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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๙/๒๕๖๐  

วันเสาร์ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐   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. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
           ๒๐. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน...   



๒ 
 
๒๐. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชยั  สมานชาติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

๔. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
    

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๓. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๔. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๕. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม

กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยไดล้าประชุม  จ านวน  ๓  ท่าน  ดังนี้   
   ๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์   
  ๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย   

  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ   
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

  มติที่ประชุม         รับทราบ 
            ๑.๑.๓  ขอแสดง... 



๓ 
 
   ๑.๑.๓  ขอแสดงความยนิดีกับรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น 
        อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
        ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดามีมติ
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งแต่วันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
จึงขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ              
ในครั้งนี้ด้วย 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

   ๑.๑.๔  ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่งว่าง 
               ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากรองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เกษียณอายุราชการ และได้รับอนุมัติให้ลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์             
ตั้ งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร ว่ างลง                               
จ านวน ๑ ต าแหน่ง  และเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่งว่าง นั้น  และผู้ที่ได้รับเลือก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
 ในโอกาสนี้  จึงขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ในครั้งนี ้
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบ 

 เดือนที่ผ่านมา 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                 

สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร  โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อสื่อสาร 

 

                 แนวนโยบาย… 



๔ 
 
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกันในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนิน งานไปตามวัตถุประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน กันยายน  ๒๕๖๐  

       

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๒  รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

       รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญในนโยบายทางด้านการเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ การสะท้อนการใช้เงินงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริการ
จัดการด้านการเงินของคณะที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้
อนุญาตให้ คุณณรงค์  ตั้งยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบ
กระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะบริหาร
ศาสตร์  ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุป ดังนี้ 
 

1.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 
สินทรัพย์รวม    148,050,456.19  บาท 
หนี้สินรวม                            7,904,762.73  บาท 
ส่วนของทุนรวม    140,145,693.46  บาท 

1.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
รายได้จากการด าเนินงาน 
     รายได้รับจัดสรร     22,457,027.50   บาท 
     รายได้อ่ืน       2,343,694.15   บาท 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน                     24,800,721.65  บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
     ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน   24,810,241.79   บาท 
     ค่าใช้จ่ายการบริหาร    11,713,920.14   บาท 
                   ค่าใช้จ่าย… 



๕ 
 

     ค่าใช้จ่ายอาคารและสถานที่     5,228,154.94   บาท 
     ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร                1,067,458.97   บาท 
     ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ       364,070.50   บาท 
     ค่าเสื่อมราคา                              3,231,668.00   บาท 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                 46,415,514.34  บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (21,614,792.69)  บาท 
 

1.3 งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
      เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน  (14,411,561.9) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
      เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน        (6,619,976.00) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
      เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน    242,390.39 บาท 

              เงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน                                      (20,789,146.95) บาท 
              เงินสด ณ วันต้นงวด                                    147,665,370.48 บาท  

เงินสด ณ วันสิ้นงวด                                    126,876,223.53 บาท 
 

1.4  คณะบริหารศาสตร์ สรุปรายได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2559  ดังนี้ 
           - ตารางเปรียบเทียบรายรับจัดสรรที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

รายการ ภาคการศึกษา ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  

2/57 2,580,780.00   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 

2/57 122,590.00   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

     2/58  
 

6,124,780.00  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 

     2/57 1,398,440.00   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 

     2/57 (43,880.00)   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 

     2/57 (34,920.00)   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

     1/58 5,317,317.50   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

    1/58 485,380.00   

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

     2/58  
 

2,540,320.00  



๖ 
 

รายการ ภาคการศึกษา ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

     1/58 2,105,270.00   

รวมรายได้รับจัดสรร  11,930,977.50 8,665,100.00  
 
 

  -  ตารางเปรียบเทียบรายรับจัดสรรที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2556 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2558  

 
3/58 

   
 

 
612,405.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา
2558 

 
2/58 

   
 

 
5,608,450.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
1/58 

   
 

 
6,465,187.50 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
1/57 

   
 

 
7,160.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
1/57 

  
5,619,625.00 

 
 

  

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
2/57 

   
 

 
2,765,620.00 

 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี 

 
2/57 

   
1,430,010.00 

 
 

 



๗ 
 

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2556 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

การศึกษา 
2557 

      

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
1/57 

   
280.00 

 

  

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
2/58 

    
4,987,280.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
3/58 

    
360,250.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
3/58 

    
2,784,390.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปี
การศึกษา 
2558 

 
2/58 

    
508,620.00 

 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2557 

 
2/57 

    
140.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
1/58 

    
2,973,960.00 

 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
2/58 

    
8,197,450.00 

 



๘ 
 

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2556 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
1/59 

    
1,589,760.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

   
2/59 

     
1,787,140.00 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
1/59 

    
3,258,110.00 

 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
2/59 

     
3,060,520.00 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
1/59 

    
3,948,460.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
1/59 

     
110,450.00 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
1/59 

    
90,140.00 

 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2558 

 
1/58 

    
109,990.00 

 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ป ี

 
3/59 

     
100,480.00 

 



๙ 
 

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2556 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

การศึกษา 
2559 

      

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
3/59 

     
3,335,930.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
3/59 

     
773,920.00 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
1/59 

    
1,511,880.00 

 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2556 

 
1/56 

 
 
1,950,690.00 
 

 
 

   

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2560 

 
1/60 

     
810,500.00 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2559 

 
3/59 

    
 

 
887,970.00 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2560 

 
1/60 

     
16,812,145.00 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 
2560 

 
2/59 

     
21,935,289.00 



๑๐ 
 

รายการ ภาค 
การศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2556 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ป ี

 
1/59 

    
22,909,710.00 

 

รวมรายได้รับ
จัดสรร 

 1,950,690.00 5,619,625.00 1,430,290.00 68,688,962.50 49,614,344.00 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบจ านวนงบประมาณรายรับของคณะควรให้ตรงกันกับของ

มหาวิทยาลัย  เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจักได้ทราบงบประมาณรายรับที่สะสมไว้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
ตามจ านวนที่มีอยู่จริง 

๒. มอบคณะบริหารศาสตร์ด าเนินการเร่งรัดเรื่องลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย เนื่องจากมียอดค้างช าระ
จ านวนมาก    
 

มติที่ประชุม         รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยและคณะบริหารศาสตร์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๑.๒.๓  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน 
         หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   แห่งชาติ (TQR) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) จ านวน 7 หลักสูตร ต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 
มีนาคม 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0529/2700 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ความละเอียดทราบแล้ว
นั้น 

สกอ. ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีคุณสมบัติฯ ตามที่ก าหนด เพ่ือขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) จ านวน 6 หลักสูตร เมื่อเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560  ที่ผ่านมาตามความทราบแล้วนั้น 

ในการนี้ สกอ. ได้แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2560 โดยมีมติเห็นชอบการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ๑) 
หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และ ๒) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ0506(3)/ว1240 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจประเมิน 

 

           คุณภาพ… 



๑๑ 
 
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเพ่ือขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบแล้วเมื่อการะประชุมครั้งที่ 14/2560  วันที่ 5 กันยายน 2560 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการเห็นชอบการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                            
จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย สกอ. 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ 268/2557  
     คดีหมายเลขแดงที่ 726/2560 ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร้อง กับ  
     บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด (คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้ 
     อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง)  
                    มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายเสวก บุญกาญจน์ นิติกร
ปฏิบัติการ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1. การท าสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท  
ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด  
   เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฎ อธิการบดีใน
ขณะนั้น ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด เพื่อร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษายกกรรมสิทธิ์
ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริหารจัดการเก็บผลประโยชน์ สัญญาเลขที่ ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘  โดยผู้ร่วมลงทุนจะเป็นผู้
ลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง  ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และ
จัดหาผลประโยชน์ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ร่วมลงทุนแต่เพียงฝ่ายเดียว และให้อาคารหอพักนักศึกษาตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยทันที  โดยมีข้อตกลงผ่อนช าระคืนเงินทุนในแต่ละเดือน รวมระยะเวลา ๒๕ ปี (หรือ ๓๐๐ เดือน) 
รวมเงินที่มหาวิทยาลัยต้องผ่อนช าระคืนให้บริษัท จ านวน ๖๘๙,๘๐๒,๕๘๘ บาท โดยแยกเป็นเงินต้น จ านวน 
๒๖๕,๘๙๙,๘๗๔.๒๘ บาท และดอกเบี้ย อีกจ านวน ๔๒๓,๙๐๒,๗๑๓.๓๐ บาท ภายหลังจากมีการท าสัญญาร่วม
ลงทุนดังกล่าว  
 2. การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน)  
   เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ได้ท าสัญญาโอนสิทธิรับเงินตามสัญญา
ก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดให้กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ได้มี
หนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบถึงการโอนสิทธิรับเงินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
   3. การซื้อคืนหอพักนักศึกษา จ านวน 4 หลัง   
    3.1 วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ บริษัทได้เสนอขายคืนหอพักทั้งโครงการให้มหาวิทยาลัยในวงเงิน 
๒๖๓,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีจึงน าข้อเสนอของบริษัทเสนอต่อ                  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในคราวการประชุมครั้งที่  5 /๒๕๕4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุม                    
สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบอ านาจการลงนามสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างของ            
                     ศาสตราจารย์ประกอบฯ… 



๑๒ 
 
ศาสตราจารย์ประกอบฯ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือหารือไปยังส านักงานอัยการสูงสุดในหลายประเด็น อาทิ 
สัญญาดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สัญญาดังกล่าวมีลักษณะที่เสียเปรียบเอกชนหรือตีความสัญญาเอ้ือประโยชน์
แก่เอกชนหรือไม่ ในกรณีที่สัญญาดังกล่าวเป็นการท าสัญญาหรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชนหรือตีความสัญญา
เอ้ือประโยชน์แก่เอกชนท าให้ราชการได้รับความเสียหาย 
     3.2 ส านักงานอัยการสูงสุดได้ตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย โดยมีความเห็นว่า การลงนามใน
สัญญาก่อสร้างหอพักนักศึกษาดังกล่าวมหาวิทยาลัยไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ         
พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
พ.ศ. ๒๕๓๔ และเห็นว่าหากปฏิบัติตามสัญญาต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ สภามหาวิทยาลัยก็ชอบ
ที่จะให้ความเห็นชอบในการยกเลิกสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว  
  3.3 วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔มหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการตรวจสอบสัญญาฯ โดยส านักงานอัยการสูงสุด และสภามหาวิทยาลัยมีมติ             
๑) ให้มหาวิทยาลัยเจรจากับบริษัทก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด เพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ๒) ให้มหาวิทยาลัย
ประเมินราคากลางของการก่อสร้างหอพักทั้ง ๔ หลัง ๓) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะผู้แทนเพ่ือเจรจา
แก้ไขสัญญาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ท าไว้กับเอกชน  
  3.4 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได้เสนอผลการเจรจาของคณะผู้แทนเจรจา ให้ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญว่าจากการตรวจสอบของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ได้เคยมีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย
ว่า บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ได้โอนสิทธิการรับเงินให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) แล้วตั้งแต่วันที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๔๘” ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ ๑) ให้มหาวิทยาลัยติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ เพ่ือเจรจาเรื่องการช าระเงินค่าอาคารหอพักนักศึกษา ๔ หลัง  ที่มหาวิทยาลัยค้างช าระอยู่ 
  3.5 วันที่ 10 มกราคม 2555 บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือบอก
เลิกสัญญาก่อสร้างหอพักนักศึกษาดังกล่าวกับมหาวิทยาลัย โดยอ้างว่ามหาวิทยาลัยผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญา
ดังกล่าว  
  3.6 คณะผู้แทนได้มีการเจรจากับธนาคารศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับ เงื่อนไขการช าระเงิน 
หลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งได้ข้อสรุปตามหนังสือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) แจ้งมหาวิทยาลัยให้ทราบว่าคณะกรรมการของธนาคารได้อนุมัติให้รับ
ช าระเงินค่าอาคารหอพัก จ านวน ๑๓๒,๓๙๑,๙๘๑.๐๐ บาท พร้อมทั้งเสนอเงื่อนไขอ่ืนในการช าระเงิน โดยเฉพาะ ได้
เสนอเงื่อนไขว่าหากธนาคารได้รับช าระหนี้ครบถ้วนตามจ านวนแล้ว ธนาคารจะยกเลิกภาระหนี้ที่เหลือของเงินกู้
ดังกล่าวทั้งหมด พร้อมกับหยุดด าเนินคดีส าหรับภาระหนี้ที่เหลือของเงินกู้ดังกล่าวกับ บริษัทก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด  
 3.7 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้เสนอผลการเจรจากับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด 
(มหาชน) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการช าระเงินค่า
อาคารหอพักนักศึกษาให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอในหนังสือลงวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (เอกสารประกอบการประชุม ) จ านวน ๑๓๒,๓๙๑,๙๘๑.๐๐ บาท ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาได้ต่อ           
รองขอให้ช าระเงินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหลือจ านวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
โดยจะช าระงวดเดียว ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ  
  3.8 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ได้ตกลงตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัย 
โดยยอมรับช าระเงินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และยกเลิกภาระหนี้ที่เหลือของเงินกู้ 
ที่มีสัญญาโอนสิทธิการรับเงินค่างานตามสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาฯ สัญญาจ้างเลขที่          
                         

