   ๔,๗๖๖  

ร้อยละของการลงทะเบียนเทียบกับแผนการรับ   ๙๕.๖๐   ๙๒.๙๑   ๑๐๓.๐๕   ๑๐๐.๑๔   ๘๘.๑๙   ๘๗.๕๔ ๙๕.๔๖   



๖ 
  

๒. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในช่วงปี 
การศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ มีร้อยละเฉลี่ยการพ้นสภาพของนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ เท่ากับ                    
ร้อยละ ๒๑.๖๘ เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งกองแผนงานได้ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา จากจ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพไว้ที่ ร้อยละ ๑๐ ซึ่งหากคณะที่มีจ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพมากกว่าอัตราที่
กล่าวข้างต้นแล้ว จะส่งผลให้มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับที่ตั้งเอาไว้ จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่ามีเพียง ๒ 
สาขาที่มีร้อยละการพ้นสภาพของนักศึกษาที่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ คือ สาขาเภสัชศาสตร์ และสาขาแพทยศาสตร์ ซึ่งมีร้อย
ละการพ้นสภาพของนักศึกษา เท่ากับ ร้อยละ ๗.๓๑ และร้อยละ ๒.๓๒ ตามล าดับ ส าหรับคณะนิติศาสตร์มีร้อยละการ
พ้นสภาพของนักศึกษา มากท่ีสุดคือ ร้อยละ ๓๘.๗๒ ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ จะมีร้อย
ละการพ้นสภาพของนักศึกษา มากกว่าร้อยละ ๕๐  ท าให้รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายเป็นจ านวนมาก และคณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งมีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเมื่อเทียบกับแผนการรับต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ และมีร้อยละการพ้นสภาพของนักศึกษา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ จะมีร้อยละการพ้นสภาพของ
นักศึกษาที่ค่อนข้างสูง  ซ่ึงท าให้รายรับจริงจะไม่เพียงพอต่อแผนการใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ 

โดยมีรายละเอียดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย ได้ดังนี้ 
 

คณะ/วิทยาลัย 
ปีการศกึษา เฉล่ีย

ทั้งหมด ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คณะเกษตรศาสตร์ ๓๙.๐๓ ๓๘.๕๙ ๓๖.๑๔ ๒๕.๒๑ ๒๐.๖๗ ๔.๗๒ ๒๗.๓๙ 
คณะวิทยาศาสตร์ ๔๒.๗๔ ๓๓.๕๓ ๒๘.๒๘ ๑๙.๗๓ ๑๙.๔๙ ๓.๑๗ ๒๔.๔๙ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓๕.๙๗ ๒๕.๕๘ ๒๔.๔๑ ๒๓.๕๔ ๑๕.๐๖ ๒.๖๙ ๒๑.๒๑ 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๗๗.๗๘ ๓๗.๓๕ ๒๖.๔๗ ๓๑.๔๐ ๘.๘๖ ๑.๖๗ ๓๐.๕๙ 
คณะเภสัชศาสตร์ ๑๒.๖๑ ๑๐.๐๐ ๘.๕๕ ๘.๔๖ ๓.๔๕ ๐.๗๙ ๗.๓๑ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ๕.๗๑ ๒๑.๐๕ ๑๘.๗๕ ๑๒.๕๐ ๘.๗๕ ๔.๑๗ ๑๑.๘๒ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๕.๘๓ ๒๗.๐๘ ๑๓.๙๗ ๑๕.๙๐ ๒๐.๔๘ ๔.๓๒ ๑๗.๙๓ 

- แพทยศาสตร์ ๘.๓๓ - ๕.๕๖ - - - ๒.๓๒ 
- สาธารณสุขศาสตร์ ๓๑.๓ ๓๖.๑๑ ๑๖.๐๘ ๒๑.๐๙ ๒๖.๑๕ ๕.๕๖ ๒๒.๗๒ 

คณะนิติศาสตร์ ๕๘.๒๔ ๕๓.๗๒ ๕๑.๙๖ ๔๓.๗๒ ๒๐.๒๘ ๔.๓๗ ๓๘.๗๒ 
คณะรัฐศาสตร์ ๒๙.๓๕ ๓๐.๘๗ ๓๐.๐๖ ๒๕.๖๑ ๑๔.๒๙ ๒.๕๑ ๒๒.๑๒ 
คณะบริหารศาสตร์ ๓๒.๐๒ ๒๔.๘๗ ๒๖.๙๙ ๑๙.๙๑ ๑๒.๕๘ ๓.๖๐ ๒๐.๐๐ 
คณะศิลปศาสตร์ ๓๐.๓๓ ๒๔.๖๗ ๑๘.๓๓ ๑๒.๙๙ ๑๑.๐๒ ๔.๑๒ ๑๖.๙๑ 

เฉล่ียรวมทั้งหมด ๓๕.๔๒ ๒๙.๗๖ ๒๕.๘๑ ๒๑.๗๒ ๑๔.๐๘ ๓.๒๘ ๒๑.๖๘ 
 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณต่อไป กองแผนงานจะได้ใช้ร้อยละการพ้นสภาพของนักศึกษาของแต่ละคณะจากปีที่
ผ่านมาเพ่ือประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อไป 

๓. ภาวะการมีงานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา                 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน ๑ ปี เท่ากับ ๗๖.๑๙                       
ซึ่งเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๕ ส าหรับร้อยละการท างานตรง
สาขา มีร้อยละเฉลี่ย เท่ากับ ๗๖.๗๒ ซึ่งเป็นไปตามที่ สกอ. ได้ก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๕ เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มี 
                นโยบาย… 



๗ 
  
นโยบายในการที่จะไม่สนับสนุนงบประมาณในสาขาวิชาที่มีร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน ๑ ปี ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕ ซึ่งกองแผนงานจะได้ศึกษารายละเอียดในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
คราวต่อไป  

โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามปีการศึกษา ได้ดังนี ้

 

๔. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในภาพรวมของ 
มหาวิทยาลัยมีร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ ๘๑.๖๒ ซึ่งเป็นไปตามที่ สกอ. ได้ก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ 
แต่ยังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีส านักงบประมาณก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๕ 

โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามปีการศึกษา ได้ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

(๑) (๒) (๓) (๔) 

๒๕๕๕ ๒,๗๕๗ ๖๑๗ (๒๒.๓๘) ๗๙.๒๐ 

๒๕๕๖ ๒,๔๕๓ ๖๒๗ (๒๕.๕๖) ๘๒.๒๗ 

๒๕๕๗ ๒,๑๙๖ ๖๘๙ (๓๑.๓๘) ๘๒.๒๐ 

๒๕๕๘ ๒,๓๙๔ ๘๗๙ (๓๖.๗๒) ๘๒.๘๐ 

เฉลี่ย   ๘๑.๖๒ 

 

๕. ข้อมูลยอดเงินรับฝากคณะ (อยู่ท่ีมหาวิทยาลัย) และยอดเงินฝากธนาคารของคณะ (อยู่ท่ีคณะ)  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป             
ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก น าเงินรายได้มารวมไว้ที่มหาวิทยาลัย แต่ยังคงมีเงินรายได้ส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่ที่                          

    คณะ… 

ปีการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถาม/ 

ร้อยละการตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าภายใน ๑ ปี 

ร้อยละการท างาน 
ตรงสาขา 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

๒๕๕๕ ๒,๗๕๗ ๒,๕๘๘ (๙๓.๘๗) ๑,๙๖๒ ๗๕.๘๑ ๑,๓๓๓ ๖๗.๙๔ 

๒๕๕๖ ๒,๔๕๓ ๒,๑๙๕ (๘๙.๔๘) ๑,๖๔๑ ๗๔.๗๖ ๑,๑๑๙ ๖๘.๑๙ 

๒๕๕๗ ๒,๑๙๖ ๒,๐๙๒ (๙๕.๒๖) ๑,๖๔๘ ๗๘.๗๘ ๑,๔๕๒ ๘๘.๑๑ 

๒๕๕๘ ๒,๓๙๔ ๒,๒๓๘ (๙๓.๔๘) ๑,๖๘๘ ๗๕.๔๒ ๑,๓๙๕ ๘๒.๖๔ 

เฉลี่ย    ๗๖.๑๙  ๗๖.๗๒ 



๘ 
  
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เช่น กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ ที่ยังคงต้องจัดสรรจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาที่ปีการศึกษารับเข้าก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปไว้ที่คณะ โดยยอดเงินรับฝากคณะ (อยู่ที่
มหาวิทยาลัย) ที่มียอดติดลบ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ และ
คณะรัฐศาสตร์ นั้น อาจเป็นผลมาจากการที่รายรับจริงไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ แล้วคณะมิได้เสนอขอปรับลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประกอบกับการตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ในบางปี คณะได้ขอน า
เงินรายได้คงเหลือสะสมที่อยู่ที่คณะมาตั้งประมาณการรายจ่าย แต่มิได้โอนเงินรายได้คงเหลือสะสมมาไว้ที่มหาวิทยาลัย 
ซึ่งหากน าเงินรายได้คงเหลือสะสมที่อยู่ที่คณะโอนมาให้มหาวิทยาลัยแล้ว จะยังคงมีเพียงคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มียอดเงินรับฝากคณะ (อยู่ที่มหาวิทยาลัย) เป็นยอดติดลบ  
 
 

คณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
 ยอดเงินรับฝากคณะ  
(อยู่ที่มหาวิทยาลัย) 

 ยอดเงินฝากธนาคาร 

ของคณะ (อยู่ที่คณะ)  