                        ม.อบ. ๐๑/๒๕๔๘… 



๑๓ 
 
ม.อบ. ๐๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นหลักประกัน ระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) กับ บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ทั้งหมด พร้อมกับหยุดด าเนินคดีส าหรับภาระหนี้ส่วนที่เหลือของเงินกู้
ดังกล่าวกับ บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด  
  3.9 วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ลงนามในสัญญาช าระเงินค่าอาคาร
หอพักนักศึกษา ๔ หลัง กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) 
   3.10 วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้ช าระเงินจ านวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิการรับเงินตามกฎหมาย (เจ้าหนี้ตัวจริง) โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารเลขที่บัญชี ๗๗๗-๐-๐๕๑๓๗-๗ ในชื่อบัญชี “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส าหรับบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง 
จ ากัด” ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารเดิมที่มหาวิทยาลัยได้ผ่อนช าระเงินค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้             
เมื่อรวมกับจ านวนที่มหาวิทยาลัยได้ผ่อนช าระไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๕๘ 
งวด จ านวนเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๒,๕๑๐ บาท จึงรวมเป็นเงินทั้งหมด ๒๑๗,๐๐๒,๕๑๐ บาท ที่มหาวิทยาลัยได้ช าระให้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อคืนอาคารหอพักสี่หลัง  ซึ่งมหาวิทยาลัยจ่ายน้อยกว่าในสัญญา                        
เป็นเงิน จ านวน ๔๗๒,๘๐๐,๐๗๘ บาท 
  4. การเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
   4.1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ได้ยื่นค าร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพ่ือให้วินิจฉัยชี้ขาดตามสัญญาก่อสร้างหอพักดังกล่าว 
   4.2 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะอนุญาโตตุลาการ (ศาสตราจารย์พิเศษประจักษ์ พุทธิสมบัติ 
อาจารย์พิเศษประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ นายชัยรันต์ -         
ธรรมพีร อดีตรองประธานบริษัท พรีบิลย์ จ ากัด เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด                       
และนายสุเมธ ชัยช่วงโชติ ผู้ตรวจการอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด เป็น อนุญาโตตุลากรฝ่ายมหาวิทยาลัย) ได้มี                         
ค าวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขด าที่ ๙/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๕๗ โดยพิจารณาว่าสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้องระหว่างบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) เป็นเพียงการโอนสิทธิการรับเงิน
เท่านั้น ไม่ได้เป็นการโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญาก่อสร้างหอพักนักศึกษาดังกล่าวไปด้วย จึงวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ช าระหนี้แก่บริษัทก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด จ านวนที่ผิดนัดเป็นเงิน ๑๔,๓๑๒,๕๖๘ บาท กับดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ ๖ ต่อปี โดยแบ่งคิดดอกเบี้ยตามงวดที่ผิดนัดแต่ละงวดเริ่มแต่งวดปีที่ ๕/๑๑ (งวดสิ้นเดือนเมษายน 
๒๕๕๔) จนถึงงวดปีที่ ๖/๖ (งวดสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔) รวม ๘ งวด จนกว่าจะช าระเสร็จแต่ละงวด กับช าระ
เงินจ านวน ๒๕๙,๔๓๓,๓๙๖.๑๙ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาท (๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕) จนกว่าช าระเสร็จ 
  5. การยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
   มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย                      
จึงยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองอุบลราชธานีเพิกถอนค าสั่งชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เป็นคดีหมายเลขด าที่ 268/2557 
  6. ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี 
   วันที่ 29 กันยายน 2560 ศาลปกครองอุบลราชธานี (นายอิทธิพล ทัศนา ตุลาการศาลปกครอง
อุบลราชธานี ตุลาการเจ้าของส านวน นายวิสูตร วัจนะเสถียรกุล ตุลการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี และ   
นายประกาย วิบูลย์วิภา ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี) เป็นคดีหมายเลขด าที่ 268/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 
726/2560 ได้มีค าพิพากษาเพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการดังกล่าว        
สรุปความได้ว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด มีหนี้ที่จะต้องการ 
 

        ปฏิบัติการ… 



๑๔ 
 
ปฏิบัติการช าระต่อกัน โดยบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด จะต้องท าการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามแบบรูป
รายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สัญญาระบุเสียก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสิทธิให้บริษัท ก าจร
กิจก่อสร้างจ ากัด ปฏิบัติการช าระหนี้ดังกล่าวได้ตามบทบัญญัติมาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องท าการจัดสรรแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่จัดเก็บได้จาก
การบริหารจัดการอาคารหอพักดังกล่าวแก่บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด และบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด มีสิทธิ
เรียกให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปฏิบัติการช าระหนี้ดังกล่าวได้ตาม บทบัญญัติมาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
   อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ลงวั นที่ 2 
มิถุนายน 2548 ส่งส าเนาเอกสารสัญญาโอนสิทธิรับเงิน ระหว่าง บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ในฐานะผู้โอน กับ
ธนาคารดังกล่าวในฐานะผู้รับโอน โดยระบุรายละเอียดว่า ตามที่บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ได้ท าสัญญา                  
เลขที่ ม.อบ. 01/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ไว้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง
จ ากัด มีหนี้สินและภาระผูกพันที่จะต้องช าระหนี้ในขณะนี้และที่จะต้องช าระต่อไปในภายหน้าแก่ธนาคาร                      
บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด จึงตกลงโอนสิทธิเรียกร้องในอันที่จะได้รับเงินจากผู้จ่ายเงิน ให้แก่ธนาคารเป็นเงิน
จ านวน 689,410,714 บาท โดยบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ตกลงกับธนาคารให้มีการแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง
ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบ เอกสารสัญญาดังกล่าวแม้จะระบุชื่อสัญญาว่าเป็นการโอนสิทธิการรับเงิน แต่โดยที่
สัญญาจัดท าขึ้นโดยบริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก ไม่ใช่คู่สัญญาเลขที่ ม.อบ. 01/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ด้วยกัน เนื้อหาสาระเป็นเรื่อง
การโอนสิทธิเรียกร้อง การตีความการแสดงเจตนาท าสัญญาข้างต้นต้องเพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญายิ่งกว่า
ถ้อยค าส านวนหรือตัวอักษร ทั้งนี้ตามมาตรา 171 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
  กรณีย่อมถือว่าเอกสารสัญญาโอนสิทธิรับเงิน ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 เป็นสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
ตามบทบัญญัติมาตรา 303 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแสดงว่า ก่อนที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะต้องท าการช าระหนี้ตามสัญญา สิทธิเรียกร้องของบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด  ให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีช าระหนี้ข้างต้นได้โอนไปยังธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) แล้ว บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ไม่
มีสิทธิเรียกให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช าระหนี้อีกต่อไป ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
มีค าชี้ขาดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช าระหนี้แก่บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด จ านวน 273,745,964.19 บาท 
ดังกล่าวนั้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องรับผิดในมูลหนี้ที่ได้โอนไปยังบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สัญญาแล้ว อันเป็น
การฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะดังที่
เป็นอยู่เดิมตามมาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งๆที่ไม่มีเหตุตามกฎหมายดังกล่าวอยู่จริง 
กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน ย่อมเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เข้าตามเงื่อนไขที่
ศาลจะมีค าสั่งเพิกถอนได้ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 40 วรรคสาม (2) (ข) ข้ออ้างของ
บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด ฟังไม่ข้ึน 
  พิพากษาเพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขด าท่ี ๙/๒๕๕๗ 
หมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ผู้ร้อง กับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้คัดค้าน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี               
คดีหมายเลขด าที่ 268/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 726/2560 ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร้อง กับ 
บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ผู้คัดค้าน ที่ พิพากษาเพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ หมายเลขด าที ่๙/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท  
             ก าจรกิจ… 



๑๕ 
 
ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ผู้ร้อง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้คัดค้าน เป็นผลให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดช าระหนี้
ให้แก่บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด จ านวน 273,745,964.19 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทเจ็ดแสนสี่หมื่น
ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์) 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ       
  

 ๑.๒.๕  ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
     ประเภทวิชาการ  
       นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี 
ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้าง และ ท าสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี แต่อายุ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี  
                    ฯลฯ  

ข้อ ๖ การจ้างบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ให้ท า
สัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม ่

ฯลฯ 
ข้อ ๙ หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัต ิและรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐         

ในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติจ้าง นายแพทย์ธวัติ บุญไทย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 

๗๒,๒๔๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                 
การสาธารณสุข  

๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการอนุมัติจ้าง นายแพทย์ธวัติ บุญไทย            
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน ๗๒,๒๔๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

       ระเบียบวาระท่ี  ๒... 



๑๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐  
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  ขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส าหรับจ่ายค่าจ้างพนักงาน 
                               เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์ เจริญ   รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ                              
สภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม                              
ครั้งที่ 17/2560 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือจ่ายค่าจ้างพนักงานและ
ค่าจ้างชั่วคราว ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จ านวน 599,6๒0 บาท เนื่องจากประมาณการรายจ่ายที่คณะตั้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เพียงพอส าหรับเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดงบบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

รายการ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยสมทบ
ประกันสังคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป - 
ค่าจ้างพนักงาน 

รวม 

แผนรายจ่ายเดิม 356,180.00 532,000.00 185,610.00 5,472,440.00 6,546,230.00 
ปรับแผนงบประมาณ ครั้งที่ 1       290,000.00 290,000.00 
ปรับแผนงบประมาณ ครั้งที่ 2       592,211.53 592,211.53 
  356,180.00 532,000.00 185,610.00 6,354,651.53 7,428,441.53 
จ่ายจริง ต.ค.59 32,380.00 44,800.00 17,308.00 526,760.00 621,248.00 
จ่ายจริง พ.ย.59 32,380.00 39,200.00 17,308.00 526,760.00 615,648.00 
จ่ายจริง ธ.ค.59 32,380.00 39,200.00 17,308.00 526,760.00 615,648.00 
จ่ายจริง ม.ค.60 32,380.00 72,800.00 17,308.00 526,760.00 649,248.00 
จ่ายจริง ก.พ.60 32,380.00 61,600.00 18,586.00 558,100.00 670,666.00 
ตกเบิก        545,580.00 545,580.00 
จ่ายจริง มี.ค.60 32,380.00 56,000.00 16,620.00 524,020.00 629,020.00 
จ่ายจริง เม.ย.60 32,380.00 33,600.00 16,620.00 524,020.00 606,620.00 
จ่ายจริง พ.ค.60  32,380.00 50,400.00 16,620.00 524,020.00 623,420.00 
จ่ายจริง มิ.ย.60  32,380.00 44,800.00 16,192.00 533,332.00 626,704.00 
จ่ายจริง ก.ค.60 32,380.00 44,800.00 15,870.00 506,570.00 599,620.00 
จ่ายจริง ส.ค.60 32,380.00 44,800.00 15,870.00 506,570.00 599,620.00 
รวมจ่าย ต.ค.59 - ส.ค.60 356,180.00 532,000.00 185,610.00 6,329,252.00 7,403,042.00 
คงเหลือหลังเบิกจ่าย ต.ค.59 - ส.ค.60         25,399.53 
รายจ่าย ก.ย.60 32,380.00 44,800.00 15,870.00 506,570.00 599,620.00 
รวมรายจา่ย 388,560.00 576,800.00 201,480.00 6,835,822.00 8,002,662.00 
หมายเหตุ  : ขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยจ านวน 599,620 บาท เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือเพียง 25,399.53 บาท 
ซ่ึงไม่เพียงพอที่จะเบิกจ่ายค่าจ้างส าหรับเดือน กันยายน 2560 



๑๗ 
 

ทั้งนี้ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดท าแผนการช าระหนี้เพื่อคืนเงินทุนส ารอง 
มหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแผนการช าระหนี้คืนมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๕ 
ปี และจะเริ่มช าระหนี้ในปีที่ ๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ดังนี้ 
 

เงินยืมปีงบประมาณ 
2561 

ปีท่ีช าระหนี้ รวม 
ปี พ.ศ. 
2564 

ปี พ.ศ. 
2565 

ปี พ.ศ. 
2566 

ปี พ.ศ. 
2567 

ปี พ.ศ. 
2568 

599,620 100,000 100,000 100,000 100,000 199,620 599,620 
    

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๕๙๙,๖๒๐ บาท ส าหรับ
จ่ายค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประจ าเดือนกันยายน 2560 
     
  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 3.๒  ขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
     กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   เพื่อตั้งแผนปฏิบัติงาน 
     และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
       ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ                              
สภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
17/2560 (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  รวมจ านวน                             
3,131,๔๐0 บาท  เพ่ือตั้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   มีประมาณ 
การรายรับดังนี้ 

แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น  1๔,๓๑๐,๕๐0 บาท จ าแนกเป็น 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  ๖,๗๘๑,๑๐๐ บาท 
 เงินรายได้ จ านวน  7,529,400 บาท โดยจ าแนกเป็น 

- ประมาณการรายรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 7,429,400 บาท 
- ประมาณการรายรับเงินรายได้จากเงินบริจาค จ านวน ๑๐๐,๐00 บาท 

แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น 17,441,๙๐0  บาท จ าแนกเป็น 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๖,๗๘๑,๑๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ) 
 เงินรายได้ จ านวน  ๑๐,๖๖0,800 บาท  

   (ไม่สมดุลกับภาครับ และมีผลต่างจ านวน ๓,๑๓๑,๔๐๐ บาท) 
 
 
 
 
 

           โดยมี… 



๑๘ 
 
  โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 

1 งบบุคลากร 8,681,000 7,449,400 1,231,600 
 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนกังาน (สายวิชาการ 12 คน,

สายสนับสนุน 9 คน) 
7,363,200 6,436,300.00 926,900.00 

 1.2 ค่าตอบแทน  
(ค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร 3 คน, ต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน) 

470,400 436,800.00 33,600.00 

 1.3 ค่าใช้สอย (สมทบประกันสังคมส่วนของนายจา้ง) 227,200 200,100.00 27,100.00 
 1.4 ค่าจ้างชั่วคราว  (ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน) 356,200 356,200.00 - 
 1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยสอน 1 คน, บัญชี 1 คน) 264,000 20,000.00 244,000.00 

2 งานกิจการนักศึกษา 170,000 50,000 120,000 
 2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 
10,000 10,000.00 - 

 2.2 โครงการสานสัมพันธ ์น้อง-พี ่ Freshy boy @ girl  ศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

10,000 10,000.00 - 

2.3 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 7,000 - 7,000 
2.4 โครงการกีฬาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ประจ าปี
การศึกษา 2560 

10,000 10,000.00 - 

 2.5 โครงการวันลอยกระทง ประจ าปกีารศึกษา 2560 5,000 5,000.00 - 
 2.6 โครงการแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิต และ me design  

ประจ าปกีารศึกษา 2560 
5,000 5,000.00 - 

 2.7  โครงการของขวัญของฝาก  ประจ าปีการศึกษา 2560 15,000 - 15,000 
 2.8 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 10,000 10,000.00 - 
 2.9 โครงการพัฒนาความรู้ด้านการใหค้ าปรึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 
5,000 - 5,000 

 2.10 โครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพฤตกิรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

3,000 - 3,000 

 2.11 โครงการสวัสดิการและสวัสดภิาพส าหรับนักศึกษา              
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2560 

5,000 - 5,000 

 2.12 โครงการทุนการศึกษา ส าหรับนกัศึกษา ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาตร ์ประจ าปีการศึกษา 2559 

35,000 - 35,000 

 2.13 โครงการค่ายอาสาบูรณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 5,000 - 5,000 
 2.14 โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจ าปี

การศึกษา 2560 
5,000 - 5,000 

2.15 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวางแผน PDCA 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 

5,000 - 5,000 

 2.16 โครงการครอบครู ประจ าปีการศึกษา 2561 35,000 - 35,000 
3 หลักสูตร การออกแบบอุตสาหกรรม 240,000 - 240,000 
 3.1 กิจกรรมค่าตอบแทนอาจารยพ์ิเศษภาคปีการศึกษา 

1/2560 (ส.ค.-พ.ย.60) 
20,000 - 20,000 

 3.2 กิจกรรมค่าตอบแทนอาจารยพ์ิเศษภาคปีการศึกษา 
2/2560 (ม.ค. - เมย.61) 

20,000 - 20,000 



๑๙ 
 

ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 

 3.3 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชพีรายวิชา
ฝึกงาน 

20,000 - 20,000 

3.4 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ 20,000 - 20,000 
 3.5 กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เฉพาะทางกลุ่มวิชา (ทัศน

ศึกษาดูงาน) 
50,000 - 50,000 

 3.6 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การประกวดผลงาน (อาจารย์+
นักศึกษา สาขาละ 10,000) 

30,000 - 30,000 

 3.7 กิจกรรมการจัดประชุมระดับชาต ิและ วารสารวิชาการ 40,000 - 40,000 
 3.8 กิจกรรมโครงการในรายวิชา 5,000 - 5,000 
 3.9 กิจกรรมวัสดุในรายวิชา 10,000 - 10,000 

3.10 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผลงานทางวิชาการ
และงานสร้างสรรค์(ดูหมวดพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ) 

- - - 

 3.11 กิจกรรมโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 20,000 - 20,000 

 3.12 กิจกรรมบริหารจัดการภายในหลักสูตร 5,000 - 5,000 
4 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ 480,500 - 480,500 
 4.1  กิจกรรมค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษภาคปีการศึกษา 

1/2560 
- - - 

 4.2  กิจกรรมค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษภาคปีการศึกษา 
2/2560 

5,000 - 5,000 

 4.3  โครงการร่วมงานสถาปนิกสยาม  แสดงผลงงานนศ.และดู
งาน 

65,700 - 65,700 

 4.4  กิจกรรมโครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานการประกวด
แบบ 

50,000 - 50,000 

 4.5  กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เฉพาะทางกลุ่มวิชา (ทัศน
ศึกษาดูงาน) 

50,000 - 50,000 

 4.6  กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การประกวดผลงาน 40,000 - 40,000 
 4.7  กิจกรรมการจัดประชุมระดับชาต ิและ วารสารวิชาการ 40,000 - 40,000 
 4.8  กิจกรรมโครงการในรายวิชา 24,000 - 24,000 
 4.9  กิจกรรมวัสดุในรายวิชา 65,800 - 65,800 
 4.10  กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผลงานทางวิชาการ

และงานสร้างสรรค์  (ดูหมวดพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ) 
 - - 

 4.11  กิจกรรมโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธห์ลักสูตร 15,000 - 15,000 

 4.12  กิจกรรมบริหารจัดการภายในหลักสูตร 5,000 - 5,000 
 4.13  กิจกรรมสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ 120,000 - 120,000 

5 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 84,000 - 84,000 
 5.1 หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม  กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดท าผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 9 คน คนละ 4,000 บาท =36,000 
บาท 
 อาจารย์ผูสอน 2 คน คนละ 4,000 บาท =8,000 บาท 

44,000 - 44,000 



๒๐ 
 

ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 

 5.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์  กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดท าผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน คนละ 4,000 บาท =20,000 
บาท 
อาจารย์ผู้สอน 5 คน คนละ 4,000 บาท =20,000 บาท 

40,000 - 40,000 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมบ ารุงพื้นที่อาคารคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

90,000 - 90,000 

6.1  ปรับปรุงซ่อมมบ ารุงพื้นที่อาคารคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  (ค่าตอบแทน) 

20,000 - 20,000 

 6.2 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงพื้นที่อาคารคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ค่าใช้สอย) 

70,000 - 70,000 

7 โครงการจัดการศึกษา (หนี้ค้างช าระโครงการ) 163,000 - 163,000 
8 งบสาธารณูปโภค (ค่าไฟ 61 = 200,000 บาท และหนี้คา้ง

ช าระ 265,850 บาท) 
465,900 - 465,900 

9 งานบริหารทั่วไป 206,400 30,000 176,400 
9.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร - - - 

 (1) ตรวจสุขภาพประจ าป ี (31 คน x 500 บาท) 15,500 - 15,500 
 (2) เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 4,000 - 4,000 

(3) โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Khowlege 
Management) 

- - - 

(4) ผู้บริหารพบบุคลากร - - - 
 (5) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ - - - 

(6) ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพธิีการ 5,000 - 5,000 
 (9) แม่บ้านสมทบเงินงบประมาณ รายที่ 3 คนละ 6,500 บาท 

×3 คน x 12 เดือน 
44,000 19,500.00 24,500 

 (10) ค่าใช้จ่ายส าหรับห้องพักรับรองแฟลต 5 ชั้น 4  เดือนละ 
1,300 × 12 เดือน 

15,600 - 15,600 

 (11) ค่าใช้จ่ายส าหรับห้องพักรับรองทีค้่างช าระ 20,000 - 20,000 
9.2 หมวดเกี่ยวกับเอกสาร - - - 

 (12) จัดท าเล่มรายงานประจ าปี 2560 - - - 
 ค่าถ่ายเอกสาร 30 เล่ม  200 หน้า ราคา  100 บาทต่อเล่ม 3,000 - 3,000 

 (13) จัดท าเล่มรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ - - - 
 ค่าถ่ายเอกสาร 5 เล่ม  200 หน้า  

ราคา  100 บาทต่อเล่ม 
500 - 500 

 (14) ค่าท าเอกสารประกอบการสอน - - - 
 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 - 10,000 
 ค่าเข้าเล่ม 10 เล่ม x 50 บาท 500 - 500 

(17)  บริหารจัดการทั่วไปคณะฯ - - - 
 กระดาษ A4  ,อุปกรณ์เครื่องเขียนส านักงาน 10,000 - 10,000 

9.3 กิจกรรมทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ ์และการบริหารจัดการความ
เส่ียง 

14,300 - 14,300 

9.4 หมวดค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด - - - 



๒๑ 
 

ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 

 (18) วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท x 2 ครั้ง 20,000 10,500.00 9,500 
 (19) น้ ามัน Fleet Card  1000 ×  12 เดือน 12,000 - 12,000 
 (20) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก 5000บาท × 12 

เดือน 
30,000 - 30,000 

(21) น้ าดื่ม   12 เดือน x 12 ถัง x 10 บาท 2,000 - 2,000 
10 งานประกันคุณภาพการศึกษา 43,000 - 43,000 

 งานประกันคณะฯ  - - 
 ค่าตอบแทน   กรรมการภายนอก 1 คน 2 วัน  

x 1000 บาท = 2000 บาท 
5,000 - 5,000 

 ค่าเดินทางเครื่องบิน ไป-กลับ 4000 บาท 5,000 - 5,000 
 ค่าที่พัก  แฟลตอาจารย ์ - - - 
 ค่าตอบแทน   กรรมการภายนอก 4 คน 2 วัน x  1000 บาท 

= 8,000 บาท 
8,000 - 8,000 

 ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ 5 คน x 2 วัน x  100 บาท 1,000 - 1,000 

 ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ 5 คน x 2 วันx 30 คน x 25 
บาท 

1,500 - 1,500 

 ค่าของว่าง 500 บาท 500 - 500 
งานประกัน 2 หลักสูตร - - - 
ค่าตอบแทน    กรรมการภายนอก 4 คน 2 วัน x  2000 บาท 
= 16,000บาท 

16,000 - 16,000 

ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ 5 คน x 2 วัน x  100 บาท 2,000 - 2,000 
ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ 5 คน x 2 วันx 30 คน x 25 
บาท 

3,000 - 3,000 

 ค่าของว่าง 500 บาท 1,000 - 1,000 
11 พัฒนาผู้บริหาร 10,000 - 10,000 

 4 คน x 2500 บาท = 10,000 บาท 10,000 - 10000 
12 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 27,000 - 27,000 

 9 คน x 3,000 บาท = 10,000 บาท 27,000 - 27000 
รวมค่าใช้จา่ยทั้งสิ้น 10,660,800 7,529,400 3,131,400 

 

ดังนั้น  เพื่อให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอน  และ 
บริหารจัดการด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงมีความจ าเป็นต้องยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย รวมจ านวน 3,๑31,๔00 บาท เพ่ือตั้ง
ประมาณการรายจ่ายแบบสมดุล  และหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยจ านวนดังกล่าวข้างต้น  
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จะมีประมาณรายรับและประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น  17,441,๙๐0 บาท จ าแนกเป็น 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  ๖,๗๘๑,๑๐๐ บาท 
 เงินรายได้ จ านวน  ๑๐,๖๖0,800 บาท โดยจ าแนกเป็น 

- ประมาณการรายรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 7,429,400 บาท 
               - ประมาณการ... 



๒๒ 
 

- ประมาณการรายรับเงินรายได้จากเงินบริจาค จ านวน ๑๐๐,๐00 บาท 
- ประมาณการรายรับจากเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย จ านวน 3,๑31,๔00 บาท 

แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น 17,441,๙๐0  บาท จ าแนกเป็น 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๖,๗๘๑,๑๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ) 
 เงินรายได้ จ านวน  ๑๐,๖๖0,800 บาท (สมดุลกับภาครับ) 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงาน 
ใคร่ขอเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของ           
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของ
มหาวิทยาลัย (ตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้  

 
คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจดัสรร การจดัสรรของหนว่ยงาน 

ปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ 

(บาท) 
คณะศิลปประยุกตแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

1 ด้านการผลติบณัฑติ 65.00 11,337,235 86.03 15,004,900 

1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จา่ยเกีย่วกับบุคลากร 30.00 5,232,570 74.88 13,060,400 

1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษาและจัดการศึกษา 20.00 3,488,380 5.22 910,500 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 15.00 2,616,285 5.93 1,034,000 

 2 ด้านพฒันาขดีความสามารถด้านการวิจยั 8.50 1,482,562 4.30 750,000 

 3 ด้านใหบ้รกิารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 13.00 2,267,447 2.87 500,000 

 4 ด้านสบืสาน เผยแพร ่ฟืน้ฟแูละอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 87,210 0.77 135,000 

 5 ด้านพฒันาระบบบรหิารจดัการ 10.00 1,744,190 5.34 931,000 

 6 ด้านพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 1.50 261,629 0.69 121,000 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 174,419 0.54 94,000 

 6.2 สายสนับสนุน 0.50 87,210 0.15 27,000 

 7 ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสน
สนเทศการสื่อสาร 

1.50 261,629 - - 

รวม   100.00 17,441,900 ๑๐๐.๐๐ 17,441,900 
 

ทั้งนี้ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดท าแผนการช าระหนี้เพ่ือคืนเงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย โดยคณะฯ มีแผนการช าระหนี้คืนมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 31  ปี และจะเริ่มช าระหนี้ในปีที่ ๑ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จ านวน 100,000 บาท จ านวน 30 ปี และปีท่ี 31 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2575)  จ านวน 
131,400 บาท  ดังนี้ 

   
 
 

จ านวนปี 

 
 

พ.ศ. 

จ านวนเงินยืมเพื่อใช้เป็นงบบุคลากร  
พนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ยืม พ.ศ.2561 

3,131,400 

1 2564 100,000 
2 2565 100,000 



๒๓ 
 

 
 

จ านวนปี 

 
 

พ.ศ. 

จ านวนเงินยืมเพื่อใช้เป็นงบบุคลากร  
พนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ยืม พ.ศ.2561 

3,131,400 

3 2566 100,000 
4 2567 100,000 
5 2568 100,000 
6 2569 100,000 
7 2570 100,000 
8 2571 100,000 
9 2572 100,000 

10 2573 100,000 
11 2574 100,000 
12 2575 100,000 
13 2576 100,000 
14 2564 100,000 
15 2565 100,000 
16 2566 100,000 
17 2567 100,000 
18 2568 100,000 
19 2569 100,000 
20 2564 100,000 
21 2565 100,000 
22 2566 100,000 
23 2567 100,000 
24 2568 100,000 
25 2569 100,000 
26 2570 100,000 
27 2571 100,000 
28 2572 100,000 
29 2573 100,000 
30 2574 100,000 
31 2575 131,400 

รวม 3,131,400 
 

 พร้อมนี้ กองแผนงานได้จัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 - 2564 และประมาณการจ านวนนักศึกษาที่สมดุลกับค่าใช้จ่ายขั้นพ้ืนฐานของคณะและจ านวนรับนักศึกษา
ย้อนหลังปีการศึกษา 2558 - 2560 เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
                คณะศิลปประยุกต์ฯ... 



๒๔ 
 
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

        

สาขาวชิา ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวมทุกชั้น
ปี  

สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 36 38 53 50 34 211  
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  24 35 8     67  

รวมทั้งหมด 60 73 61 50 34 278  
         
(ข้อมูลจ านวนนกัศึกษา ณ วันที่ 29 ส.ค. 2560 งานทะเบียนนักศึกษา)       
หมายเหตุ : ระหว่างปกีารศึกษา 2561-2564 คณะปรับแผนรับนักศึกษาในสาขาการออกแบบเป็น 65 คน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็น          
             40 คน 
ดังนั้น หากรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับ จะมีนักศึกษารวมทุกชั้นปี ทั้งสิ้น 440 คน ต่อปีงบประมาณ     
ประมาณการงบประมาณขั้นต่ าของคณะ 10,500,000.00 บาท        
     - ประมาณการค่าใช้จ่ายพื้นฐาน  10,000,000 บาท 
     - ประมาณการใช้หนี้  500,000  บาท 
        
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจา่ย     32,000.00 บาท     
หักค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 4,000 บาท  คงเหลือ    28,000.00 บาท     
หักเข้ากองทุนเงินส ารอง 10% (2,800 บาท)  คงเหลือ    25,200.00 บาท 

 
 
                              

         

จัดสรรให้ส านักงานอธกิารบดี 10% (2,520 บาท)  คงเหลือ    22,680.00 บาท     
ตั้งแผนจ่ายได้ร้อยละ 80% จากยอดประมาณการที่คงเหลือ    18,144.00 บาท     
ประมาณการจ านวนนกัศึกษาจากงบประมาณขั้นต่ าต่อค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิ   =  10,500,000.00 = 578.70 คน  
    18,144.00  
ดังนั้น คณะฯ ควรมีจ านวนนักศึกษาในคณะขั้นต่ า 579 คน ต่อปีงบประมาณ     
เพื่อให้ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาสมดุลกับรายจ่าย ทางคณะควรปรับแผนการรับนักศึกษาทั้ง 2 สาขา ในปกีารศึกษา 
2561-2564 เดิมจาก 105 คน ต่อปีการศึกษา เป็นอย่างน้อย 130 คน ต่อปีการศึกษา 
 

     

ตารางสรุปผลการรับนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2558 - 2560 
        
  ปีการศึกษา 

สาขา 2558 2559 2560 2561 - 2564 

  แผนรับ ผลการรับ แผนรับ ผลการรับ 
แผน
รับ 

ผลการรับ แผนรับ 

การออกแบบอุตสาหกรรม 80 71 80 41 80 32 65 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 40 12 40 37 40 23 40 
รวม 120 83 120 78 120 55 105 
ร้อยละของแผนการรับเทียบ
กับจ านวนการรับ   69.17   65.00   45.83   
        
  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มีผลการด าเนินงานรับนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง 
           จึงเสนอ... 