๑ คณะวิทยาศาสตร ์ -๑๗,๓๙๖,๘๘๙.๔๙ ๗๑,๙๓๘,๐๘๔.๓๙ 

๒ คณะเกษตรศาสตร์ ๖,๓๘๘,๙๐๗.๖๖ ๑๘,๗๖๖,๗๗๘.๗๘ 

๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๖,๐๔๒,๙๒๒.๑๗ ๗๒,๔๐๗,๘๐๔.๘๘ 

๔ คณะศิลปศาสตร ์ ๑๐,๑๕๐,๔๕๓.๕๖ ๘๐,๑๔๕,๔๐๑.๙๗ 

๕ คณะเภสัชศาสตร์ ๔,๙๓๑,๔๗๕.๒๘ ๘๑,๘๗๒,๖๖๕.๐๗ 

๖ คณะบริหารศาสตร ์ ๑๓๓,๒๒๗,๒๘๔.๐๔ ๔๓,๖๒๑,๕๖๕.๕๓ 

๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๖๒,๖๕๙,๔๗๗.๙๐ ๗,๔๑๙,๐๕๘.๖๖ 

๘ คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ -๒๒,๑๐๘,๑๔๕.๗๔ ๑,๓๒๕,๑๑๑.๖๙ 

๙ คณะนิติศาสตร ์ -๙,๒๓๑,๒๖๐.๑๗ ๑๔,๑๖๒,๒๑๘.๙๔ 

๑๐ คณะรัฐศาสตร ์ -๑๕,๗๒๗,๕๙๙.๔๒ ๒๗,๘๘๘,๘๑๐.๒๕ 

๑๑ คณะพยาบาลศาสตร ์ ๒๕,๔๐๐,๑๐๐.๓๓ ๕๑๖,๐๒๒.๑๔ 

๑๒ ส านักวิทยบริการ ๕๐,๐๙๒,๗๖๘.๓๗ ๔๙๒,๙๕๔.๗๕ 

๑๓ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๒๐,๘๒๒,๕๘๑.๔๙ ๑,๕๔๓,๖๑๘.๓๒ 

๑๔ ส านักบริหารทรัพย์สินและสทิธปิระโยชน์ ๔๑,๓๕๐,๖๑๖.๖๑ ๑,๓๑๔,๙๖๗.๒๐ 

๑๕ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว -๗,๑๘๓,๗๐๑.๑๘ ๘๕,๔๘๙.๘๑ 

๑๖ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ๑๖,๑๐๘,๔๔๘.๑๕ 

  รวม ๒๙๙,๔๑๘,๙๙๑.๔๑ ๔๓๙,๖๐๙,๐๐๐.๕๓ 
 
 



๙ 
  

ส าหรับยอดเงินฝากธนาคารของคณะ (อยู่ที่คณะ) ตามจ านวนที่ปรากฏในเอกสาร อาจเป็นจ านวนที่ไม่
สามารถน ามาใช้จ่ายทั้งจ านวน เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการใช้จ่ายตามแหล่งงบประมาณที่สนับสนุน ทั้งนี้กอง
แผนงานจะได้ศึกษารายละเอียด เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป 

๖. สัดส่วนการรับนักศึกษาจ าแนกตามพื้นที่ จากข้อมูลระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ พบว่า 
นักศึกษาที่รับเข้ามานั้น คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๒ ของประชากรกลุ่มวัยเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ายังคงมีจ านวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยสามารถเปิดรับได้อีกจ านวนมาก ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามและวิธีการรับที่
หลากหลายและจูงใจผู้เรียนให้มากขึ้น โดยนักศึกษาท่ีรับเข้ามานั้นจ าแนกตามพ้ืนที่ได้ดังนี้ 
 
 

 
 

ส าหรับ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้น กองแผนงานแจ้งคณะจัดท าข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น   และประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวทางในการจัดท าข้อมูล เพ่ือสรุปน าเสนอที่ประชุม                     
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้เชิญอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม รวม ๓ ครั้ง คือ 

 

ประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก          
เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล โดยกองแผนงานได้ก าหนดแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูล และมอบ                          
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท าข้อมูลส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   

ประชุมครั้งที่ ๒   ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และ
เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าข้อมูล  เพื่อพิจารณาข้อมูลที่คณะจัดท าส่งกองแผนงาน พร้อมทั้งแจ้งคณะปรับปรุงข้อมูล  

ประชุมครั้งที่ ๓  ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และ
เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าข้อมูล  เพื่อพิจารณาข้อมูลที่คณะจัดท าส่งกองแผนงาน พร้อมทั้งแจ้งคณะปรับปรุงข้อมูล 

ประชุมครั้งที่ ๔  ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง/ -
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือพิจารณาข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับน าเสนอสภามหาวิทยาลัย   

ดังนั้น จึงสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
 
               ๑ ด้านการผลิต... 

พ้ืนที่อื่น, ๓๒.๘๖ %

จ ังหวัดยโสธร, 

๕.๕๙%

จ ังหวัดศรีสะเกษ, ๑๕.๐๔%

จ ังหวัดอุบลราชธานี, 

๔๐.๐๑%

จังหวัดอ านาจเจริญ, 
๖.๕๐%



๑๐ 
  

๑. ด้านการผลิตบัณฑิต ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – 2560 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจ านวน ๖๐๐ คน และสามารถรับนักศึกษา ได้
จ านวน 404 คน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ ๖๗.๓๓ เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา  

จากจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาดังกล่าว มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวน 40๓ คน คิดเป็นร้อย
ละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 99.75  เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 

จากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนดังกล่าว มีนักศึกษาที่พ้นสภาพ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ ๒๖.๐๕  เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

เมื่อพิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาท่ีมีรหัสปีการศึกษา 2555 และ 2556) ซึ่งมีผู้ส าเร็จ
การศึกษารวมจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 28.18 เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษารหัสปีการศึกษา 
2555 และ 2556 ที่ลงทะเบียนเรียน 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมีแผนการรับนักศึกษาจ านวน 105  คน ในเบื้องต้นจากการรับเข้า
จากการรับเข้าศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑) มีจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจ านวน ๒6 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.76 เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา รายละเอียด 

 

 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2560 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560  
 %P  =  เทียบกับแผนรับ  %E  =  เทียบกับรับเข้า  %R  =  เทียบกับลงทะเบียน 

ส าหรับ... 

นศ. รหัส แผนรับ (P) รับเข้า (E) ลงทะเบียน (R) พ้นสภาพ คงอยู่ ส าเร็จการศึกษา ในเวลา เกินเวลา
2555 80 27 27 21 2 4 - 4

33.75 %P 33.75 %P 2.50 %P 5.00 %P
100.00 %E 77.78 %R 7.41 %R 14.81 %R 14.81 %R

2556 80 84 83 31 25 27 27 -
105.00 %P 103.75 %P 31.25 %P 33.75 %P

98.81 %E 37.35 %R 30.12 %R 32.53 %R 32.53 %R
2557 80 68 68 18 50 - - -

85.00 %P 85.00 %P 62.50 %P
100.00 %E 26.47 %R 73.53 %R

2558 120 86 86 27 59 - - -
71.67 %P 71.67 %P 49.17 %P

100.00 %E 31.40 %R 68.60 %R
2559 120 79 79 7 72 - - -

65.83 %P 65.83 %P 60.00 %P
100.00 %E 8.86 %R 91.14 %R

2560 120 60 60 1 59 - - -
50.00 %P 50.00 %P 49.17 %P

100.00 %E 1.67 %R 98.33 %R
รวม 55-60 600 404 403 105 267 31 27 4

ร้อยละปี 55-60 67.33 %P 67.17 %P / 99.75 %E 26.05 %R 44.50 %P / 66.25 %R 19.38 %P / 28.18 %R 24.55 %R 3.64 %R
รวม 58-60 360 225 225 35 190 - - -

ร้อยละปี 58-60 62.50 %P 62.50 %P / 100.00 %E 15.56 %R 52.78 %P / 84.44 %R - - -
2561 105 26 (24.76%) ผลการคัดเลือกบคุคลเขา้ศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2561 (ณ วันที ่8 ม.ค. 2561)



๑๑ 
  
  ส าหรับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕55  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มีนักศึกษาทั้งหมด รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๐๙ คน และเพ่ิมเป็น ๒๖๗  คน ในปีการศึกษา ๒๕60 รายละเอียดตาม             
ตารางที่ ๒ 
 

ตารางที่ ๒  แสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 - 2560 ของคณะศิลปประยุกต์ 
               และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

 
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2561 
 

 จากแบบสอบถามภาวะการมีงานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี                     
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีบัณฑิตท่ีได้งานท าภายใน ๑ ปี รวมจ านวน ๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม และบัณฑิตมีงานท าตรงสาขา รวมจ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  รายละเอียดตามตารางที่ ๓ 
 

ตารางที่ ๓  ภาวะการมีงานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)  
              ปีการศึกษา 2555 - 2558 ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลการเข้าตอบแบบสอบถามผ่านระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
              http://www.employ.mua.go.th  ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี เทียบจาก (ผู้มีงานท าภายใน 1 ปี จากการ     
              ตอบแบบสอบถาม / จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม) X 100 , ((4)/(3)) X 100 ร้อยละการท างานตรงสาขา เทียบจาก  
              จ านวนการได้งานท าตรงสาขา ของผู้มีงานท าใน 1 ปี / จ านวนผู้มีงานท าภายใน 1 ปี , ((6)/(4)) X 100  

   ดังนั้น... 

ปีการศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 รวมท้ังหมด

2555 27 41 72 44 12 11 2 - - - 209
2556 83 15 40 69 19 5 8 - - - 239
2557 68 68 12 38 21 3 3 2 - - 215
2558 86 56 62 11 8 6 1 1 - - 231
2559 79 64 53 55 6 3 - - - - 260
2560 59 72 59 50 25 2 - - - - 267

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2555 30 28 (93.33) 18 64.29 10 55.56
2556 51 41 (80.39) 27 65.85 20 74.07
2557 59 50 (84.74) 30 60.00 22 73.33
2558 12 10 (83.33) 3 30.00 3 100

ร้อยละของบัณฑิต
ท่ีได้งานท าภายใน 1 ปี

ร้อยละการท างาน
ตรงสาขา

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม/
ร้อยละการตอบ
แบบสอบถาม

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ปีการศึกษา

http://www.employ.mua.go.th/
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 ดังนั้น หากพิจารณาจากประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  จ านวน  ๑๑,๒๑๗,๕๒๘  บาท  เมื่อเทียบกับต่อ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิของนักศึกษา จะพบว่า คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรมีนักศึกษาขั้นต่ า 
รวมจ านวน ๓๐๙ คน ซึ่งหากเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๑) ซึ่งคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดรวมทั้งสิ้น  ๒๖๗ คน  อาจส่งผลให้
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายได้ไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่าย จ านวน  1,๕๒๔,๐๙๖ บาท 
รายละเอียดตามตารางที่ ๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            ตารางท่ี ๔... 
      



๑๓ 
  

 

ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษาท่ีพึงมีในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2565 ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

(1) 11,217,528            13,672,993    14,029,903 13,863,721 13,786,117 บาท
(1.1) 10,217,528              12,672,993      13,029,903   12,863,721   12,786,117   บาท

(1.2)      - ประมาณการใช้หนี้ 1,000,000               1,000,000        1,000,000     1,000,000     1,000,000     บาท
(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (อตัรา 32,000        บาท/คน/ภาคการศึกษา) 64,000                    64,000            64,000         64,000         64,000         บาท
(3) หักค่าบ ารุงมหาวทิยาลัย เป็นเงิน 8,000          บาท/คน/ปี คงเหลือ 56,000                    56,000            56,000         56,000         56,000         บาท
(4) หักเข้ากองทุนเงินส ารอง 10% เป็นเงิน 5,600          บาท คงเหลือ 50,400                    50,400            50,400         50,400         50,400         บาท
(5) จัดสรรให้ส านักงานอธกิารบดี 10% เป็นเงิน 5,040          บาท คงเหลือ 45,360                    45,360            45,360         45,360         45,360         บาท
(6) ต้ังแผนจ่ายได้ร้อยละ 80% จากยอดประมาณการทีค่งเหลือ 36,288                    36,288            36,288         36,288         36,288         บาท

(7) 11,217,528              13,672,993      14,029,903   13,863,721   13,786,117   คน
36,288 36,288 36,288 36,288 36,288

(8) 309 377 387 382 380 คน ต่อปีงบประมาณ

(9) 78 95 97 96 95 คน

(10) 105 105 105 105 105 คน

(11) 66 66 66 66 66 คน
นักศึกษาทีร้่อยละ 62.50 ดังนั้น หากยังคงรับนักศึกษาได้ในอตัราเท่าเดิม
จะมนีักศึกษาใหมใ่นแต่ละปีการศึกษา เท่ากบั

(12) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ณ 12 มกราคม 2561 (รหัส 55-60) เท่ากับ 267 คน
(13) จากจ านวนนักศึกษาควรมีข้ันต่ า ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 เท่ากับ 309 คน
(14) -42 คน ((14) =  (12)-(13)

(15) ซ่ึงจะท าให้มีรายได้ น้อยกว่า ประมาณการรายจ่าย จ านวน -1,524,096 บาท ((15) =  (14) x (6))

ดังน้ัน หากประมาณการนักศึกษาเท่าปจจุบัน จะมีนักศึกษาต่ ากว่าท่ีควร
มี เท่ากับ

จากการเปรียบเทียบแผนผลการรับนักศึกษา ในปี 2558 - 2560 ทีผ่่านมา มผีลการรับ

ประมาณการรายจ่ายคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
     - ประมาณการรายจ่าย (ในทุกหมวดรายจ่าย ยกเวน้ยกงบลงทุน)

ประมาณการจ านวนนักศึกษาจากงบประมาณขั้นต่ าต่อค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธ ิ=

ดังน้ัน คณะฯ ควรมีจ านวนนักศึกษาในคณะข้ันต่ า

เพือ่ให้ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาสมดุลกบัรายจ่าย ทางคณะควรมนีักศึกษา
ในแต่ละชั้นปีไมน่้อยกวา่

(ทัง้นี้ คณะฯ ก าหนดแผนการรับนักศึกษา ป.ตรี ในช่วงปีการศึกษา 2560 - 2564 ไวจ้ านวนปีละ

(หมายเหตุ งบประมาณ 10,217,528 บาท รวมงบประมาณที่คณะจะขออนุมัติยืมเงินทนุส ารอง
มหาวิทยาลัย จ านวน 2,698,127,79 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ต้ังไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 ไม่เพียงพอต่อการค่าใชจ่้ายงบบุคลากร)
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2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ คณะมีผลการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ จ านวน ๔,๖๐๙,๖๔๘.๗๓ บาท  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายสูงกว่ารายรับจ านวน ๕,๑๘๓,๓๗๐.๘๐ บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
รายจ่ายสูงกว่ารายรับจ านวน ๓,๖๙๘,๗๕๔.๙๔ บาท รายละเอียดตามตารางที่ ๕ 
 

ตารางที่ ๕  เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 

 
 

3. ด้านการจัดหารายได้เพิ่มเติม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จากแผนการ
จัดหารายได้เพ่ิมเติมที่คณะได้จัดท า โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะมีแผนการจัดการรายได้รวมทั้งสิ้น 1,365,235 
บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีแผนการจัดหารายได้รวมทั้งสิ้น 1,607,488 บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีแผนการ
จัดหารายได้รวมทั้งสิ้น 1,735,083 บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการจัดหารายได้รวมทั้งสิ้น 1,764,458 
บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีแผนการจัดหารายได้รวมทั้งสิ้น 1,615,346.75 บาท รายละเอียดตามตารางที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๖…   

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายรับจริง รายจ่ายจริง ส่วนต่างรายรับจริง-รายจ่ายจริง ส่วนต่างประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง 
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6)=(2)-(4)

2558 4,762,100.00       4,545,381.00    9,155,029.73    -4,609,648.73 -4,392,929.73
2589 9,819,800.00       6,115,899.00    11,299,269.80 -5,183,370.80 -1,479,469.80
2560 10,173,800.00     6,035,447.00    9,734,201.94    -3,698,754.94 439,598.06
หมายเหตุ 

1. ประมาณการรายรับ เป็นข้อมลูจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามที่ได้รับอนุมติัจากสภามหาวทิยาลัย 

2. รายรับจริง เป็นข้อมลูจากงานการเงินรับ กองคลัง

3. รายจ่ายจริง เป็นข้อมลูจากรายงานทางบัญชี กองคลัง



๑๕ 
  
ตารางท่ี ๖  สรุปรายได้จากแผนการจัดหารายได้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
               ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
 

 
 

ทั้งนี้  แผนการจัดหารายได้ดังกล่าวข้างต้น  ยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนในการด าเนินงานของ 
คณะ เนื่องจากคณะมีประมาณการรายรับเงินรายได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๘,๗๙๔,๖๓๕ บาท  มีประมาณ
การรายจ่าย จ านวน  11,217,528 บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีประมาณการรายรับจ านวน 10,679,488 บาท 
มีประมาณการรายจ่าย จ านวน ๑3,๖๗๒,๙๙๓ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  มีประมาณการรายรับจ านวน  11,๐๙๗,
387 บาท มีประมาณการรายจ่าย จ านวน ๑4,๐๒๙,๙๐๓ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  มีประมาณการรายรับจ านวน  
11,7๐7,370 บาท มีประมาณการรายจ่าย จ านวน ๑3,๘๖๓,๗๒๑  บาท   ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  มีประมาณการ
รายรับจ านวน 11,๑๙5,37๙  บาท มีประมาณการรายจ่าย จ านวน ๑3,๗๘๖,๑๑๗  บาท  

4. ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย  คณะก าหนดนโยบายการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น  การประหยัด
พลังงาน  นโยบายประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง   ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายละเอียดตามตารางที่ ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
                    ตารางท่ี ๗...

2561 2562 2563 2564 2565

1) รายวชิา GE
ปีงบ 2561 มวีขิา GE 1 วชิา คือ 2001 104 ศิลปะและวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง
ปีงบ 2562 มวีขิา GE เพิม่ 1 วชิา คือ บุคลิกภาพและการแต่งกายในชีวติประจ าวนั
ปีงบ 2563 มวีขิา GE เพิม่ 1 วชิา คือ กราฟฟคิในชีวติประจ าวนั
ปีงบ 2563 มวีขิา GE เพิม่ 1 วชิา ศิลปะสร้างสรรค์

4 20,000         40,000         60,000         80,000         80,000        

2) อบรมหลักสูตรระยะส้ัน 11        591,335        807,588        907,683        907,683        746,853

3) จัดกจิกรรมหารายได้ 2        140,000        140,000        140,000        140,000        140,000

4) งานบริการวชิาการ งานวจิัยและงานท านุฯ 12        407,500        407,500        407,500        407,500        407,500

5) งานระดมทุน 3        182,400        182,400        182,400        182,400        182,400

6) หน่วยนวตักรรมการออกแบบและศิลปะลุ่มน้ าโขง 1          24,000          30,000          37,500          46,875         58,594

รวมงบประมาณ (1)            33    1,365,235    1,607,488    1,735,083    1,764,458    1,615,347

   7,429,400    9,072,000    9,362,304    9,942,912   9,580,032

   8,794,635  10,679,488  11,097,387  11,707,370  11,195,379

 11,217,528  13,672,993  14,029,903  13,863,721  13,786,117

-  2,422,893 -  2,993,505 -  2,932,516 -  2,156,351 - 2,590,738รายรับสูง/ต่ ากว่ากว่ารายจ่าย (5) = (4) - (3)

จ ำนวนเงิน (บำท)

รายการ
จ านวน

โครงการ/วิชา

ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (2)

รวมประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายรับส่วนอ่ืน) (3) = (1)+(2)

รวมประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ (4)
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ตารางท่ี 7  นโยบายด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