๒๕ 
 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 3,๑31,๔00 บาท       
เพ่ือตั้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดท าข้อมูลรายรับและรายจ่ายย้อนหลัง ๓ ปี 
และข้อมูลจ านวนนักศึกษารับเข้า และจัดท าแผนของคณะที่จะจัดหารายได้และรายจ่ายที่ต้องใช้อีก ๓ ปี ข้างหน้า 
เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนเจตนารมณ์การจัดตั้งคณะและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตอย่าง
ชัดเจนว่าต้องการผลิตคนไปท างานในภาคส่วนใดและมีการด าเนินการเป็นอย่างไร  อีกทั้งควรแสวงหาเครือข่ายช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะต่อไป 
  ๓. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดท าแผนการหารายได้จากการวิจัยและ
บริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม  และน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๔. มอบมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะท างานเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๕. ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  พบว่ามีหลายคณะที่ประสบปัญหาด้านงบประมาณ โดยเฉพาะเงินรายได้น้อยกว่า             
เงินรายจ่าย ดังนั้น จึงมอบให้คณะและวิทยาลัยจัดท าแผนรายรับและรายจ่ายล่วงหน้า ๕ ปี  เป็นเอกสารเพ่ือน าเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
  ๖. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จัดท าแผน
รายรับและรายจ่ายที่คณะจะต้องใช้ด าเนินการในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า เพ่ือน าเสนอโดยวาจาต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป 
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติการยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๑  กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในวงเงินไม่เกินจ านวน 3,๑31,๔00 บาท       
และมอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ด าเนินการทบทวนปรับลดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการคืนเงินยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี  เพื่อน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  อีกทั้งมอบคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 

        ๓.๓  แผนปฏิบัติงานและรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ                              
สภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่    
๑๗/๒๕๖๐ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  มีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ปรับปรุงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  

 ประจ าปี… 



๒๖ 
 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และหากคณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดสรรงบประมาณแล้วไม่เป็นไปตาม
นโยบายการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นส่งกองแผนงาน เพ่ือที่กองแผนงานจักได้รวบรวม
และสรุปเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป  

กองแผนงานได้จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

แผนภาครับ รวมทั้งสิ้น  ๑,๗๕0,๐36,๔00 บาท จ าแนกเป็น 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  ๙๔7,904,8๐๐ บาท 
 เงินรายได้ จ านวน  802,131,6๐๐ บาท โดยจ าแนกเป็น 

- ประมาณการรายรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๔56,87๖,3๐๐ บาท 
- ประมาณการรายรับเงินรายได้ เงินผลประโยชน์จากการด าเนินงาน เงินสนับสนุน 
 จากหน่วยงานภายนอก เงินบริจาค รายรับจากการผิดสัญญาชดใช้ทุน และดอกเบี้ยรับ        
    จ านวน 302,435,9๐๐ บาท 
- เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย จ านวน 3,131,400 บาท 
- เงินคงเหลือสะสมอยู่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จ านวน ๓๙,๖๘๘,๐๐๐ บาท 

แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑,๗๕0,๐36,๔00 บาท จ าแนกเป็น 
 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  ๙๔7,904,8๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ) 
 เงินรายได้ จ านวน  802,131,6๐๐ บาท (สมดุลกับภาครับ) 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองแผนงานใคร่ขอ
เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทั้งนี้  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้านของมหาวิทยาลัย (ตามนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งสรุปการ
จัดสรรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ดังนี้ 

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 1,137,523,660 66.72 1,167,658,000 
1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

บุคลากร 
30.00 525,010,920 46.11 806,938,100 

1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษาและจดั
การศึกษา 

20.00 350,007,280 8.66 151,616,400 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 262,505,460 11.95 209,103,500 

2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การวิจัย 

8.50 148,753,094 5.31 92,932,200 

3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

13.00 227,504,732 10.49 183,595,500 

 

ประเด็น... 



๒๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 8,750,182 0.64 11,146,400 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 10.00 175,003,640 14.57 255,030,700 
6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

มนุษย ์
1.50 26,250,546 1.23 21,541,400 

6.1 สายวิชาการ 1.00 17,500,364 0.85 14,864,700 
6.2 สายสนบัสนุน 0.50 8,750,182 0.38 6,676,700 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนสนเทศการสื่อสาร 
1.50 26,250,546 1.04 18,132,200 

 รวม 100.00 1,750,036,400 100.00 1,750,036,400 
 

  และสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตาม         
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก (ตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ได้ดังนี ้
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

คณะ
เกษตรศาสตร ์

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 59,311,525 75.04 68,470,400 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 27,374,550 66.16 60,369,100 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 18,249,700 7.50 6,847,700 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 13,687,275 1.37 1,253,600 

2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 7,756,123 10.75 9,805,800 

3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 11,862,305 4.85 4,423,500 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 456,243 1.58 1,445,000 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 9,124,850 6.57 5,997,000 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 

1.50 1,368,728 1.19 1,085,800 



๒๘ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 912,485 0.65 593,800 
6.2 สายสนบัสนุน 0.50 456,243 0.54 492,000 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 1,368,728 0.02 21,000 

รวม   100.00 91,248,500 100.00 91,248,500 
คณะเภสัชศาสตร ์ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 51,730,250 84.55 67,289,200 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 23,875,500 64.37 51,226,500 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 15,917,000 15.79 12,565,700 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 11,937,750 4.39 3,497,000 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 6,764,725 3.25 2,583,000 

 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 10,346,050 4.51 3,586,000 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 397,925 0.69 546,300 

 5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 7,958,500 5.27 4,192,500 

 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 1,193,775 1.15 916,000 

6.1 สายวิชาการ 1.00 795,850 1.03 823,000 
6.2 สายสนบัสนุน 0.50 397,925 0.12 93,000 

 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 1,193,775 0.59 472,000 

รวม   100.00 79,585,000 100.00 79,585,000 
คณะนติิศาสตร ์ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 15,140,970 77.11 17,962,900 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 6,988,140 70.17 16,344,500 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 4,658,760 4.59 1,069,800 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 3,494,070 2.36 548,600 



๒๙ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 1,979,973 4.29 998,500 

3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 3,028,194 4.73 1,101,900 

 4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 116,469 0.45 105,200 

 5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 2,329,380 10.22 2,380,000 

 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 349,407 2.85 663,300 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 232,938 1.92 447,700 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 116,469 0.93 215,600 

 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 349,407 0.35 82,000 

รวม   100.00 23,293,800 100.00 23,293,800 
คณะบริหาร

ศาสตร ์
1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 70,244,395 74.97 81,023,400 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 32,420,490 42.02 45,409,600 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 21,613,660 10.64 11,499,900 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 16,210,245 22.31 24,113,900 

2 ด้านพัฒนาขีดความ 
สามารถด้านการวิจัย 

8.50 9,185,806 3.07 3,316,700 

3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 14,048,879 7.18 7,764,700 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 540,342 0.81 876,000 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 10,806,830 8.58 9,272,700 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 1,621,025 3.60 3,889,800 

6.1 สายวิชาการ 
 

1.00 1,080,683 2.56 2,769,800 



๓๐ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 540,342 1.04 1,120,000 

7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 1,621,025 1.78 1,925,000 

รวม   100.00 108,068,300 100.00 108,068,300 
คณะพยาบาล

ศาสตร ์
1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 23,976,940 65.48 24,155,500 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 11,066,280 42.35 15,620,500 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 7,377,520 20.94 7,725,500 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 5,533,140 2.19 809,500 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 3,135,446 3.19 1,177,600 

 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 4,795,388 8.15 3,006,800 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 184,438 1.01 373,500 

 5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 3,688,760 16.31 6,016,600 

 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 553,314 4.49 1,656,500 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 368,876 3.55 1,311,300 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 184,438 0.94 345,200 

7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 553,314 1.36 501,100 

รวม   100.00 36,887,600 100.00 36,887,600 

คณะรัฐศาสตร ์ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 21,983,260 70.02 23,679,600 
 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคลากร 
30.00 10,146,120 61.40 20,764,400 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 6,764,080 4.98 1,683,600 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
 

15.00 5,073,060 3.64 1,231,600 



๓๑ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 2,874,734 12.00 4,057,100 

3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 4,396,652 2.96 1,000,000 

 4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 169,102 0.19 65,000 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 3,382,040 12.54 4,242,700 

 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 507,306 1.31 444,000 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 338,204 1.05 355,000 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 169,102 0.26 89,000 
 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 507,306 0.98 332,000 

รวม   100.00 33,820,400 100.00 33,820,400 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 117,767,650 76.76 139,078,000 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 54,354,300 56.81 102,928,700 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 36,236,200 7.58 13,727,600 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 27,177,150 12.38 22,421,700 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 15,400,385 2.50 4,537,600 

3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 23,553,530 14.17 25,665,800 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 905,905 0.62 1,125,200 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 18,118,100 5.03 9,105,700 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 2,717,715 0.25 461,800 

6.1 สายวิชาการ 1.00 1,811,810 0.25 461,800 
6.2 สายสนบัสนุน 0.50 905,905 - - 



๓๒ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 2,717,715 0.67 1,206,900 

รวม   100.00 181,181,000 100.00 181,181,000 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 89,778,130 68.36 94,419,400 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 41,436,060 54.30 74,996,600 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 27,624,040 13.41 18,516,100 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 20,718,030 0.66 906,700 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 11,740,217 4.09 5,647,600 

 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 17,955,626 17.93 24,759,800 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 690,601 0.62 855,000 

 5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 13,812,020 7.45 10,295,400 

 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 2,071,803 1.34 1,856,600 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 1,381,202 1.23 1,700,000 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 690,601 0.11 156,600 

7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 2,071,803 0.21 286,400 

รวม   100.00 138,120,200 100.00 138,120,200 
คณะศลิป

ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 11,337,235 86.03 15,004,900 
1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคลากร 
30.00 5,232,570 74.88 13,060,400 

1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 3,488,380 5.22 910,500 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 2,616,285 5.93 1,034,000 

2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 1,482,562 4.30 750,000 



๓๓ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 2,267,447 2.87 500,000 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 87,210 0.77 135,000 

 5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 1,744,190 5.34 931,000 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 261,629 0.69 121,000 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 174,419 0.54 94,000 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 87,210 0.15 27,000 
 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 261,629 - - 

 
รวม 

 
  100.00 17,441,900 100.00 17,441,900 

คณะศลิปศาสตร ์ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 64,967,045 80.52 80,474,900 
 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคลากร 
30.00 29,984,790 75.14 75,105,700 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 19,989,860 2.81 2,813,200 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 14,992,395 2.56 2,556,000 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 8,495,691 0.41 410,600 

 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 12,993,409 8.37 8,369,800 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 499,747 1.33 1,330,000 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 9,994,930 9.37 9,364,000 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 1,499,240 - - 

6.1 สายวิชาการ 1.00 999,493 - - 
6.2 สายสนบัสนุน 0.50 499,747 - - 



๓๔ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 1,499,240 - - 

รวม   100.00 99,949,300 100.00 99,949,300 
วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 147,679,155 74.79 169,913,100 
1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคลากร 
30.00 68,159,610 33.74 76,647,500 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 45,439,740 9.16 20,817,400 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 34,079,805 31.89 72,448,200 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 19,311,890 1.53 3,482,400 

3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 29,535,831 16.55 37,600,000 

 4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 1,135,994 0.11 255,000 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 22,719,870 5.32 12,094,200 

 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 3,407,981 1.32 3,000,000 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 2,271,987 0.88 2,000,000 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 1,135,994 0.44 1,000,000 
 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 3,407,981 0.38 854,000 

รวม   100.00 227,198,700 100.00 227,198,700 
ส านัก

คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 24,244,415 47.22 17,612,000 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 11,189,730 22.51 8,395,500 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 7,459,820 - - 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 5,594,865 24.71 9,216,500 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 3,170,424 0.01 3,800 



๓๕ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 4,848,883 8.26 3,082,000 

 4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 186,496 0.16 60,000 

 5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 3,729,910 16.90 6,303,100 

 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 559,487 0.47 176,000 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 372,991 - - 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 186,496 0.47 176,000 
 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 559,487 26.98 10,062,200 

รวม   100.00 37,299,100 100.00 37,299,100 
ส านักงาน
อธิการบด ี

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 386,504,755 54.70 325,253,200 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 178,386,810 36.23 215,437,400 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 118,924,540 7.50 44,572,000 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 89,193,405 10.97 65,243,800 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 50,542,930 9.44 56,146,500 

 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 77,300,951 10.40 61,848,000 

 4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 2,973,114 0.58 3,474,900 

 5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 59,462,270 23.47 139,574,500 

 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 8,919,341 1.04 6,198,600 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 5,946,227 0.72 4,308,300 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 2,973,114 0.32 1,890,300 
 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 8,919,341 0.36 2,127,000 



๓๖ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

รวม 
 

  100.00 594,622,700 100.00 594,622,700 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 16,924,765 44.67 11,630,200 
1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคลากร 
30.00 7,811,430 37.51 9,766,900 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 5,207,620 1.65 429,200 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 3,905,715 5.51 1,434,100 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 2,213,239 0.02 5,000 

 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 3,384,953 0.33 87,200 

 4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 

0.50 130,191 0.25 65,300 

 ศิลปวัฒนธรรม     
 5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 
10.00 2,603,810 53.98 14,054,400 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 390,572 0.58 152,000 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 260,381 - - 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 130,191 0.58 152,000 
 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 390,572 0.17 44,000 

          รวม 100.00 26,038,100 100.00 26,038,100 
ส านักวิทยบริการ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 23,130,770 76.19 27,112,900 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 10,675,740 51.56 18,348,400 

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 7,117,160 19.32 6,876,200 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 5,337,870 5.31 1,888,300 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 3,024,793 0.03 10,000 

3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 4,626,154 0.28 100,000 



๓๗ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

 4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 177,929 1.22 435,000 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 3,558,580 19.61 6,977,300 

 6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 533,787 2.19 780,000 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 355,858 - - 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 177,929 2.19 780,000 

7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 533,787 0.48 170,600 

รวม   100.00 35,585,800 100.00 35,585,800 
สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 7,280,000 0.18 20,000 
1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคลากร 
30.00 3,360,000 -  

 1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 2,240,000 -  

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 1,680,000 0.18 20,000 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 952,000 - - 

3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 1,456,000 - - 

 4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 56,000 - - 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 1,120,000 99.10 11,099,000 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 168,000 0.36 40,000 

6.1 สายวิชาการ 1.00 112,000 - - 
6.2 สายสนบัสนุน 0.50 56,000 0.36 40,000 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 168,000 0.37 41,000 

รวม   100.00 11,200,000 100.00 11,200,000 



๓๘ 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบายการจัดสรร การจัดสรรของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 65.00 5,522,400 53.65 4,558,400 

 1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 

30.00 2,548,800 29.62 2,516,400 

1.2 งบเพื่อการพัฒนาศึกษา
และจัดการศึกษา 

20.00 1,699,200 18.39 1,562,000 

 1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

15.00 1,274,400 5.65 480,000 

 2 ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย 

8.50 722,160 - - 

 3 ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

13.00 1,104,480 8.24 700,000 

 4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

0.50 42,480 - - 

 5 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.00 849,600 36.85 3,130,600 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.50 127,440 - - 

 6.1 สายวิชาการ 1.00 84,960 - - 
 6.2 สายสนบัสนุน 0.50 42,480 1.18 100,000 
 7 ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการสื่อสาร 

1.50 127,440 0.08 7,000 

รวม   100.00 8,496,000 100.00 8,496,000 
ผลรวมท้ังหมด   100.00 1,750,036,400 100.00 1,750,036,400 

 
 

ส าหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก          
ที่ยังไม่เป็นไปตามนโยบายในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  สามารถสรุปเหตุผลและความจ าเป็นได้ และพิจารณา
แผนปฏิบัติงานและรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแผนปฏิบัติงานและรายละเอียดแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
            ที่ประชุม... 



๓๙ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการปรับเปลี่ยนสัดส่วนงบประมาณตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ให้สอดคล้องกับสถานะ          
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เช่น กรณีงบประมาณบุคลากร  และงบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษา เป็นต้น  
  ๒. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการสรุปแผนภาครายรับประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในส่วนเงินรายได้เปรียบเทียบกับงบประมาณ ๒๕๖๐ จ าแนกตามรายการ ว่าในส่วนของเงินรายได้มี
จ านวนเงินเท่าไหร่ และจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบประมาณการรายรับจริง ๕ ปี ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เพ่ือคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจะได้ทราบข้อมูลจ านวนรายรับที่มีอยู่จริง 

  ๓. คณะต่างๆ ควรด าเนินการหารายได้เพ่ิมโดยการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 

  ๔. คณะต่างๆ ควรพิจารณาควบคุมอัตราก าลังของบุคคลกรสายสนับสนุน  เนื่องจากจ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนมีจ านวนมากกว่าบุคลากรสายวิชาการ 

  ๕. คณะเกษตรศาสตร์ควรพิจารณาเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาให้มากขึ้น  เนื่องจากค่าสัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษาเต็มเวลายังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๖. คณะ วิทยาลัย และส านัก ควรพิจารณานโยบายด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ในแต่ละป ี
  

 มติที่ประชุม  อนุมัติและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

  - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

  ๔.๑.๒.๑  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
           นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ 
สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ “สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง..... ” และ จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 9 มกราคม 2560 วาระที่ 4.11 แผนการเตรียมความพร้อมการน า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศไปใช้ในการด าเนินงาน EdPex ปีการศึกษา 2559 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้
เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้ด าเนินการพร้อมกันทั้งระดับคณะ ส านัก มหาวิทยาลัย 
เริ่มในปีการศึกษา 2561 ตามแนวทางการด าเนินงานของ สกอ. และ ในปีการศึกษา 2560 ยังคงใช้เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. นั้น  

   ส านัก... 



๔๐ 
 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้ท าบันทึกเพ่ือสอบถามและยืนยันระบบการประกันคุณภาพภายในระดับ
คณะประจ าปีการศึกษา 2560 และระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 แล้วนั้น 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ จึงใคร่ขอน าเสนอระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 

ระดับหลักสูตร (รอบการประเมิน – ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
แบ่งรูปแบบการประเมินเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. ใช้ระบบการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) : 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 1.1 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งที่มีการเปิดรับนักศึกษาหรือชะลอการรับนักศึกษาและ      
มีนักศึกษาศึกษาอยู่ในหลักสูตร  
  - จ านวน 78 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่มีการเปิดรับนักศึกษาจ านวน 77 หลักสูตร และหลักสูตร
ที่ชะลอการรับนักศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาเอก) (ตารางท่ี 1)  
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรที่มีการเปิดรับนักศึกษาหรือชะลอการรับนักศึกษา จะต้องรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ CHE QA Online ของสกอ. และมีการประเมินคุณภาพภายในโดย
คณะกรรมการประเมินฯ 
  1.2 หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในปิดหลักสูตรแต่ยังคงมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2560  
  - จ านวน 6 หลักสูตร โดยหลักสูตรต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่ยังคงมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร (ตารางท่ี 2) 
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ตามระบบของ
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตรดังกล่าว ส านักงานประกันคุณภาพฯ จะไม่ประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร  

2. ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ มีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 
ได้แก่  
2.1 หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งสภาเภสัชกรรมรับรองหลักสูตรตั้งแต่ปี

การศึกษา 2559 ถึง 29 กันยายน 2566 รายละเอียดตามหนังสือจากสภาเภสัชกรรม ที่ สภ 01/01/ว115 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรต้องรายงานผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน(องค์ประกอบที่ 
1) และข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของสกอ. เป็นประจ าทุกป ี

2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งสภาการพยาบาลรับรองหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2563 รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุด จากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/021 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรต้องรายงานผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน(องค์ประกอบที่ 
1) และข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของสกอ. เป็นประจ าทุกป ี
  2.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งใช้ระบบรับรอง
รับรองคุณภาพ WFME ซึ่งเป็นเกณฑ์ของสากลที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) รายละเอียดตาม
หนังสือที่ ศธ0506(3)/4340 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร     
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 - เมื่อสิ้น... 



๔๑ 
 
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรต้องรายงานผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบ
ที่ 1) รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามรูปแบบตามรายงานของระบบการรับรองคุณภาพของ WFME                
ในรูปแบบ pdf.File และข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของสกอ. เป็นประจ าทุกปี 
   

ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่ใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 
 

คณะ 
จ านวนหลักสูตร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
1. คณะเภสัชศาสตร์  - 2 1 3 
2. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 2 1 - 3 
3. คณะวิทยาศาสตร์  11 6 3 20 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 5 5 16 
5. คณะเกษตรศาสตร์ 3 3 2 8 
6. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 2 - - 2 
7. คณะศิลปศาสตร์  10 5 - 15 
8. คณะนิติศาสตร์ 1 - - 1 
9. คณะรัฐศาสตร์ 2 - - 2 
10. คณะบริหารศาสตร์ 7 1 - 8 

มหาวิทยาลัย 44 23 11 78 
 
ตารางที่ 2 หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรแต่ยังมีนักศึกษาคงค้างในปีการศึกษา 
2560 
 

ที ่ คณะ 
ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
จ านวนการคงค้าง
ของนักศึกษาใน

หลักสูตร 

ปีการศึกษาที่
ปิดหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา 

1 เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารบริการ
สุขภาพ 

ป.โท มีนักศึกษาคงค้าง 
18 คน 

2560 

2 เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ป.โท มีนักศึกษาคงค้าง 
1 คน 

2560 

3 วิทยาศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ป.โท มีนักศึกษาคงค้าง 
4 คน 

2559 

4 รัฐศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง ป.โท มีนักศึกษาคงค้าง 
4 คน 

2559 

5 รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ป.โท มีนักศึกษาคงค้าง 
13 คน 

2559 

 
 
 



๔๒ 
 

ที ่ คณะ ชื่อหลักสูตร 
ระดับ

การศึกษา 
จ านวนการคงค้าง
ของนักศึกษาใน

หลักสูตร 

ปีการศึกษาที่
ปิดหลักสูตร 

6 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเกษตรและ
พัฒนาชนบท 

ป.โท มีคงค้างนักศึกษา 
8 คน 

2559 

 

หมายเหตุ   
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี  ตรวจสอบจากระบบ 

REG พบว่านักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดแล้ว ไม่มีนักศึกษาคงค้างระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 
ตุลาคม 2560)  คณะและส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบให้ปิด
หลักสูตรแบบสมบูรณ์ และแจ้งการปิดหลักสูตรสมบูรณ์ให้ สกอ. รับทราบต่อไป 

 

ระดับคณะ และสถาบัน (รอบการประเมิน : ปีการศึกษา 2560) 
-  ใช้ระบบการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) :  5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
ระดับส านัก และหน่วยวิสาหกิจ (รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ 2561) 

เป็นระบบที่ใช้ในปีงบประมาณ 2560 โดยแบ่งรูปแบบการประเมินเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบท่ี 1 ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามแนวทางใน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี 2553 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน  

- จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

- มี 2 องค์ประกอบ คือ  
o องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของหน่วยงาน : ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ 

สกอ. ปีการศึกษา 2553 ในองค์ประกอบการบริหารองค์กร ด้านการวางแผนฯ การเงิน         
การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นเชิงคุณภาพ           
ใช้ร่วมกับทุกหน่วยงาน 

o องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน : แต่ละหน่วยงานพิจารณา
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน 

รูปแบบที่ 2 ใช้กรอบการประเมินตามการรายงานวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME) ประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้งหมด 8 ด้าน โดยในแต่ละด้านประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย 5-11 ข้อ ซึ่งลักษณะของตัวบ่งชี้มี 2 
ลักษณะ คือ เชิงระบบ (System) เชิงสมรรถนะ (Performance) โดยปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน 

-   จ านวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

แนวทางการก าหนดช่วงการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 
 

เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ ส านัก และ
สถาบันได้ทันตามห้วงเวลาที่ควรจะเป็นและเพ่ือใช้ในวางแผนการด าเนินงาน/กิจกรรมโครงการได้สอดคล้องตาม 

        แผนปฏิบัติ… 



๔๓ 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 
3 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ปรับช่วงเวลาในการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560 เร็วขึ้น  
รายละเอียดตามตารางที่ 3  
 

ตารางท่ี 3 ช่วงเวลาการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 เทียบกับ ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 การเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตร กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 

2561 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ก าหนดเสร็จเร็วขึ้น 15 วัน 

คณะ 1 สิ ง ห าคม  –  กั น ย ายน 
2561 

1 กันยายน – 15 ตุลาคม 
2560 

เริ่มเร็วขึ้น 1 เดือน และเสร็จเร็วขึ้น 
15 วัน 

ส านัก สัปดาห์ที่ 2 ตุลาคม 2561 สั ป ด า ห์ ที่  1 - 2  ตุ ล า ค ม 
2560 

ให้ด าเนินการในช่วง 1 สัปดาห์ 

หน่วยวิสาหกิจ สัปดาห์ที่ 2 ตุลาคม 2561 สั ป ด า ห์ ที่  1 - 2  ตุ ล า ค ม 
2560 

ให้ด าเนินการในช่วง 1 สัปดาห์ 

สถาบัน ภายในเดือนตุลาคม 2561 วันที่  1 -15 พฤศจิกายน 
2560 

เสร็จเร็วขึ้น 15 วัน 

 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในประเด็นต่อไป 
    ๑. ให้ความเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  ระดับหลักสูตร ระดับ         
คณะ ระดับสถาบันระดับส านัก และหน่วยวิสาหกิจ ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพฯ  
     ๒. ให้ความเห็นชอบช่วงการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  ตามที่ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ เสนอ 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในต่อไป 

 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๑.๒.๒  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  
      2559  

         นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 29 
ตุลาคม 2559 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2557 และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เห็นชอบแผน/ปฏิทินการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 7 /2560 วันอังคารที่  4 เมษายน 2560 ได้เห็นชอบก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่าง
วันที่ 3 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 2560 ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3  

  กันยายน 2560... 



๔๔ 
 
กันยายน 2560) ซึ่งมติที่ประชุมดังกล่าวก าหนดให้ส านักงานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพ่ิมเติม โดยประสานยืนยันผลประเมินฯ กับคณะกรรมการประเมินฯ หลักสูตรนั้นๆ 
 ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้ติดต่อและประสานข้อมูลผลการประเมินดังกล่าวแล้ว และได้น าเ สนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่  9 / 2560 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 16/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ดังนั้น ส านักงาน
ประกันคุณภาพฯ ใคร่ขอน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  

 1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน จ านวน 83 หลักสูตร โดยมี 3 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ประเมินโดยสภา
วิชาชีพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 80 หลักสูตร โดยมีสรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 

1)  ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 77 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 96.25 ของ
หลักสูตรทั้งหมด (เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 และ 2558 ร้อยละ 81.25 และ 91.76 ตามล าดับ) โดย
หลักสูตรมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

- ระดับคุณภาพดี จ านวน 51 หลักสูตร (ร้อยละ 66.23 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 
- ระดับคุณภาพปานกลาง จ านวน 26 หลักสูตร (ร้อยละ 33.76 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด)   
2) ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 3 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของ

หลักสูตรทั้งหมด ได้แก่  
- หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ 3 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและชนบท 

(ปริญญาโท) (2) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ปริญญาโท) และ (3) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ปริญญาเอก) เนื่องจาก
ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอระยะเวลาที่ก าหนดทั้ง 3 หลักสูตร 

- หากพิจารณาระดับคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 2-6 ของหลักสูตรที่ ไม่ผ่านมาตรฐานแล้ว 
พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ทั้ง 3 หลักสูตร 

 

หมายเหตุ - หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 1 ท่าน
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้ยืนยันว่าหลักสูตรดังกล่าวได้ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ก ากับหลักสูตรแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3) คะแนนผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.95 ระดับ “พอใช้” ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ “ดีขึ้น” เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเท่ากับ 2.68 ระดับ 
“พอใช้”และ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเท่ากับ 2.24 ระดับ “ต้องปรับปรุง”  

 
 
 
 
 
 
 

      ตารางท่ี 1... 



๔๕ 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 - 2559 
 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 

(หลักสูตร) 
ร้อยละ 

จ านวน 
(หลักสูตร) 

ร้อยละ 
จ านวน 

(หลักสูตร) 
ร้อยละ 

ผ่านองค์ประกอบที่1 65 81.25 78 91.76 77 96.25 
ระดับคุณภาพดี (คะแนน 3.01-4.00) 26 32.50 40 47.06 51 66.23 
ระดับคุณภาพปานกลาง (คะแนน 2.01-
3.00) 

37 46.25 36 42.35 26 33.76 

ระดับคุณภาพน้อย (คะแนน 1.01-2.00) 2 2.50 2 2.35 0 0.00 
ไม่ผ่านองค์ประกอบที่1 15 18.75 7 8.24 3 3.75 
ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ า 

9 11.25 0 0 0 0.00 

ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ไม่ครบตลอด
ระยะเวลา 

4 5.00 2 2.35 0 0.00 

ข้อที่ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน 1 1.25 0 0.00 0 0.00 
ข้อที่ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานพินธ ์

1 1.25 0 0.00 0 0.00 

ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา 

0 0.00 5 5.88 3 3.75 

รวม 80 100.00 85 100.0
0 

80 100.00 

 

ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รายคณะ ปีการศึกษา 
2559 
 

คณะ 
จ านวนหลักสูตร 

องค์ประกอบ
ที่ 1  

ระดับ
คุณภาพของ

หลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ หมายเหตุ 

เปิดสอน ประเมิน ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ดี 

ปาน
กลาง 

คะแนน คุณภาพ 

1. คณะเภสัชศาสตร์ 6 5 5 - 5  3.48 พอใช้ ใช้เกณฑ์ฯ สภา
วิชาชีพ 1 
หลักสูตร 

2. วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

4 3 3 - 3  3.09 พอใช้ ใช้เกณฑ์ฯ สภาวิ
ชีพ 1 หลักสูตร 

3. คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

1 - - - - - -  -    ใช้เกณฑ์ฯ สภาวิ
ชีพ 1 หลักสูตร 

4. คณะวิทยาศาสตร์ 20 20 20 - 13 7 3.13 พอใช้  



๔๖ 
 

คณะ 
จ านวนหลักสูตร 

องค์ประกอบ
ที่ 1  

ระดับ
คุณภาพของ

หลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ หมายเหตุ 

เปิดสอน ประเมิน ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ดี 

ปาน
กลาง 

คะแนน คุณภาพ 

5. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

16 16 16  12 4 3.29 พอใช้  

6. คณะ
เกษตรศาสตร์ 

8 8 5 3 4 1 1.92 ต้อง
ปรับปรุง 

มี 3 หลักสูตร ที่
ไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับ
มาตรฐาน ข้อที่ 
11 การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา 