1 ด้าน
พลังงาน

1. จัดท าแผนประหยัด
พลังงาน ประจ าปี 2561
 1.1 เพื่อใช้เป็นต้นแบบใน
การคิดค านวณค่าใช้จา่ยของ
ปีต่อๆไป โดยรายละเอียด
การค านวณจ าแนกอุปกรณ์
เครือ่งใช้ไฟฟ้าตามหมวดการ
ใช้งาน เช่น กลุ่ม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมเวลา
เปิดปิดได้, กลุ่ม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถ
ควบคุมเวลาเปิด-ปิดได้
1.2 เพื่อใช้ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ
 10 เมื่อเทียบกับรายจา่ย
ของปีที่ผ่านมา
1.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนนิการส าหรับปี
ต่อไป

      219,236.11      180,160.04      140,682.01      401,577.60      361,419.84       325,277.86      292,750.07      263,475.06      237,127.56 จากปีงบ 62 
ลดรายจา่ยเงิน
รายได้ลงได้
เฉล่ีย 25,000
 บาทต่อปี

2 ด้านวัสดุ
ส้ินเปลือง

แผนลดการใช้วัสดุส้ินเปลือง  
-เพื่อลดค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับ
วัสดุส้ินเปลืองร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับรายจา่ยของปีที่ผ่าน
มา
-เพื่อให้สามารถควบคุม
รายการเกี่ยวกับวัสดุ
ส้ินเปลืองได้

      200,007.55      176,589.20      174,484.56      188,689.00      169,820.10       152,838.09      137,554.28      123,798.85      111,418.97 จากปีงบ 62 
ลดรายจา่ยเงิน
รายได้ลงได้
เฉล่ีย 12,000
 บาทต่อปี

นโยบายล าดับ

ปีงบประมาณ หมายเหตุ

รายจ่ายจริงย้อนหลัง ประมาณการรายจ่ายท่ีลดลงกิจกรรม
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2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

นโยบายล าดับ

ปีงบประมาณ หมายเหตุ

รายจ่ายจริงย้อนหลัง ประมาณการรายจ่ายท่ีลดลงกิจกรรม

การใช้วัสดุรวมศูนย์ 
-เพื่อให้สามารถควบคุม
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ได้ เช่น 
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์,เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค,ปล๊ักพ่วง
 ฯลฯ โดยให้แต่ละคนมาขอ
เบิกเพือใช้งาน เป็นการ
ป้องกันการสูญหายของ
อุปกรณ์

3 ด้านการดู
อาคาร
สถานที่

การเขียนโครงการเพื่อขอ
สนบัสนนุจากบริษัท ห้างร้านที่
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
ประกอบอาคาร เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จา่ยบางส่วน 
หรือวัสดุอุปกรณ์บางรายการ
ที่ต้องใช้เพื่อซ่อมบ ารุง ก็ขอ
สนบัสนนุจากบริษัทนัน้ๆ
หรือโครงการเพื่อปรับปรุง
ซ่อมบ ารุงจากส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ลดค่าใช้จา่ยในการ
ซ่อมบ ารุงร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับการซ่อมบ ารุงที่ผ่าน
มา

       35,000.00                       -          99,318.00        89,386.20         80,447.58         72,402.82        65,162.54        58,646.29 จากปีงบ 62 
ลดรายจา่ยเงิน
รายได้ลงได้
เฉล่ีย 8,900 
บาทต่อปี

4 ด้าน
บุคลากร

ขณะนีค้ณะฯอยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการขอเปล่ียนกรอบ
พนกังานเงินรายได้เข้าใช้
กรอบงบประมาณแผ่นดินที่ว่า
งอยู่ 2 กรอบ 



๑๘ 
  

 

  

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

นโยบายล าดับ

ปีงบประมาณ หมายเหตุ

รายจ่ายจริงย้อนหลัง ประมาณการรายจ่ายท่ีลดลงกิจกรรม

     กรอบที่ 1 เป็นกรอบ
อัตราว่างเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ไม่มีเงิน อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการจดัท าข้อมูลเพื่อ
เสนอของบประมาณแผ่นดิน 
คาดว่าจแล้วเสร็จปีงบ 2564

       573,101.00       591,005.00      609,655.00        629,038.00      659,448.00       669,556.00      690,603.00      712,491.00       735,254.00 จากปีงบ 64 
ลดรายจา่ยเงิน
รายได้ลงได้
เฉล่ีย 
723,872 
บาทต่อปี

     กรอบที่ 2 กรอบอัตราว่าง
เงินงบประมาณแผ่นดิน กรอบ
เดิมมีเงิน (คนเดิมลาออก 
ม.ค.61) และคาดว่าจะ
ด าเนนิการขอเปล่ียนเงินรายได้
เข้าแทน ประมาณเดือน พ.ค.
61 และจะประหยัด
งบประมาณเงินรายได้ลงได้

       336,868.00       344,279.00      358,445.00        311,040.00      162,665.00       403,118.00      418,883.00      435,278.00       452,329.00 จากปีงบ 62 
ลดรายจา่ยเงิน
รายได้ลงได้ 
427,402 
บาทต่อปี

งดการจา้งเหมาบริการ 1 คน 
(ต้ังแต่เดือน ม.ีค.61 เป็นต้น
ไป อัตราจา้งเหมา 10,000 
บาทต่เดือน)

       70,000.00       120,000.00      120,000.00      120,000.00       120,000.00 จากปีงบ 62 
ลดรายจา่ยเงิน
รายได้ลงได้ 
120,000 
บาทต่อปี

งดการจา้งเหมาบริการผู้ช่วย
สอน 1 คน (ต้ังแต่ ต.ค..61 
เป็นต้นไป อัตราจา้งเหมา 
10,000 บาทต่อเดือน)

     120,000.00        120,000.00      120,000.00       120,000.00      120,000.00      120,000.00       120,000.00 จากปีงบ 62 
ลดรายจา่ยเงิน
รายได้ลงได้ 
120,000 
บาทต่อปี

ปรับยุบอัตราลูกจา้งชั่วคราว
เงินรายได้ 1 อัตรา (ต้ังแต่
เดือน ม.ีค.61 เป็นต้นไป 
อัตราค่าจา้ง 15,000 บาทต่อ
เดือน)

       388,560.00       388,560.00      388,560.00        388,560.00      313,560.00       208,560.00      208,560.00      208,560.00       208,560.00 จากปีงบ 62 
ลดรายจา่ยเงิน
รายได้ลงได้ 
180,000 
บาทต่อปี

1,717,772.66  1,715,593.24  1,791,826.57 2,138,222.60   1,946,299.14 2,079,797.53 2,060,753.17 2,048,765.46 2,043,335.81  รวมท้ังส้ิน



๑๙ 
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน และให้ 
ข้อเสนอแนะ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
  1. คณะควรจัดท าแผนเชิงรุกในการรับนักศึกษาให้ได้จ านวนตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

2. คณะควรจัดท าแผนเพื่อลดจ านวนนักศึกษาพ้นสภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
3. คณะควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการหารายได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากค่าลงทะเบียน โดยเพิ่มการ 

จัดท าหลักสูตรระยะสั้น เช่น การร่วมออกแบบให้กับ SMEs และควรให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 

4. อาจารย์ในคณะควรมีการจัดโครงการร่วมกับท้องถิ่นหรือจังหวัดเพ่ือหารายได้เพ่ิม 
5. คณะควรมีการจัดท าแผนลดรายจ่ายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                      

ด้านค่าไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ  และควรระบุจ านวนเงินที่ลดได้ในแต่ละปีด้วย 
6. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลส าหรับแผนการจัดหารายได้และแผนลดรายจ่ายของ 

คณะเป็นไตรมาส โดยติดตามในไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของ 
              คณะนิติศาสตร์            

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๐  มีมติมอบคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์ จัดท าข้อมูลเพ่ือน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลจ านวนนักศึกษารับเข้า ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  และแผนการรับ
นักศึกษา ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

๒. ข้อมูลจ านวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
๓. สรุปเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และประมาณการ

รายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
๔. แผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ระยะ ๕ ปี   
๕. นโยบายด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย   
 

กองแผนงานแจ้งคณะจัดท าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น   และประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและ 
แนวทางในการจัดท าข้อมูล เพ่ือสรุปน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้เชิญอธิการบดีเป็น
ประธานในการประชุม รวม ๓ ครั้ง คือ  

ประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก              
เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล โดยกองแผนงานได้ก าหนดแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูล และมอบ                        
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท าข้อมูลส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

    ประชุม… 



๒๐ 
  

ประชุมครั้งที่ ๒   ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และ
เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าข้อมูล  เพื่อพิจารณาข้อมูลที่คณะจัดท าส่งกองแผนงาน พร้อมทั้งแจ้งคณะปรับปรุงข้อมูล  

ประชุมครั้งที่ ๓  ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง/-
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือพิจารณาข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับน าเสนอสภามหาวิทยาลัย   

ดังนั้น จึงสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
 ๑. ด้านการผลิตบัณฑิต ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – 2560 คณะนิติศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ๑ สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,๔๐๐ คน และสามารถรับนักศึกษา ได้จ านวน 2,๒๒๙ คน คิดเป็น
ร้อยละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 9๒.๘๘ เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา  

จากจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาดังกล่าว มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวน 2,๑๙๗ คน คิดเป็น
ร้อยละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 98.๕๖ เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 

จากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนดังกล่าว มีนักศึกษาที่พ้นสภาพ จ านวน ๘๗๔ คน คิดเป็นร้อย
ละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ ๓๙.๗๘ เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

เมื่อพิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่มีรหัสปีการศึกษา 2555 ถึง 25๕๖) ซึ่งมีผู้ส าเร็จ
การศึกษารวมจ านวน ๑๙4 คน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 26.25 เมื่อเทียบกับนักศึกษารหัสปีการศึกษา 
๒๕๕๕-๒๕๕๖ ที่ลงทะเบียนเรียน 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมีแผนการรับนักศึกษาจ านวน ๔0๐ คน ในเบื้องต้นจากการรับเข้า
จากการรับเข้าศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ มีจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจ านวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.75  เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา รายละเอียดตามตารางที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ตารางที่ ๑... 
  



๒๑ 
  
ตารางที่ ๑  แสดงสถานภาพของนักศึกษา คณะนิติศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 - 2560  
               และปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเบื้องต้น      
 

 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2560 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560  

 %P  =  เทียบกับแผนรับ  %E  =  เทียบกับรับเข้า  %R  =  เทียบกับลงทะเบียน 
 
 ส าหรับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕55  คณะนิติศาสตร์ มีนักศึกษาทั้งหมด รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๑,๓๘๔ คน และลดลงเป็น ๑,๑5๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕60 รายละเอียดตามตารางที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๒...   

นศ. รหัส แผนรับ (P) รับเข้า (E) ลงทะเบียน (R) พ้นสภาพ คงอยู่ ส าเร็จการศึกษา ในเวลา เกินเวลา
2555 400 383 376 219 29 128 53 75

95.75 %P 94.00 %P 7.25 %P 32.00 %P
98.17 %E 58.24 %R 7.71 %R 34.04 %R 14.10 %R 19.95 %R

2556 400 372 363 195 102 66 65 1
93.00 %P 90.75 %P 25.50 %P 16.50 %P

97.58 %E 53.72 %R 28.10 %R 18.18 %R 17.91 %R 0.28 %R
2557 400 412 408 212 194 2 2 -

103.00 %P 102.00 %P 48.50 %P 0.50 %P
99.03 %E 51.96 %R 47.55 %R 0.49 %R 0.49 %R

2558 400 402 398 174 224 - - -
100.50 %P 99.50 %P 56.00 %P

99.00 %E 43.72 %R 56.28 %R
2559 400 292 286 58 228 - - -

73.00 %P 71.50 %P 57.00 %P
97.95 %E 20.28 %R 79.72 %R

2560 400 368 366 16 350 - - -
92.00 %P 91.50 %P 87.50 %P

99.46 %E 4.37 %R 95.63 %R
รวม 55-60 2,400 2,229 2,197 874 1,127 194 118 76

ร้อยละปี 55-60 92.88 %P 91.54 %P / 98.56 %E 39.78 %R 46.96 %P / 51.30 %R 24.25 %P / 26.25 %R 15.97 %R 10.28 %R
รวม 58-60 1,200 1,062 1,050 248 802 - - -

ร้อยละปี 58-60 88.50 %P 87.50 %P / 98.87 %E 23.62 %R 66.83 %P / 76.38 %R - - -
2561 400 135 (33.75 %P) ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (ณ วันที่ 8 ม.ค. 2561)



๒๒ 
  
ตารางที่ ๒  แสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 - 2560 ของคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2561 
 

 จากแบบสอบถามภาวะการมีงานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘  คณะนิติศาสตร์มีบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน ๑ ปี  รวมจ านวน ๗๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๖ ของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม  และบัณฑิตมีงานท าตรงสาขา รวมจ านวน ๖๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๔  รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๓ 
  

ตารางที่ ๓  ภาวะการมีงานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) 
               ปีการศึกษา 2555 - 2558 ของคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
หมายเหตุ :  

๑. ข้อมูลการ เข้ าตอบแบบสอบถามผ่านระบบภาวการณ์มี ง านท าของบัณฑิต  ส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
http://www.employ.mua.go.th   

๒. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี เทียบจาก (ผู้มีงานท าภายใน 1 ปี จากการตอบแบบสอบถาม / จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม) 
X 100 , (๕) = ((4)/(3)) X 100  

๓. ร้อยละการท างานตรงสาขา เทียบจากจ านวนการได้งานท าตรงสาขา ของผู้มีงานท าใน 1 ปี / จ านวนผู้มีงานท าภายใน 1 ปี , (๗)=
((6)/(4)) X 100  

 
ดังนั้น...   

ปีการศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 รวมท้ังหมด
2555 376 271 262 260 143 58 12 2 - - 1,384
2556 363 286 185 244 122 78 22 6 - - 1,306
2557 408 255 209 165 113 60 23 7 - - 1,240
2558 398 285 207 183 55 50 28 13 - - 1,219
2559 286 301 228 180 96 27 26 11 - - 1,155
2560 350 228 224 194 102 29 13 12 - - 1,152

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2555 220 193 (87.73) 104 53.89 43 41.35
2556 227 206 (90.75) 140 67.96 64 45.71
2557 188 163 (86.70) 94 57.67 55 58.51
2558 143 132 (92.31) 74 56.06 67 90.54

ปีการศึกษา ผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้
งานท าภายใน 1 ปี

ร้อยละการท างานตรง
สาขา

ผู้ตอบแบบสอบถาม/
ร้อยละการตอบ
แบบสอบถาม

http://www.employ.mua.go.th/


๒๓ 
  
  ดังนั้น  หากพิจารณาจากประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2๒,9๙7,๒๔0 บาท เมื่อเทียบกับต่อค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิของนักศึกษา จะ
พบว่า คณะนิติศาสตร์ควรมีนักศึกษาขั้นต่ า รวมจ านวน ๑,๑๕6 คน   ซึ่งหากเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปี
การศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 
๑,๑๒๗ คน  อาจส่งผลให้คณะนิติศาสตร์มีรายได้ไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่าย จ านวน  ๕๐๗,๓๘๔ บาท 
รายละเอียดตามตารางที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ตารางท่ี ๔…



๒๔ 
  

 
 
 

      2. ด้านการ...

ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษาท่ีพึงมีในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2565 ของคณะนิติศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

(1) 20,231,500     29,946,014 31,932,454 33,204,668 33,990,827 บาท
(1.1) 20,231,500       29,946,014   31,932,454   33,204,668    33,990,827    บาท
(1.2)      - ประมาณการใช้หนี้ -                  -              -              -               -               บาท
(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (อตัรา 17,500   บาท/คน/ภาคการศึกษา) 35,000             35,000         35,000         35,000          35,000          บาท
(3) หักค่าบ ารุงมหาวทิยาลัย เป็นเงิน 8,000     บาท/คน/ปี คงเหลือ 27,000             27,000         27,000         27,000          27,000          บาท
(4) หักเข้ากองทุนเงินส ารอง 10% เป็นเงิน 2,700     บาท คงเหลือ 24,300             24,300         24,300         24,300          24,300          บาท
(5) จัดสรรให้ส านักงานอธกิารบดี 10% เป็นเงิน 2,430     บาท คงเหลือ 21,870             21,870         21,870         21,870          21,870          บาท
(6) ต้ังแผนจ่ายได้ร้อยละ 80% จากยอดประมาณการทีค่งเหลือ 17,496             17,496         17,496         17,496          17,496          บาท

(7) 20,231,500       29,946,014   31,932,454   33,204,668    33,990,827    คน
17,496 17,496 17,496 17,496 17,496

(8) 1,156 1,712 1,825 1,898 1,943 คน ต่อปีงบประมาณ
(9) 289 428 457 475 486 คน

(10) (ทัง้นี้ คณะฯ ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2560 - 2564 ไวจ้ านวนปีละ 400 400 400 400 400 คน
(11) 338 338 338 338 338 คน

(12) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ณ 12 มกราคม 2561 (รหัส 55-60) เท่ากับ 1,127 คน
(13) จากจ านวนนักศึกษาควรมีข้ันต่ า ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 เท่ากับ 1,156 คน
(14) -29 คน ((14) =  (12)-(13)

(15) ซ่ึงจะท าให้มีรายได้ น้อยกว่า ประมาณการรายจ่าย จ านวน -507,384 บาท ((15) =  (14) x (6))

ดังน้ัน หากประมาณการนักศึกษาเท่าปัจจุบัน จะมีนักศึกษาต่ ากว่าท่ี
ควรมี เท่ากับ

ประมาณการรายจ่ายคณะนิติศาสตร์
     - ประมาณการรายจ่าย (ในทุกหมวดรายจ่าย ยกเวน้ยกงบลงทุน)

ประมาณการจ านวนนักศึกษาจากงบประมาณขั้นต่ าต่อค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธ ิ=

ดังน้ัน คณะฯ ควรมีจ านวนนักศึกษาในคณะข้ันต่ า

เพือ่ให้ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาสมดุลกบัรายจ่าย ทางคณะควรมี
นักศึกษาในแต่ละชั้นปีไมน่้อยกวา่

จากการเปรียบเทียบแผนผลการรับนักศึกษา ในปี 2558 - 2560 ทีผ่่านมา มผีลการรับ
นักศึกษาทีร้่อยละ 84.5 ดังนั้น หากยังคงรับนักศึกษาได้ในอตัราเท่าเดิมจะมนีักศึกษาใหมใ่น
แต่ละปีการศึกษา เท่ากบั
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2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ คณะมีผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายจ่ายสูงกว่ารายรับ จ านวน ๑,๗๖๑,๙๓๒.๔๕ บาท                         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ  จ านวน ๓,๗๐๑,๘๐๙.๒๕ บาท และในปีงบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๖๐  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ จ านวน ๔,๔๒๐,๖๑๙.๐๗ บาท รายละเอียดตามตารางที่ ๕ 
 

ตารางที่ ๕  เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 
 

หมายเหตุ :  1. ประมาณการรายรับ เป็นข้อมูลจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
                   ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ต้นปีงบประมาณ) 

   ๒. ข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากกองคลัง 
               ๓. ข้อมูลรายจ่ายจริงเป็นข้อมูลจากรายงานทางบัญชี กองคลัง 
 

3. ด้านการจัดหารายได้เพิ่มเติม  ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ตาม
แนวทางการจัดหารายได้เพ่ิมเติมที่คณะได้ด าเนินการจัดท า  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะจะมีก าไรจากการ
จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือหารายได้ รวมทั้งสิ้น ๒,๖๑๒,๕๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะจะมีก าไรจากการ
จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือหารายได้ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๒,๙๘๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะจะมีก าไรจาก
การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือหารายได้  รวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๑๐,๒๘๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะจะมีก าไร
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือหารายได้  รวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๑๐,๒๘๐  บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะ
จะมีก าไรจากการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือหารายได้  รวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๑๐,๒๘๐  บาท รายละเอียดตามตารางที่ 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ตารางท่ี ๖...   