7. คณะศิลป
ประยุกต์ฯ 

2 2 2 - 1 1 2.89 พอใช้  

8. คณะศิลปศาสตร์ 15 15 15 - 7 8 2.87 พอใช้  
9. คณะบริหาร
ศาสตร์ 

8 8 8 - 4 4 2.79 พอใช้  

10. คณะนิติศาสตร์ 1 1 1 - 1  3.65 ดี  
11. คณะรัฐศาสตร์ 2 2 2 - 1 1 2.96 พอใช้  

รวม 83 80 77 3 51 26 2.98 พอใช้  
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 - 2559 
 

คณะ 
คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร หลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
1. คณะเภสัชศาสตร์ 2.92 3.09 3.48 - - - 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

3.17 2.85 3.09 - - - 

3. คณะพยาบาลศาสตร์ 2.89 3.22 - - - - 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 2.67 2.65 3.13 - 2 - 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.11 2.81 3.29 - 2 - 
6. คณะเกษตรศาสตร์ 2.27 2.62 1.89 1 - 3 
7. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3.28 2.59 2.89 - - - 

8. คณะศิลปศาสตร์ 1.13 2.73 2.87 7 - - 
9. คณะบริหารศาสตร์ 1.05 2.73 2.79 5 1 - 



๔๗ 
 

คณะ 
คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร หลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
10. คณะนิติศาสตร์ 3.04 3.46 3.65 - - - 
11. คณะรัฐศาสตร์ 1.04 1.46 2.96 2 2 - 

มหาวิทยาลัย 2.24 2.68 2.98 15 7 3 
ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง พอใช้ พอใช้    

 
ตารางท่ี 4 ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญา ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับ 
จ านวนหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 

ประเมิน ผ่าน ประเมิน ระดับคุณภาพ ผ่าน ระดับคุณภาพ 
ปริญญาตรี 44 44 3.03 พอใช้ 3.03 พอใช้ 
ปริญญาโท 25 23 3.14 พอใช้ 2.95 พอใช้ 
ปริญญาเอก 11 10 3.13 พอใช้ 2.86 พอใช้ 
ภาพรวม 80 77 3.08 พอใช้ 2.98 พอใช้ 

 
ตารางท่ี 5  ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในภาพรวมปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบที่ Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 77 หลักสูตร / ไม่ผ่าน 3 หลักสูตร  
2. บัณฑิต  -     -    4.21 4.21 ดีมาก 
3. นักศึกษา 2.59  -     -    2.59 ปานกลาง 
4. อาจารย์ 3.19  -     -    3.19 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

2.53 3.20  -    3.03 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.61  -    2.61 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.84 3.05 4.21 

2.98 ปานกลาง 
ปานกลาง ดี ดีมาก 

 
 2. ผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ที่อยู่ระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป) เพื่อ
ด าเนินการแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register, TQR)  
 หลักสูตรที่มีผลประเมินระดับหลักสูตรอยู่ระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป) ปีการศึกษา 2559              
มีทั้งสิ้น 51 หลักสูตร 
  (1) หลักสูตรที่มีผลประเมินระดับหลักสูตรอยู่ระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป) ติดต่อกัน 2 ปี                 
(ปีการศึกษา 2558 และ 2559) มีจ านวน 32 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 40.00 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 
และ 2557 ซึ่งมี 20 หลักสูตร เพ่ิมขึ้น 11 หลักสูตร และมี 2 หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว คือ หลักสูตร
วิศวกรรมโยธา (ปริญญาตรี) และ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  
                 (2) หลักสูตร… 



๔๘ 
 
  (2) หลักสูตรที่มีผลประเมินระดับหลักสูตรอยู่ระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป) ในปีการศึกษา 
2559 แต่ปีการศึกษา 2558 มีผลประเมินอยู่ระดับน้อยหรือปานกลาง มีจ านวน 20 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 
25.00 

 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2559  

 ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1) มหาวิทยาลัยต้องก าหนดมาตรการเพ่ือกระตุ้นให้หลักสูตรที่มีคุณภาพการประเมินอยู่ในระดับ          

“ปานกลาง” มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการของหลักสูตรเพ่ือให้มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 
และ 2561 อยู่ให้ระดับ “ดี” ให้ได้ ซึ่งจะได้สามารถยื่นเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification 
Register, TQR) ต่อไปได้  

เห็นควร (1) มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอ
แนวทางและมาตรการในการด าเนินงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป 

2) หลักสูตรต้องก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานให้ครอบคลุมผลการด าเนินงานทุกตัวบ่งชี้ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและใช้เทียบผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

เห็นควร (1) มอบหมายให้หลักสูตรและคณะก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานของแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 เพ่ือให้คณะใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานและก ากับติดตามการ
ท างานของหลักสูตร  

  (2) มอบหมายให้คณะส่งเป้าหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในหลักสูตร 
ทีค่ณะรับผิดชอบ มายังส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือใช้ในการก ากับ
ติดตามในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

3) หลักสูตรและคณะต้องให้ความส าคัญกับการท าแผนปรับปรุงผลการด าเนินงาน ( Improvement 
Plan) และด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและคณะต้องก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตร รวมทั้ง
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรก ากับติดตามการบริหารงานนของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 

เห็นควร (1) มอบหมายให้หลักสูตรและคณะจัดท าแผนปรับปรุงผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
(Improvement Plan) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  

  (2) มอบหมายให้คณะส่งแผนปรับปรุงผลการด าเนินงานของหลักสูตร (Improvement  
Plan) ที่คณะรับผิดชอบ มายังส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพ่ือใช้ในการ
ก ากับติดตามในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

  (3) มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาก ากับติดตามแผนปรับปรุงผลการ 
ด าเนินงานของหลักสูตร ( Improvement Plan) ของหลักสูตร และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

4) หลักสูตรที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรปรับปรุงใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และยังคงมีนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   

เห็นควร (1) มอบหมายส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาซักซ้อม 
ความเข้าใจให้การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 
                 ๕) หลักสูตร... 



๔๙ 
 

5) หลักสูตรที่มีผลประเมินระดับหลักสูตรอยู่ระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป) ติดต่อกัน 2 ปี                 
(ปีการศึกษา 2558 และ 2559) มีจ านวน 31 หลักสูตร ที่มีคุณสมบัติยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมและการเตรียมงบประมาณในการด าเนินงาน  

เห็นควร  (1) มอบให้คณะและหลักสูตรแจ้งความประสงค์ท่ีจะยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ในปีการศึกษา  
2560 มายังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  
 ข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร                               

ปีการศึกษา 2559 ทั้งในภาพรวมและรายตัวบ่งชี้ ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพเสนอ 
3. พิจารณาให้คณะและหลักสูตรแจ้งความประสงค์ที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ในปีการศึกษา 

2560 มายังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
4. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในระดับหลักสูตร/คณะ 

และสถาบัน  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงในรอบปีต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๔.๑.๒.๓  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

                 นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส านัก  วงรอบปีการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ถึงวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของระดับ         
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า           
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงใคร่ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ                  
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. บทสรุปผู้บริหารการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
        ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ใคร่ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดังนี้ 
                  ๑) ผลการ… 



๕๐ 
 
   ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะในภาพรวม เท่ากับ ๓.๙๒ (ระดับดี) เพ่ิมขึ้น ๐.๐๑ 
คะแนน เทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเท่ากับ ๓.๙๑ โดยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นดังนี้  
    (๑) ระดับ  “ดีมาก” ๑ คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (๔.๖๔) 
         (๒) ระดับ “ดี”  ๗ คณะ ได้แก่  คณะเภสัชศาสตร์  (๔.๔๔) คณะวิทยาศาสตร์  (๔.๔๖)                            
คณะเกษตรศาสตร์ (๔.๑๘) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (๓.๙๖) คณะบริหารศาสตร์ (๓.๙๖)                          
คณะศิลปศาสตร์ (๓.๖๗) คณะนิติศาสตร์ (๓.๗๙)  
     (๓) ระดับ “พอใช้” ๓ คณะ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (๓.๔๓)                
คณะรัฐศาสตร์ (๓.๓๐) คณะพยาบาลศาสตร์ (๓.๒๖)  
  ๒) หากพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า  
    (๑) คณะที่มีคะแนนประเมินเพ่ิมข้ึน จ านวน ๗ คณะ 
    (๒) คณะที่มีคะแนนประเมินลดลง จ านวน ๔ คณะ  
 

ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  
 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี๒๕๕๙  

พัฒนาการ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

๑. เภสชัศาสตร์ ๔.๓๓ ดี ๔.๓๖ ดี ๔.๔๔ ดี เพ่ิมข้ึน 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ๓.๙๒ ดี ๔.๒๙ ดี ๓.๙๖ ดี ลดลง 
๓. พยาบาลศาสตร์ ๒.๕๙ พอใช้ ๓.๕๕ ดี ๓.๒๖ พอใช้ ลดลง 
๔. วิทยาศาสตร์ ๔.๑๐ ดี ๔.๒๕ ดี ๔.๔๖ ดี เพ่ิมข้ึน 
๕. วิศวกรรมศาสตร์ ๔.๕๓ ดีมาก ๔.๕๒ ดีมาก ๔.๖๔ ดีมาก เพ่ิมข้ึน 
๖. เกษตรศาสตร์ ๓.๘๙ ดี ๔.๔๖ ดี ๔.๑๘ ดี ลดลง 
๗. ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

๓.๓๘ พอใช้ ๓.๔๙ พอใช้ ๓.๔๓ พอใช้ ลดลง 

๘. ศิลปศาสตร์  ๒.๖๐ พอใช้ ๓.๖๕ ดี ๓.๖๗ ดี เพ่ิมข้ึน 
๙. บริหารศาสตร์ ๒.๙๐ พอใช้ ๓.๕๑ ดี ๓.๙๖ ดี เพ่ิมข้ึน 
๑๐. นิติศาสตร์ ๓.๐๐ พอใช้ ๓.๖๘ ดี ๓.๗๙ ดี เพ่ิมข้ึน 
๑๑. รัฐศาสตร ์ ๒.๖๒ พอใช้ ๓.๑๙ พอใช้ ๓.๓๐ พอใช้ เพ่ิมข้ึน 
ผลการบริหารงานของคณะในภาพรวม ๓.๔๔ พอใช้ ๓.๙๑ ดี ๓.๙๒ ดี เพ่ิมข้ึน 

 

หมายเหตุ   
๑. มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ของ ๓ คณะ เนื่องจากมีจ านวนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย                          
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ส่งผลให้คะแนนรวมของคณะเพ่ิมข้ึน  

๒. คณะศิลปศาสตร์มีคะแนนโดยรวมเพ่ิมขึ้น จาก ๓.๖๐ เป็น ๓.๖๗  เนื่องจากการปรับปรุงผลการ
ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ของคณะศิลปะศาสตร์ ส่งผลท าให้คะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ของคณะศิลปะศาสตร์ เพ่ิมขึ้น จาก ๒.๗๔ เป็น ๒.๘๗  และ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 
ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ิมข้ึนจาก ๔.๐๐ เป็น ๕.๐๐  

 

    ๓. คณะศิลปประยุกต์ฯ... 



๕๑ 
 

๓. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนในภาพรวมปรับลดลงจาก ๓.๗๕ เป็น ๓.๔๓ 
เนื่องจาก พบความคลาดเคลื่อนการค านวณคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า คะแนนลดลงจาก ๕.๐๐ เป็น ๒.๕๕  
   ๓) หากพิจารณาตามองค์ประกอบทั้ง ๕ องค์ประกอบ  ตารางที่ ๒ และ รูปที่ ๑  
 

ตารางที่ ๒ สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙                                  
รายองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ 
ระดับคุณภาพ (จ านวนคณะ) 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑ การผลิตบัณฑิต ๑ ๔ ๖ ๐ 

๒ การวิจัย ๐ ๑ ๓ ๗ 

๓ การบริการวิชาการ ๐ ๓ ๓ ๕ 

๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ๐ ๒ ๕ ๔ 

๕ การบริหารจัดการ ๐ ๑ ๖ ๔ 

 
รูปที่ ๑ สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙                                  

รายองค์ประกอบ 
 
 

 
 

    ๓) หากพิจารณาตามตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๓ ตัวบ่งชี้  ตารางที่ ๓ และ ๔ และ รูปที่ ๒ และ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตารางท่ี ๓... 

1 4
1

3
2

1

6
3

3
5

6

7
5

4
4

1 ก า ร ผ ลิ ต บั ณฑิ ต

2 ก า ร วิ จั ย

3 ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

4 ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒน ธ ร ร ม   

5 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

สรุปผลการประเ มินคุณภาพภายในระดับคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า       
ปีการศึกษา 2559 รายองค์ประกอบ

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก



๕๒ 
 
ตารางที่ ๓ สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙                                  
รายตัวบ่งชี้  
 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ (จ านวนตัวบ่งช้ี) 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม* ๐ ๑ ๘ ๑ ๐ 
๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๐ ๒ ๒ ๒ ๕ 
๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
๓ ๔ ๐ ๓ ๑ 

๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

๕ ๑ ๑ ๐ ๔ 

๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ๐ ๐ ๐ ๗ ๔ 
๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๐ ๐ ๕ ๓ ๓ 
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
๐ ๐ ๐ ๒ ๙ 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ * ๑ ๑ ๐ ๑ ๘ 
๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ๐ ๑ ๑ ๑ ๘ 
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  ๐ ๐ ๓ ๓ ๕ 
๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๐ ๐ ๒ ๕ ๔ 

๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ ฯ 

๐ ๐ ๑ ๖ ๔ 

๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ๐ ๐ ๐ ๓ ๘ 
 

* หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ในที่นี่ไม่นับรวมผลการประเมินคณะ
พยาบาลศาสตร์ เนื่องจากใช้ เกณฑ์การประเมินตามสภาวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒... 



๕๓ 
 

รูปที่ ๒ สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙                                  
รายตัวบ่งชี้ 

 

 
 
ตารางที่ ๔ สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙                                  
รายตัวบ่งชี้ แยกตามคณะ 
 

ล าดับ คณะ 
ระดับคุณภาพ (จ านวนตัวบ่งช้ี) 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

๑ เภสัชศาสตร์ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑๐ 
๒ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
๐ ๒ ๒ ๔ ๕ 

๓ พยาบาลศาสตร์ ๒ ๒ ๒ ๒ ๔ 
๔ วิทยาศาสตร์ ๐ ๐ ๑ ๕ ๗ 
๕ วิศวกรรมศาสตร์ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑๐ 
๖ เกษตรศาสตร์ ๐ ๑ ๑ ๖ ๕ 
๗ ศิลปประยุกต์ฯ ๑ ๑ ๔ ๕ ๒ 
๘ ศิลปศาสตร์ ๑ ๑ ๒ ๕ ๔ 
๙ บริหารศาสตร์ ๒ ๐ ๒ ๑ ๘ 

๑๐ นิติศาสตร์ ๐ ๓ ๑ ๔ ๕ 
๑๑ รัฐศาสตร์ ๒ ๐ ๕ ๒ ๔ 

 
 
 
 
 

รูปที่ ๓...   
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 5.2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก



๕๔ 
 

รูปที่ ๓  สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙                                  
รายตัวบ่งชี้ 

 

 
 

    ๓) หากพิจารณาตามตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๓ ตัวบ่งชี้  ตารางที่ ๓ และ ๔ และ รูปที่ ๒ และ ๓ 
 

 

๒. ข้อเสนอแนะในภาพรวมจากผลการประเมินคุณภาพภายใน   
 จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมผลจาก
ข้อเสนอแนะที่ท าให้คณะ/หน่วยงานไม่บรรลุผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เพ่ือเสนอให้ผู้ที่เ กี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินงานในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน ในปีการศึกษาต่อไป   ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ดังกล่าว จากข้อเสนอแนะ ยังพบว่ามีหลายประเด็นที่ยังมีลักษณะเช่นเดียวกับผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ดังนี้ 
   ๑) การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในระดับแผนยัง                   
ไม่ชัดเจนและไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของแผนที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่เป็น
รูปธรรม ดังนั้น คณะควรเร่งให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนที่เน้นคุณภาพ มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่สอดคล้อง และ ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามที่
ก าหนด (ความถี่ ๕) 
   ๒) ด้านการสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ควรมีการวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะ
ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร รวมทั้งความต้องการ/ความคาดหวังของบุคลากรทุกกลุ่ม เพ่ือจัด
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม เช่น สายวิชาการ มีทักษะความเป็นครู ทักษะด้านการวิจัย
และทักษะด้านการให้การบริการ ส่วนสายสนับสนุนให้มีทักษะที่สามารถสนับสนุนในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน เพ่ือให้
สามารถมีความก้าวหน้าตามสายงานได้อย่างต่อเนื่อง (ความถ่ี ๓) 
   ๓) คณะต้องมีการสื่อสารในองค์กร เกี่ยวกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ ให้แก่บุคลากร
ทุกระดับได้รับทราบ เพ่ือเตรียมพร้อมให้คณะสามารถพัฒนา หรือปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (ความถ่ี ๓) 
   ๔) คณะต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้ครอบคลุมการบริหารงบประมาณ ก ากับติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ความถ่ี ๒) 
 

๕) การวิเคราะห…์ 
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก



๕๕ 
 
  ๕) การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกยังไม่รอบด้าน  ควรวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพ
ปัญหาในปัจจุบัน เช่น จ านวนและคุณภาพของนักเรียนที่เข้ามาเรียน งบประมาณ และการแสวงหารายได้บนความ
พร้อมและจุดแข็งของคณะ (ความถ่ี ๒) 
 

(ร่าง) แนวทางการด าเนินงาน :   
๑. คณะ/วิทยาลัยพิจารณาจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน                      

ปีการศึกษา๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยส่งมายังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพ่ือรวบรวม และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ของคณะ/หน่วยงานมาจัดท าแผนการด าเนินงานและมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมและรายงานผล
ต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามรอบไตรมาส  ประกอบด้วย 

- กองการเจ้าหน้าที่ ควรด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเห็นควรมอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและการสนับสนุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

- กองแผนงาน  ควรด าเนินการสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ๑) การก าหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในระดับแผนและระดับโครงการ และ ๒) แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนที่เน้นคุณภาพ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่สอดคล้อง 
และก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในประเด็น 

๓. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการสื่อสารในองค์กร เกี่ยวกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ 
ให้แก่บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ เพ่ือเตรียมพร้อมให้คณะสามารถพัฒนา หรือปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

๔. เห็นควรมอบส านักงานประกันคุณภาพฯ จัดท าแนวทางการด าเนินงานและปฏิทินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๒. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเสนอ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๔  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก และหน่วยวิสาหกิจ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                      นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ ส านัก  วงรอบปีการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของระดับส านักให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การด าเนินงานของหน่วยงานระดับส านัก ได้มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ประกอบด้วย ๑) ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  ๒) ส านักวิทยบริการ ๓) ส านักงานอธิการบดี และ ๔) ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ 
 
                                                                                                                             ก าหนด... 



๕๖ 
 
ก าหนดให้มีการประเมินหน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๑ ตุลาคมและ ๒๐ 
ตุลาคม  ๒๕๖๐ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยและสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
                  ในการนี้เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามรอบระยะเวลา จึงขอรายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  

๑. สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก และหน่วยงานวิสาหกิจ 
     ๑) ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
 

หน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งชี้ร่วมทุกส านัก 

องค์ประกอบที่ ๒ พันธกิจหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 

ปีงบ ๒๕๖๐ 
ปีงบ 

๒๕๕๙ 
พัฒนาการ ปีงบ ๒๕๖๐ 

ปีงบ 
๒๕๕๙ 

พัฒนาการ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล
ประเมิน 

ผล
ประเมิน 

 ค่า
เป้าหมาย 

ผล
ประเมิน 

ผล
ประเมิน 

 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

๔.๕๐ ๔.๘๘ ๔.๔๕ ดีขึ้น ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๔๐ ดีขึ้น 

ส านักวิทยบริการ ๕.๐๐ ๔.๘๘ ๔.๓๘ ดีขึ้น ๕.๐๐ ๔.๙๐ ๓.๐๐ ดีขึ้น 
ส านักงานอธิการบด ี ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๑๓ ลดลง ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๕๐ ดีขึ้น 
ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน ์

๔.๓๘ ๓.๗๕ ๓.๒๕ ดีขึ้น ๕.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๒๕ ลดลง 

๒) ใช้กรอบการประเมินตามการรายงานวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME)  : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

ใช้กรอบการประเมินตามการรายงานวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME) ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด ๘ ด้าน  
โดยในแต่ละด้านประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย ๕ - ๑๑ ข้อ ซึ่งลักษณะของตัวบ่งชี้มี ๒ ลักษณะ คือ เชิงระบบ (System) 
เชิงสมรรถนะ (Performance) 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ system Performance รวม 

๑. การบริหารจัดการ ๙ ๒.๕๖   - ๒.๕๖  พอใช้ 
๒.การตลาดและการขาย ๑๑ ๒.๑๐  ๒.๐๐  ๒.๐๙  พอใช้ 
๓.การผลิต ๑๑ ๑.๘๘  ๒.๓๓  ๒.๐๐  พอใช้ 
๔.บัญชีและการเงิน ๑๐ ๑.๗๘  ๔.๐๐  ๒.๐๐  พอใช้ 
๕.การจัดซื้อการจัดหา ๕ ๓.๐๐   - ๓.๐๐  ปานกลาง 
๖.บุคลากร ๗ ๑.๖๗  ๓.๐๐  ๑.๘๖  ควรปรับปรุง 
๗.นวัตกรรมและระบบสารสนเทศ ๔ ๑.๕๐   - ๑.๕๐  ควรปรับปรุง 
๘.การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ๕ ๑.๐๐  ๔.๐๐  ๑.๖๐  ควรปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย ๖๒ ๒.๐๐  ๒.๘๖  ๒.๑๐  พอใช้ 



๕๗ 
 

๒.  ข้อสังเกตจากผลการด าเนินงาน 
   ๑. ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่า 

                 ๑.๑ องค์ประกอบท่ี ๑ การบริหารของส านัก 
      เมื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก และหน่วยวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สามารถแบ่งผลการด าเนินงานได้ ๒ ช่วง ดังนี้  
  คะแนนอยู่ระหว่าง ๓.๐๐ – ๔.๐๐  :  ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
  คะแนนอยู่ระหว่าง ๔.๐๑ – ๕.๐๐   : ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการ และส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
   เมื่อเทียบผลการประเมินคุณภาพฯ กับค่าเป้าหมาย สามารถแบ่งผลการด าเนินงานได้ ๒ กลุ่ม 

ดังนี้  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  :  ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 ต่ ากว่าเป้าหมาย  : ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการและส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า มีบางตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่า ๔ คะแนน ได้แก่  

   ส านักงานอธิการบดี ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน และตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ กระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า (๓ คะแนน) 

 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕ ระบบบริหารความเสี่ยง                    
(๓ คะแนน) และตัวบ่งชี้ที่  ๑.๘ กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ                       
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า (๒ คะแนน) 

๒. องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน พบว่าทุกหน่วยงานระดับส านัก       
มีผลการประเมินเป็น ๒ ถึง ๔ คะแนน 

    ผลการประเมิน สามารถแบ่งผลการด าเนินงานได้ ๒ ช่วง ดังนี้  
 คะแนนอยู่ระหว่าง ๒.๐๐ – ๓.๐๐   ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และ ส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 คะแนนอยู่ระหว่าง ๔.๐๑ – ๕.๐๐   ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ส านักวิทยบริการ 
 เมื่อเทียบผลการประเมินกับค่าเป้าหมาย พบว่า ทั้ง ๔ หน่วยงาน ด าเนินงานได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
แนวทางการด าเนินงาน :   

๑. ทุกส านักควรหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณทบทวนปรับปรุง/พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือจะได้น าเสนอสภาให้ความ
เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับส านักต่อไป  
        ทั้งนี้เห็นควรมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นผู้ติดตาม รวบรวม และน าเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. แต่ละส านักควรพิจารณาจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑  
                  ทั้งนี…้ 



๕๘ 
 
      ทั้งนี้เห็นควรมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นผู้ติดตาม รวบรวม และน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

๓. ทุกส านักควรหารือร่วมกันเพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงานและปฏิทินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑  
    ทั้งนี้เห็นควรมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นผู้ประสานงาน ติดตาม รวบรวม และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 

๒. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ ต่ ากว่า ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน มี ๑ ด้าน มีผลการด าเนินงาน 

มากกว่า ๒ คะแนน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อการจัดหา (๓.๐๐ คะแนน)  
    

 แนวทาการด าเนินงาน :  
๑. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรพิจารณาทบทวนปรับปรุง/พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กา ร

ประกันคุณภาพภายใน ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของโรงพิมพ์ฯ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือจะได้น าเสนอสภาให้ความเห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพภายในระดับส านักต่อไป  
  ทั้งนี้ เห็นควรมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นผู้ติดตาม รวบรวม และน าเสนอต่อ                
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรพิจารณาจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
   ทั้งนี้เห็นควรมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นผู้ติดตาม รวบรวม และน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

๓. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรจัดท าแนวทางการด าเนินงานและปฏิทินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๑  
        ทั้งนี้เห็นควรมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นผู้ประสานงาน ติดตาม รวบรวม และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน                                

ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านัก และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่าง แผนการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

          ๔. ให้ข้อเสนอแนะ… 



๕๙ 
 

๔. ให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก หน่วย
วิสาหกิจ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 ๔.๑.๒.๕  สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
      ภายใน ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
         นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วงรอบปีการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในระหว่าง ๑๓ –๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี
ศาสตราจารย์จามรี ธีรตนกุลพิศาล เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และกรรมการเป็นประธาน
ตรวจประเมินระดับคณะ/ส านัก จ านวน ๔ คน และมีเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันคุณภาพฯ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน ตามความทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน          
เพ่ือจัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. จัดประชุมพิจารณา (ร่าง)รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย  ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
๒. ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ปรับแก้รายงานการ 
ประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓. จัดประชุมพิจารณา ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  วันที่ ๕ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๔. หน่วยงานปรับแก้ร่างรายงานการประเมินตนเอง   ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  
๕. เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  วันที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๖. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  วันที่  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๗. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๘. ส่งรายงานการประเมินตนเอง ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับสถาบัน 

ภายใน วันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 

๑. บทสรุปผู้บริหารการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 
       ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม ๕ 
องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงาน 
 

                 คณะกรรมการ… 



๖๐ 
 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ดังนี้ 
              ๑) ผลการประเมินตนเองภาพรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคะแนนเท่ากับ ๔.๔๓ อยู่ใน
ระดับ “ดี” มีผลด าเนินงานเพิ่มข้ึน ๐.๕๗ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ คะแนน ๓.๘๖ 
    ๒) พิจารณาแยกตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน พบว่า  
     (๑) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน ๓ ด้าน คือ ด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     (๒) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน ๒ ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และการ
บริหารจัดการ  
    ๓) พิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ ซึ่งมี ๑๓ ตัวบ่งช้ี โดยพิจารณาระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ พบว่า  
     (๑) ระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน ๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ๒.๑ ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ๓.๑ การ
บริการวิชาการแก่สังคม ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน  
    (๒) ระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ ๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
    (๒) ระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
      ๓) พิจารณามิติคุณภาพของการประกันคุณภาพภายใน  พบว่า  
     (๑) ปัจจัยน า อยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗    
     (๒) กระบวนการ อยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๓  
    (๓) ผลลัพธ์อยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๑  

ดังแสดงในตารางที่ ๑ - ๓ และรูปที่ ๑ - ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ แสดผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มิติคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ผลประเมิน ปีการศกึษา ๒๕๕๗ ผลประเมิน ปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

(SAR) ระดับสถาบัน พัฒนาการ 
เทียบปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับ 

๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงาน คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลงาน คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลงาน คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลงาน คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

๑. การผลิตบัณฑิต   ๓.๕๗ ด ี  ๓.๖๖ ดี  ๔.๑๗ ดี  ๐.๕๑ เท่าเดิม 
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
๒.๒๔ ๒.๒๔ ต้อง

ปรับปรุง 
๒.๖๘ ๒.๖๘ พอใช้ ๒.๙๘ ๒.๙๘ พอใช้ ๐.๓๐ ๐.๓๐ เท่าเดิม 

๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

๕๐.๓
๖ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕๑.๘
๐ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕๒.๒
๔ 

๕.๐๐ ดีมาก ๐.๔๔ ๐.๐๐ เท่าเดิม 

๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๓๑.๐
๗ 

๒.๕๙ พอใช้ ๓๑.๓
๑ 

๒.๖๑ พอใช้ ๓๔.๕
๔ 

๒.๘๔ พอใช้ ๓.๒๓ ๐.๒๗ เท่าเดิม 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

๖ ๕.๐๐ ดีมาก ๖.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๖ ๕.๐๐ ดีมาก คงเดิม คงเดิม เท่าเดิม 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

๓ ๓.๐๐ พอใช้ ๔.๐๐ ๓.๐๐ พอใช้ ๖ ๕.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ ๒.๐๐ เพ่ิมข้ึน 

๒. การวิจัย   ๔.๐๔ ด ี  ๔.๓๒ ดี  ๔.๖๒ ดีมาก  ๐.๓๐ เพิ่มข้ึน 
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

๕ ๔.๐๐ ดี ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี ๖ ๕.๐๐ ดีมาก ๑.๐๐ ๑.๐๐ เพ่ิมข้ึน 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  
 