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายรับจริง รายจ่ายจริง ส่วนต่างรายรับจริง-รายจ่ายจริง ส่วนต่างประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6)=(2)-(4)

2558 21,891,680.00  16,967,631.00  18,729,563.45 -1,761,932.45 3,162,116.55
2589 22,090,200.00  13,912,068.00  17,613,877.25 -3,701,809.25 4,476,322.75
2560 30,905,900.00  15,980,623.00  20,401,242.07 -4,420,619.07 10,504,657.93
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ตารางท่ี ๖  สรุปรายได้จากแผนการจัดหารายได้คณะนิติศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
 

 
 

4. ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย  เช่น  การประหยัดพลังงาน  การประหยัดทรัพยากร  การ
บริหารก าลังคน และคณะใช้นโยบายการบูรณาการกิจกรรมการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร  
และบูรณาการโครงการภายในคณะให้สามารถจัดกิจกรรมและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ รายละเอียดตามตารางที่ ๗ 
 
 
 
 
 
 

   ตารางที่ ๗...   

2561 2562 2563 2564 2565
1 หลักสูตรกฎหมายเกีย่วกบัข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 1              438,200         438,200       438,200       438,200        438,200       

2 หลักสูตรอบรมกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 1              448,200         448,200       448,200       448,200        448,200       

3 หลักสูตรการบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น 1              521,600         521,600       521,600       521,600        521,600       

4 หลักสูตรการอบรมวนิัยเกีย่วกบัผู้บริหารสถานศึกษา 1              319,600         319,600       319,600       319,600        319,600       

5 หลักสูตรการอบรมวนิัยเกีย่วกบัครู 1              114,800         114,800       114,800       114,800        114,800       

6 โครงการหลักสูตรอบรมภาษาองักฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุติธรรม

1              168,400         168,400       168,400       168,400        168,400       

7 หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครอง(ส าหรับผู้ประสงค์จะสอบ
คัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น)

1              -               4,060,000     4,060,000     4,060,000     4,060,000     

8 โครงการหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับครูมธัยม 3 หลักสูตร : 
กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม

1              601,700         601,700       601,700       601,700        601,700       

9 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 1              -               4,070,000     4,070,000     4,070,000     4,070,000     

10 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับต ารวจ 1              -               -              1,035,300     1,035,300     1,035,300     

11 โครงการหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ 1              -               2,060,480     2,060,480     2,060,480     2,060,480     

12 โครงการเปิดรายวชิากฎหมายทีจ่ าเป็นส าหรับสาขาอาชีพ/
สาขาวชิาชีพ

1              -               -              472,000       472,000        472,000       

12            2,612,500      12,802,980   14,310,280   14,310,280   14,310,280   

15,957,800  26,630,500 29,630,500 29,630,500 29,630,500 
18,570,300  39,433,480 43,940,780 43,940,780 43,940,780 
20,231,500  29,946,014 31,932,454 33,204,668 33,990,827 

-1,661,200 9,487,466   12,008,326 10,736,112  9,949,953   

ก าไรจากการด าเนินงาน

ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (2)
รวมประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายรับส่วนอ่ืน) (3)=(1)+(2)
รวมประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ (4)
รายรับสูง/ต่ ากว่ากว่ารายจ่าย (5)=(4)-(3)

รวม (1)

ท่ี โครงการหารายได้
 จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม
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ตารางที่ ๗  นโยบายด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ของคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน  
และให้ข้อเสนอแนะ 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  1. คณะควรมีหลักสูตรส าหรับฝึกการเขียนส าหรับนักศึกษาใหม่โดยการท า workshop เพ่ือลด
ปัญหาการตกออกของนักศึกษา 

2. คณะควรมีการจัดกลุ่มอาจารย์เพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาด้านการเรียนเป็นช่วงในปี 1 – 2  
และ ปี 3- 4 โดยมีการศึกษาปัญหาของนักศึกษาและท าการคัดกรองนักศึกษาที่มีปัญหาในรายวิชาต่างๆ มาฝึก
ทักษะการเขียนและสร้างแนวคิดในการตอบโจทย์ทางกฎหมาย   

3. คณะควรมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือหารายได้เพ่ิม เช่น กฎหมายทางด้านการแพทย์  
กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ประกันสุขภาพ และจัดท าหลักสูตรบูรณาการ เช่น กฎหมายด้านสารสนเทศ หรือกฎหมาย
ธุรกิจให้กับกลุ่ม SMEs เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า 

  4. คณะควร… 

ล ำดับ นโยบำย กิจกรรม
(1) (2) (3)

1 การประหยัดพลังงาน 1.กิกรรมประหยัดไฟฟ้าประจ าอาคาร  เป้าหมายประหยัดพลังงานเดือนละ 10,000 บาท

2.โครงการซ้ือพัดลมประจ าห้องพักอาจารย์  เป้าหมายประหยัดพลังงานเดือนละ 10,000 บาท

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเปิด-ปิดห้องเรียนให้ชัดเจน

3. จัดตารางเรียนให้ต่อเน่ือง เพ่ือให้การใช้ห้องเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด และปรับขนาดห้องเรียนกับจ านวนผู้เรียนให้เหมาะสมเป้าหมายประหยัดพลังงานเดือนละ 10,000 บาท

4. ปรับปรุงห้องเรียน โดยเพ่ิมห้องเรียนขนาดความจุไม่เกิน 80 คน จ านวน 3 ห้อง เป้าหมายประหยัดพลังงานเดือนละ 10,000 บาท

5. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบ้ืองต้น ภายในอาคารเรียน

2 ประหยัดทรัพยากร 1. ก าหนดโควตาการใช้กระดาษ 1 คนต่อ 5 รีม/ปีงบประมาณ

2. การแจ้งเวียนหนังสือผ่านระบบ e-document และทางท่ีอยู่จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail address)เป้าหมายประหยัดพลังงานเดือนละ 5,000 บาท

3. จัดหมวดหมู่การซ้ือวัสดุส านักงานรวมศูนย์ ให้สามารถใช้วัสดุและอุปกรณ์ร่วมกันได้

4. ก าหนดโควตาการใช้หมึกพิมพ์ 1 คนต่อ 1หลอด ต่อ 1 ภาคการศึกษา

3 การบริหารก าลังคน 1. ชะลอการเพ่ิมอัตราก าลัง และมอบหมายงานให้ท างานได้มากกว่า 1 งานหลัก

2. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบโครงการหารายได้ 1 คน ต่อ 1 โครงการและสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย

3. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีสายสนุบสนุนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วกกับอาจารย์อย่างน้อยคนละ 1 โครงการ

4. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน เช่น การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อปีงบประมาณละไม่เกิน 2 คน

5. สนับสนุนให้อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อย่ืนขอทุนระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือประหยัดงบประมาณเงินรายได้

6. แสวงหากรอบอัตราก าลังงบประมาณเงินแผ่นดิน

4 บูรณาการ 1. บูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

2. บูรณาการโครงการภายในคณะให้สามารถจัดกิจกรรมและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
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4. คณะควรศึกษาปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและมีระบบการแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากรายวิชาใด และอาจารย์ท่านใดสอน และคณะจะมีแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างไรแล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

5. คณะควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานปี 2562 ซึ่งคณะจะไม่มีเงิน 
เพียงพอในการจ่ายเงินเดือน คณะจึงควรมีการจัดท าแผนการหารายได้ตั้งแต่ปี 2561 อย่างเร่งด่วน 

6. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลส าหรับแผนการจัดหารายได้และแผนลด 
รายจ่ายของคณะเป็นไตรมาส โดยติดตามในไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
                      ของคณะรัฐศาสตร์ 
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติมอบคณะรัฐศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์ จัดท าข้อมูลเพ่ือน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลจ านวนนักศึกษารับเข้า ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  และแผนการรับ 
    นักศึกษา ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    
๒. ข้อมูลจ านวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
๓. สรุปเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และประมาณ 
    การรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕   
๔. แผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ระยะ ๕ ปี   
๕. นโยบายด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย   
กองแผนงานแจ้งคณะจัดท าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น   และประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและ 

แนวทางในการจัดท าข้อมูล เพ่ือสรุปน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้เชิญอธิการบดี
เป็นประธานในการประชุม รวม ๓ ครั้ง คือ  

ประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก  
เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล โดยกองแผนงานได้ก าหนดแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูล และมอบคณะ/-
วิทยาลัย/ส านัก จัดท าข้อมูลส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   

ประชุมครั้งที่ ๒   ในวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖๑  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และ
เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าข้อมูล  เพื่อพิจารณาข้อมูลที่คณะจัดท าส่งกองแผนงาน พร้อมทั้งแจ้งคณะปรับปรุงข้อมูล  

ประชุมครั้งที่ ๓  ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง/
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับน าเสนอสภามหาวิทยาลัย   

ดังนั้น จึงสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
 
 

๑. ด้านการ... 
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๑. ด้านการผลิตบัณฑิต ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – 2560 คณะรัฐศาสตร์มีแผนการรับ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,370 คน และสามารถรับนักศึกษา ได้จ านวน 2,349 
คน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 99.11 เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา  

จากจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาดังกล่าว มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวน 2,3๒3 คน          
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 98.89 เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 

จากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนดังกล่าว มีนักศึกษาที่พ้นสภาพ จ านวน 523 คน คิดเป็น
ร้อยละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 22.51 เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

เมื่อพิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่มีรหัสปีการศึกษา 2555 และ 25๕๖) ซึ่งมี
ผู้ส าเร็จการศึกษารวมจ านวน 444 คน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 67.37 เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษา
รหัสปีการศึกษา 2555 และ 2556 ที่ลงทะเบียนเรียน 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมีแผนการรับนักศึกษาจ านวน ๔๓๐ คน ในเบื้องต้นจากการ
รับเข้าจากการรับเข้าศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑) มีจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจ านวน ๑๑๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๑ เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา รายละเอียดตามตารางที่ ๑ 

 

ตารางที่ ๑  แสดงสถานภาพของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - 2560 และปีการศึกษา  
     ๒๕๖๑ ในเบื้องต้น 

 

 
 

หมายเหตุ... 

ปีรหัส นศ. แผนรับ (P) รับเข้า (E) ลงทะเบียน (R) พ้นสภาพ คงอยู่ ส าเร็จการศึกษา ในเวลา เกินเวลา
2555 300 300 293 86 3 209 186 23

100.00 %P 97.67 %P 1.00 %P 69.67 %P
97.67 %E 29.35 %R 1.02 %R 71.33 %R 63.48 %R 7.85 %R

2556 410 382 366 113 33 235 235 -
93.17 %P 89.27 %P 8.05 %P 57.32 %P

95.81 %E 30.87 %R 9.02 %R 64.21 %R 64.21 %R 0.00 %R
2557 410 491 489 147 323 19 19 -

119.76 %P 119.27 %P 78.78 %P 4.63 %P
99.59 %E 30.06 %R 66.05 %R 3.89 %R 3.89 %R 0.00 %R

2558 410 453 453 116 337 - - -
110.49 %P 110.49 %P 82.20 %P

100.00 %E 25.61 %R 74.39 %R
2559 410 364 364 52 312 - - -

88.78 %P 88.78 %P 76.10 %P
100.00 %E 14.29 %R 85.71 %R

2560 430 359 358 9 349 - - -
83.49 %P 83.26 %P 81.16 %P

99.72 %E 2.51 %R 97.49 %R
รวม 55-60 2,370 2,349 2,323 523 1,357 444 421 23

ร้อยละปี 55-60 99.11 %P 98.02 %P / 98.89 %E 22.51 %R 57.26 %P / 58.42 %R 62.54 %P / 67.37 %R 63.88 %R 3.49 %R
รวม 58-60 1,250 1,176 1,175 177 998 - - -

ร้อยละปี 58-60 94.08 %P 94.00 %P / 99.91 %E 15.06 %R 79.84 %P / 84.94 %R - - -
2561 430 111 (25.81%P) ผลการคัดเลือกบคุคลเขา้ศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2561 (ณ วนัท่ี 8 ม.ค. 2561)
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หมายเหตุ : ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2560 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560  
 %P  =  เทียบกับแผนรับ  %E  =  เทียบกับรับเข้า  %R  =  เทียบกับลงทะเบียน 

 

  ส าหรับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕55  คณะรัฐศาสตร์ มีนักศึกษาทั้งหมด         
รวมทั้งสิ้นจ านวน 98๔ คน และเพ่ิมเป็น ๑,๓๕๗ คน ในปีการศึกษา ๒๕60 รายละเอียดตามตารางที่ ๒ 
 

 ตารางที่ ๒  แสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 - 2560 ของคณะรัฐศาสตร์  
 

 
      หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2561 
 

จากแบบสอบถามภาวะการมีงานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘  คณะรัฐศาสตร์มีบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน ๑ ปี  รวมจ านวน ๑๕๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘2.๑๖ 
ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม และบัณฑิตมีงานท าตรงสาขา รวมจ านวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๑  
รายละเอียดตามตารางที่ ๓ 
  

ตารางที่ ๓  ภาวะการมีงานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) 
               ปีการศึกษา 2555 - 2558 ของคณะรัฐศาสตร์ 

 
 

หมายเหตุ :  
๔. ข้อมูลการเข้าตอบแบบสอบถามผ่านระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

http://www.employ.mua.go.th   
๕. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี เทียบจาก (ผู้มีงานท าภายใน 1 ปี จากการตอบแบบสอบถาม / จ านวนผู้ ตอบ

แบบสอบถาม) X 100 , (๕) = ((4)/(3)) X 100  
๖. ร้อยละการท างานตรงสาขา เทียบจากจ านวนการได้งานท าตรงสาขา ของผู้มีงานท าใน 1 ปี / จ านวนผู้มีงานท าภายใน 1 ปี , (๗)=

((6)/(4)) X 100  
 

ดังนั้น... 

ปีการศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 รวมท้ังหมด
2555 293 169 252 220 40 7 3 - - - 984
2556 366 238 157 185 13 7 3 - - - 969
2557 489 308 222 154 4 3 - - - - 1,180
2558 453 383 281 216 6 1 - - - - 1,340
2559 364 368 357 275 21 1 - - - - 1,386
2560 349 312 337 323 33 3 - - - - 1,357

http://www.employ.mua.go.th/
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  ดังนั้น หากพิจารณาจากประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 23,970,900 บาท เมื่อเทียบกับต่อค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิของนักศึกษา 
จะพบว่า คณะรัฐศาสตร์ควรมีนักศึกษาขั้นต่ า รวมจ านวน ๑,๔๒๓ คน ซึ่งหากเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดรวม
ทั้งสิ้น ๑,๓๕๗ คน  อาจส่งผลให้คณะรัฐศาสตร์มีรายได้ไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่าย  จ านวน  
1,111,968 บาท รายละเอียดตามตารางที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔ ...
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ตารางท่ี ๔  จ านวนนักศึกษาท่ีพึงมีในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2565 ของคณะรัฐศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

(1) 23,970,900  19,645,320 20,422,780 22,119,820 23,409,540 บาท
(1.1)      - ประมาณการรายจ่าย (ในทุกหมวดรายจ่าย ยกเวน้ยกงบลงทุน) 23,970,900    19,645,320   20,422,780    22,119,820   23,409,540    บาท
(1.2)      - ประมาณการใช้หนี้ บาท
(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (อตัรา 17,000        บาท/คน/ภาคการศึกษา) 34,000          34,000         34,000          34,000         34,000          บาท
(3) หักค่าบ ารุงมหาวทิยาลัย เป็นเงิน 8,000         บาท/คน/ปี คงเหลือ 26,000          26,000         26,000          26,000         26,000          บาท
(4) หักเข้ากองทุนเงินส ารอง 10% เป็นเงิน 2,600         บาท คงเหลือ 23,400          23,400         23,400          23,400         23,400          บาท
(5) จัดสรรให้ส านักงานอธกิารบดี 10% เป็นเงิน 2,340         บาท คงเหลือ 21,060          21,060         21,060          21,060         21,060          บาท
(6) ต้ังแผนจ่ายได้ร้อยละ 80% จากยอดประมาณการทีค่งเหลือ 16,848          16,848         16,848          16,848         16,848          บาท

(7) 23,970,900    19,645,320   20,422,780    22,119,820   23,409,540    คน
16,848 16,848 16,848 16,848 16,848

(8) 1,423 1,166 1,212 1,313 1,389 คน ต่อปี 
งบประมาณ

(9) 356 292 303 329 348 คน

(10) 430 430 430 430 430 คน

(11) 399 399 399 399 399 คน
นักศึกษาทีร้่อยละ 92.80 ดังนั้น หากยังคงรับนักศึกษาได้ในอตัราเท่าเดิม
จะมนีักศึกษาใหมใ่นแต่ละปีการศึกษา เท่ากบั

(12) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ณ 12 มกราคม 2561 (รหัส 55-60) เท่ากับ 1,357 คน
(13) จากจ านวนนักศึกษาควรมีข้ันต่ า ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 เท่ากับ 1,423 คน
(14) -66 คน ((14) =  (12)-(13)

(15) ซ่ึงจะท าให้มีรายได้ น้อยกว่า ประมาณการรายจ่าย จ านวน -1,111,968 บาท ((15) =  (14) x (6))

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มปีระมาณการรายจ่ายทีล่ดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น เป็นผลมาจากมกีารปรับพนักงานมหาวทิยาลัยทีจ่้างด้วยเงินรายได้ มาเป็น พนักงานมหาวทิยาลัยทีจ่้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน

ดังน้ัน หากประมาณการนักศึกษาเท่าปจจุบัน จะมีนักศึกษาต่ ากว่าท่ีควร
มี เท่ากับ

ประมาณการรายจ่ายคณะรัฐศาสตร์

ประมาณการจ านวนนักศึกษาจากประมาณรายจ่ายต่อค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธ ิ=

ดังน้ัน คณะฯ ควรมีจ านวนนักศึกษาในคณะข้ันต่ า

เพือ่ให้ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาสมดุลกบัรายจ่าย ทางคณะควรมนีักศึกษา
ในแต่ละชั้นปีไมน่้อยกวา่

(ทัง้นี้ คณะฯ ก าหนดแผนการรับนักศึกษา ป.ตรี ในช่วงปีการศึกษา 2560 - 2564 ไวจ้ านวนปีละ

จากการเปรียบเทียบแผนผลการรับนักศึกษา ในปี 2558 - 2560 ทีผ่่านมา มผีลการรับ
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2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ คณะมีผลการใช้
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายรับสูงกว่ารายจ่าย จ านวน ๖๕๓,๑๒๙.๗๖ บาท           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายสูงกว่ารายรับจ านวน ๑,๗๕๔,๗๖๕.๙๘ บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  รายรับสูงกว่ารายจ่าย จ านวน ๖๗๒,๕๗๘.๗๗ บาท รายละเอียดตามตารางที่ ๕ 
 

ตารางที่ ๕  เปรียบเทียบรายรับจริง-รายจ่ายจริง เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมายเหตุ :  1. ประมาณการรายรับ เป็นข้อมูลจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
                   ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ต้นปีงบประมาณ) 

   ๒. ข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากกองคลัง 
               ๓. ข้อมูลรายจ่ายจริงเป็นข้อมูลจากรายงานทางบัญชี กองคลัง 
 

3. ด้านการจัดหารายได้เพิ่มเติม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ตามแผนการ
จัดหารายได้เพ่ิมเติมที่คณะได้ด าเนินการจัดท า โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะมีแผนการจัดการรายได้รวมทั้งสิ้น 
536,๘๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีแผนการจัดหารายได้รวมทั้งสิ้น ๗๕๓,๘๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
มีแผนการจัดหารายได้รวมทั้งสิ้น ๗๕๓,๘๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการจัดหารายได้รวมทั้งสิ้น 
๗๕๓,๘๐๐ บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  มีแผนการจัดหารายได้รวมทั้งสิ้น ๗๕๓,๘๐๐ บาท รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๖ 

 

ตารางท่ี ๖  สรุปรายได้จากแผนการจัดหารายได้คณะรัฐศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

 
    4. ด้านการ... 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายรับจริง รายจ่ายจริง ส่วนต่างรายรับจริง-รายจ่ายจริง ส่วนต่างประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง 
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6)=(2)-(4)

2558 18,276,300.00  20,880,337.00   20,227,207.24 653,129.76 -1,950,907.24
2589 28,173,900.00  20,027,687.00   21,782,452.98 -1,754,765.98 6,391,447.02
2560 39,462,500.00  22,448,811.00   21,776,232.23 672,578.77 17,686,267.77

จ านวน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติวสอบขา้ราชการ 1 177,000        354,000        354,000        354,000        354,000        
2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน 5 269,800        269,800        269,800        269,800        269,800        
3 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 90,000          90,000         90,000          90,000          90,000          
4 จัดท าคู่มือเตรียมสอบ 1 -               40,000         40,000          40,000          40,000          
5 รัฐศาสตรดุษฎบีณัฑิต (รด.) 1 -               -              658,750        1,317,500     1,976,250     
6 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (รม.) 1 -               -              1,054,000 2,108,000     3,162,000     

536,800      753,800      753,800      753,800      753,800      
21,140,900  15,002,000 15,626,000 16,407,300 17,227,665 
21,677,700 15,755,800 16,379,800 17,161,100  17,981,465  
23,970,900 19,645,320 20,422,780 22,119,820  23,409,540 

-2,293,200 -3,889,520 -4,042,980 -4,958,720 -5,428,075รายรับสูง/ต่ ากว่ารายจ่าย (5)=(4)-(3)

ท่ี โครงการหารายได้

รวม (1)
ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (2)
รวมประมาณการรายรับ (ไม่รวมกับรายรับส่วนอ่ืน) (3)=(1)+(2)
รวมประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ (4)
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4. ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย  เช่น  การประหยัดพลังงาน  การบริหารก าลังคน  นักเรียนทุน และ
การบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการ ซึ่งจะมีผลท าให้ประหยัดงบประมาณได้ทั้งสิ้น เป็นเงิน 5,201,540 บาท 
รายละเอียดตามตารางที่ ๗ 

 

ตารางท่ี ๗  นโยบายด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ของคณะรัฐศาสตร์ 
 

 
หมายเหตุ : ร้อยละการลดค่าใช้จ่ายค านวณจาก เป้าหมายที่ต้องการลด หารด้วย ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 
(21,140,900 บาท) *100  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน และให้ 
ข้อเสนอแนะ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. คณะควรปรับแผนการหารายได้ให้เป็นรูปธรรม โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะควรท างานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 

2. คณะต้องจัดท าแนวทางแก้ไขปัญหาตกออกของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและจัดท าแผน 
ดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

3. คณะต้องปรับแผนการหารายได้ใหม่ให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากแผนการหารายได้ที่น าเสนอไม่มี 
เป้าหมายที่ชัดเจน เลื่อนลอย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และแผนที่น าเสนอมีการหารายได้น้อยเกินไป
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ ดังนั้นคณะควรท าแผนการหารายได้อย่างเร่งด่วนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป 

4. คณะควรมีแผนการหารายได้เชิงรุกจากศิษย์เก่า 
5. คณะควรพิจารณาการจัดการเรียนการสอนให้กับคนวัยท างาน 
6. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลส าหรับแผนการจัดหารายได้และแผนลดรายจ่าย 

ของคณะเป็นไตรมาส โดยติดตามในไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาต่อไป 
 
            มติที่ประชุม... 

ล าดับ นโยบาย กิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละการลดค่าใช้จ่าย
(1) (2) (3) (4) (5)

1 การประหยัดพลังงาน ควบคุมการใช้ห้องหลังเวลา 18:00 น. และยกเลิกการใช้เคร่ืองปรับอากาศห้อง 
3306, 3303, 3208 ลดปริมารการใช้ไฟประมาณ 15% ของอาคารเรียนรวม
 3

75,000 0.35 ต่อปี 

2 การบริหารก าลังคน รักษาอตัราส่วนอาจารย์และเจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุนและมอบหมายภาระงาน
มากกวา่ 1 งานให้กบัพนักงาน 1 คน (เงินเดือนทีล่ดได้ 270,000 บาทต่อป)ี

270,000       1.28 ต่อปี 

3 นักเรียนทุน เปล่ียนจากพนักงานเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ จ านวน 8 ราย (อยูใ่น
ระหวา่งลาศึกษา) ประหยัดเงินรายได้ในการจ่ายเงินค่าจ้าง 2,856,540 บาท 
ต่อปี

2,856,540    ร้อยละ 12.65 ต่อปี

4 การบูรณาการกจิกรรมบริการ
วชิาการ

ใช้กลไกการประเมนิผลปฏิบัติราชการ เพือ่มอบหมายให้บุคลากรหาแหล่งทุน
ภายนอกมาใช้บูรณาการกบัการเรียนการสอนเพือ่ลดโครงการทีใ่ช้เงินรายได้ของ
คณะ (อย่างน้อย 2,000,000 บาท)

2,000,000    ร้อยละ 9.46 ต่อปี
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  จากการพิจารณาผลการด าเนินงานของท้ังสามคณะข้างต้น สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ
โดยรวมของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลส าหรับแผนการหารายได้และแผนปรับลดรายจ่าย 
ของแต่ละคณะทุกไตรมาส โดยติดตามผลในไตรมาสที่ 2 และ 3 เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีการจัดระบบค่าตอบแทนขั้นพ้ืนฐานส าหรับอาจารย์และจะมี 
ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมก็ต่อเมื่อมีงานเพ่ิมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีหารายได้เพ่ิมให้คณะหรือมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ outcome based education อย่างเป็น
รูปธรรม 

4. มหาวิทยาลัยควรพิจาณาให้ทุกคณะมีการจัดการเรียนการสอนให้แก่วัยท างาน 
5. มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาจัดท าหน่วยบริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือหารายได้เพ่ิม 
6. มหาวิทยาลัยควรศึกษาปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอ และบันทึกไว้เพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง 

ข้อผิดพลาดของนโยบายของรัฐในการปรับลดงบประมาณของทุกมหาวิทยาลัยเท่ากันทั้งประเทศ 
7. มหาวิทยาลัยควรให้คณะทุกคณะประชุมร่วมกันในการจัดท าหลักสูตร งานวิจัย และบริการ

วิชาการร่วมกัน เพื่อเป็นจุดแข็งในแต่ละหลักสูตร 
8. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อพันธบัตรของคณะต่างๆและแจ้งให้             

สภามหาวิทยาลัยทราบในครั้งต่อไป 
9. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้คณะรายงานการเงินในทุกประเภทให้มหาวิทยาลัยทราบและควร 

รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ถ้าไม่รายงานถือว่าเป็นความผิดทางวินัย 
10. ทุกคณะต้องส่งงบการเงินให้มหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  และควรรายงาน 

ในช่วงเวลาเดียวกันเพ่ือให้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
11. มหาวิทยาลัยควรประมาณการรายรับในแต่ละปี  โดยให้ประมาณการจากรายรับจริงในปีที่       

ผ่านมา 
12. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับลดหลักสูตร ภาควิชา และคณะที่ไม่ตรงตามตลาดแรงงาน และ 

ควรมีการวางแผนระยะยาวในการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย 
13. คณะควรพิจารณาวางแผนบุคลากรในคณะเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใน

อนาคตและปรับลดภาระต่างๆ ที่ไม่สร้างรายได้ 
14. แต่ละคณะควรมีแผนการหารายได้นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนอย่างเป็นรูปธรรมและให้มี

รูปแบบการรายงานที่เหมือนกัน เช่น แผนการจัดหานักศึกษาได้ตามแผน แผนการหารายได้จากการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น  และแผนการลดปัญหานักศึกษาพ้นสภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

15. แต่ละคณะควรมีแผนการลดรายจ่ายอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีรูปแบบรายงานที่เหมือนกัน 
เช่น การปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การลดค่าใช้จ่ายในส่วนวัสดุสิ้นเปลืองและการลดค่าไฟฟ้า 

 
 

16. มหาวิทยาลัย… 



๓๖ 
  

 

16. มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลของศิษย์เก่าท่ีเป็นครูในโรงเรียนต่างๆ  เพ่ือให้ช่วยในการหานักศึกษา 
เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย  และควรมีข้อมูลจากศิษย์เก่าที่เคยมีเรียนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้ทราบถึง
ทุนการศึกษาต่อในคณะต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๗. ในการรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือเข้าศึกษาในคณะศิลปประยุกต ์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามปกติต่อไป  และส าหรับการรับสมัคร
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  ของนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น  เห็นควรให้
พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจัก
ได้ด าเนินการพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหา  โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการแก้ไขปัญหาและน าเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๑๘. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการปรับโครงสร้างโดยรวมทั้งมหาวิทยาลัย  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสภา 
มหาวิทยาลัย คือ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์  นางสีลาภรณ์  บัวสาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  
อธิวาสน์พงศ์  เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาจัดท าโครงการพัฒนาการด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม  มอบมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการปรับโครงสร้าง
โดยรวมของมหาวิทยาลัย  โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการ ดังนี้                                
1) รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์  2) นางสีลาภรณ์  บัวสาย และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  
อธิวาสน์พงศ์  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
      - 
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
     - 

      

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
        - 
 

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

     - 
 



๓๗ 
  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 