๓.๙๙ ๓.๙๙ ดี ๔.๓๔ ๔.๓๔ ดี ๔.๓๔ ๔.๓๔ ดี คงเดิม คงเดิม เท่าเดิม 

๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

๔.๑๒ ๔.๑๒ ดี ๔.๖๒ ๔.๖๒ ดีมาก ๔.๔๑ ๔.๕๓ ดีมาก -๐.๐๙ -๐.๐๙ ลดลง 

๖๑ 
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  องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ผลประเมิน ปีการศกึษา ๒๕๕๗ ผลประเมิน ปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

(SAR) ระดับสถาบัน พัฒนาการ 
เทียบปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับ 

๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงาน คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลงาน คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลงาน คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลงาน คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

๓. การบริการวิชาการแก่สังคม    ๔.๐๐ ด ี  ๕.๐๐ ดีมาก  ๕.๐๐ ดีมาก  คงเดิม เท่าเดิม 
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  ๕ ๔.๐๐ ดี ๖.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๖ ๕.๐๐ ดีมาก คงเดิม คงเดิม เท่าเดิม 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ๕.๐๐ ดีมาก  ๕.๐๐ ดีมาก  ๕.๐๐ ดีมาก  คงเดิม เท่าเดิม 
๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖ ๕.๐๐ ดีมาก ๓.๐๐ ๓.๐๐ พอใช้ ๖ ๕.๐๐ ดีมาก ๓.๐๐ ๒.๐๐ เพ่ิมข้ึน 

๕. การบริหารจัดการ   ๓.๔๘ พอใช้  ๓.๔๖ ดี  ๔.๓๑ ดี  ๐.๘๕ เท่าเดิม 
๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการ

ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน 

๔ ๓.๐๐ พอใช้ ๔.๐๐ ๓.๐๐ พอใช้ ๗ ๕.๐๐ ดีมาก ๓.๐๐ ๒.๐๐ เพ่ิมข้ึน 

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ  ๓.๔๔ ๓.๔๔ พอใช้ ๓.๙๑ ๓.๙๑ ดี ๓.๙๒ ๓.๙๒ ดี ๐.๐๑ ๐.๐๑ เท่าเดิม 
๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 
๕ ๔.๐๐ ดี ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี ๕ ๔.๐๐ ดี คงเดิม คงเดิม เท่าเดิม 

คะแนนการประเมิน ระดับสถาบัน  ๓.๘๐ ด ี  ๓.๘๖ ดี  ๔.๔๓ ดี  ๐.๕๗ เท่าเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒... 
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ตารางท่ี ๒ แสดงผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มิติคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 
 

องค์ประกอบ 
มิติคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน 
Input Process Out put รวม 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. การผลิตบัณฑิต ๓.๗๙  ๓.๘๐ ๓.๙๒ ๔.๐๐  ๔.๐๐ ๕.๐๐  ๒.๒๔ ๒.๖๘ ๒.๙๘  ๓.๕๗  ๓.๖๖ ๔.๑๖  ดี ดี 
๒. การวิจัย ๓.๙๙  ๔.๓๔ ๔.๓๔  ๔.๐๐  ๔.๐๐ ๕.๐๐  ๔.๑๒  ๔.๖๒ ๔.๕๓  ๔.๐๔  ๔.๓๒ ๔.๖๒  ดี ดีมาก 
๓. การบริการวิชาการ - - - ๔.๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐  -    - - ๔.๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐  ดี ดีมาก 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - ๕.๐๐  ๓.๐๐ ๕.๐๐  -    - - ๕.๐๐  ๓.๐๐ ๕.๐๐  
พอใช้ ดีมาก 

๕. การบริหารจัดการ - - - ๓.๕๐  ๓.๕๐ ๔.๕๐  ๓.๔๔  ๓.๙๑ ๓.๙๒  ๓.๔๘  ๓.๖๔ ๔.๓๑  ดี ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

๓.๘๖  ๓.๙๘ ๔.๐๖  ๔.๐๐  ๓.๘๖ ๔.๘๖ ๓.๒๗  ๓.๗๓ ๓.๘๑ ๓.๘๐  ๓.๘๖ ๔.๔๓  
ดี ดี 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี ด ี ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

                 

 

 

 

                     รูปที่ ๑... 
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 รูปที่ ๑ แสดงผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (แสดงจ านวนระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี) 

                                                                                                   
 

รูปที่ ๒ แสดงผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (แสดงจ านวนระดับคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ) 

 

1 4

5

2

5

4

3

3

4

8

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

0 1 2 3 4 5

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ
คะแนนรวม

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557
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             รูปที่ ๓ แสดงผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ (แสดงจ านวนระดับคะแนนของ           
แต่ละตัวบ่งชี้) 

                           

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559



๖๖ 
 

 ๒. ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  
องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต  
   ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   ผลการด าเนินการเท่ากับ ๓.๙๖ (ระดับดี) จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ผ่านองค์ประกอบที่ ๑) จ านวน ๗๗ หลักสูตร จาก ๘๐ หลักสูตร   
ซ่ึงเมื่อเทียบผลงาน ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

๒. หลักสูตรที่มีผลคะแนนจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ ดี จ านวน ๕๑ หลักสูตร 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
             การด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส านักงานประกันคุณภาพฯและส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนิน
กิจกรรมโครงการส านักงานประกันคุณภาพฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าในแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ระดับคณะและหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท า
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการด าเนินงานคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ.  
องค์ประกอบท่ี ๒ วิจัย  
             ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลการด าเนินงานดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยพบว่า จ านวน
เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ มีจ านวนเงินยอดรวม   
๔๓,๗๑๗,๖๘๘.๖๑ บาท  และพบว่าผลงานวิชาการมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีค่าน้ า ระดับ ๑ มีจ านวน ๙๗ ชิ้น   
ผลการวิเคราะห์ พบว่า 

๑. แม้ว่าในภาพรวมผลการวิชาการมีเพ่ิมมากข้ึนแต่พบว่าผลงานดังกล่าวยังไม่กระจายให้ครอบคลุม 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีระบบการติดตามและสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยที่ยังไม่ได้รับ
ทุนวิจัยหรือน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์มีการผลิตผลงานวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
องค์ประกอบท่ี  ๓ การบริการวิชาการ   
            ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ใน ระดับดีมาก การด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ด าเนินงานต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  โดยพ้ืนที่หลักในการด าเนินงาน
ยังเป็นพ้ืนที่เดิม คือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น ๔ ต าบลรอบๆ มหาวิทยาลัย               
คือ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่  ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง   
ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
            แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมใน ระดับดีมาก แต่พบว่าสิ่งที่ควรต้อง
มีการด าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจน ดังนี้ 
 

๑. มหาวิทยาลัย... 



๖๗ 
 

๑. มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทาง เป้าประสงค์และวิธีการให้บริการทางวิชาการที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคณะ เน้นโครงการบริการวิชาการที่เป็นจุดเน้น (Hi-light) ตามอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบควรเน้นการน าศาสตร์ทางวิชาชีพไปให้บริการวิชาการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรใช้ทรัพยากรและศักยภาพของอาจารย์เพ่ือจัดท าโครงการบริการวิชาการที่
สามารถสร้างรายได ้ 

องค์ประกอบท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ใน ระดับดีมาก จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  พบว่า ผลการด าเนินงาน
ในภาพรวม องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยที่ ๓.๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”         
ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้  

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนท าให้ไม่สามารถประเมิน
ความส าเร็จของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดท าแผน วัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

                       

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙            
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ท าความเข้าใจและร่วมกันพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๐  
องค์ประกอบท่ี  ๕  การบริหารจัดการ  
                ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ ใน ระดับ ๔.๓๑  พบว่าการด าเนินงานในส่วนที่
มหาวิทยาลัย ยังต้องมีการด าเนินการให้มีความชัดเจน  ประกอบด้วย  
 

ตัวบ่งช้ี  ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ 
      สถาบัน   
เกณฑ์ ข้อ ๑  ในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังต้องมีการด าเนินงานการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และมหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานให้ทันต่อการ
ด าเนินงาน 
เกณฑ์ ข้อ ๒ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งยังไม่ครบถ้วนทุกหลักสูตรและยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ท าให้
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถน าไปใช้ในการบริหารได้ ซึ่งส่งผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แผนพัฒนาอาจารย์  งบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ เกณฑ์ ข้อ ๖ ซึ่งพบว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ที่ ๒.๙๗           
มีผลการด าเนินการดีข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘  อยู่ที่ ๒.๖๑  และปีการศึกษา ๒๕๕๗  อยู่ที่ ๒.๕๙ แต่ยังอยู่ 
                 ระดับ... 



๖๘ 
 
ระดับพอใช้ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจ าท าแผนบริการก าลังคน (อัตราการคงอยู่ อัตราว่าง การเกษียณอายุราชการ
ของสายวิชาการและสายสนับสนุน) พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร เพ่ือพัฒนางานวิชาการและ
ต าแหน่งงาน  
   ๓. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา 
    ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมและสรุปปัจจัยโดยรวมที่มีผลท าให้คณะ/หน่วยงานไม่บรรลุผล
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสรุปประเด็นมาจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ/ส านัก ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องอาจพิจารณาด าเนินงานในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานส่วนกลาง  
และคณะวิชา ตลอดจนการก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการที่สะท้อนหรือวัด
ความส าเร็จในแผนภาพรวม ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยและคณะ ทั้ งนี้ แผนการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ที่มีการวัดประเมินความส าเร็จของแผน/โครงการ/กิจกรรม จะปรากฏในตัวบ่งชี้ 
ระดับสถาบัน คือ   

๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  
๓) ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

๒. การสร้างความเข้าใจกระบวนการและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจน เพ่ือสะท้อนต้นทุน 

หลักสูตร ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร เพ่ือเปรียบเทียบโอการทางการแข่งขันกับหลักสูตรเดียวกัน/ใกล้เคียง
กันในสถาบันอ่ืน และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน 

๓. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนการเงิน ให้สอดคล้อง 

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
   ๑. ให้ความเห็นชอบการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงานประกัน          
คุณภาพฯ รายงาน 
   ๒. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
   ๓. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่เป็นผลจาก
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ด้านการจัดแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
ที่มีการวัดประเมินความส าเร็จของแผน/โครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วย และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนการเงิน ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน 
 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
               ระเบียบวาระท่ี  ๔...    



๖๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
       ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
    - ขอถอนระเบียบวาระการประชุม  เนื่องจากตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้เสนอเรื่องแต่งตั้งก่อนวันครบก าหนด
ตามวาระไม่เกิน ๒ เดือน ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดกรณีแต่งตั้งล่วงหน้าเป็นเวลานาน 

 

          ๔.๒.๒  การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
             อุบลราชธานี 

        มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกร
ปฏิบัติการ)  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙              
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีก าหนด ๒ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่ ๔/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ซึ่งนางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นับตั้งแต่
ได้รับค าสั่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามท่ีเห็นสมควร
และเหมาะสมต่อไป เพ่ือให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

  ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)   

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน ๓ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๐ แล้ว ดังนี้ 

                  ระดับ... 



๗๐ 
 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๓ คน 
คณะรัฐศาสตร์ 
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน    ๓  คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
   

๔.๒.๔  หารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
       ผู้รับการประเมิน รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ 

   นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก าหนดให้พิจารณาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานจากผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินโดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าคณะ กอรปกับสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบแล้วใน
การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

๑. รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
๒. ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.วราวุธ  สุมาวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง    รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ   เลขานุการ 
 

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานและนัดหมายคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือท าการประเมินเนื่องด้วย
คณะกรรมการฯ มีภารกิจค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถก าหนดนัดหมายวัน-เวลาที่จะท าการประเมินในช่วงที่ผ่านได้ 
กอรปกับ รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เกษียณอายุราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแล้ว จึงใคร่ขอหารือแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   โดยเสนอไม่ประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับการประเมิน รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ โดยเสนอยกเว้นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากได้เกษียณอายุราชการแล้ว 

 
 
 

                  มติที่ประชุม... 



๗๑ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการประเ มินผลการปฏิบัติ งานของคณบดี              
คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับการประเมิน รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ โดยยกเว้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เนื่องจากได้เกษียณอายุราชการแล้ว 
   

   ๔.๒.๕  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
   สูงข้ึน แทนต าแหน่งว่าง 

      นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่  4/2560 ลงวันที่                                
25 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  29 มกราคม 2562  นั้น  เนื่องจาก  รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์                                                    
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการที่แต่งตั้งจากคณบดีหรือผู้อ านวยการจะพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
ราชการ 60 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เป็นผลท าให้กรรมการล าดับที่ 4 ตามค าสั่ง
ดังกล่าวว่างลง  เพ่ือให้การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสมและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตลอดจนเป็นไปองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ 19 (๒)                                                
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดวิธีการให้แต่งตั้งกรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือผู้อ านวยการ โดยแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของ ก.บ.บ. 

 การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560  พิจารณารายชื่อผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีหรือผู้อ านวยการ  จ านวน ๑ คน  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อ                                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น แทนต าแหน่งว่าง 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล                
ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น  แทนต าแหน่งว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 
 

  มติที่ประชุม อนุ มัติ แต่ งตั้ ง ให้  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์   
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น             
แทนต าแหน่งว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 
 

 

 

 

 

                                               ระเบียบวาระท่ี ๔...  



๗๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
    ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 

    รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
                                สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   คณะศิลปศาสตร์         
ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เพ่ือให้ถูกต้อง 
ชัดเจน และสอดคล้องกับการด าเนินการของหลักสูตรในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า       
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุง
นี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. ขอปรับปรุงหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๑๐ สถานที่จัดการเรียนการสอน ในรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.๒) หน้า ๔  

๒. ขอปรับปรุงหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อย่อย  
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) หน้า ๕๓ 

๓. ขอปรับปรุงหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ ๕  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อย่อย ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)             
หน้า ๕๓ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร      
(มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖     
      

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

      ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง : การปรับปรุงอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๔ หลักสูตร  
   สังกัดคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชามากขึ้น ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้ 
 
              เป็นไป… 



๗๓ 
 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 
๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓๐ มี.ค. ๕๖ ๑๗ เม.ย. ๕๗ อาจารย์เกษียณอายุราชการ 
จ านวน ๑ คน 

๒๕๔๘ 

๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๘ ก.ย. ๕๖ ๙ ก.ค. ๕๗ อาจารย์เกษียณอายุราชการ 
จ านวน ๑ คน เปลี่ยนชื่อตัว 
จ านวน ๑ คน และลาศึกษา 
ต่อ จ านวน ๑ คน  

๒๕๔๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓ หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๓ มี.ค. ๕๕ ๔ ต.ค. ๕๕ เปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เนื่องจากมีอาจารย์
เกษียณอายุราชการจ านวน 
๑ คน และลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๑ คน 

๒๕๔๘ 

๔ หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ พ.ค. ๖๐ อยู่ระหว่างรอ
เสนอ สกอ. 

เปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เนื่องจากมีอาจารย์
เกษียณอายุราชการจ านวน 
๑ คน และลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๑ คน 

๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
จึงเสนอ... 



๗๔ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๔ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๓  ขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ 
ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  โดยเพ่ิมรายวิชาเลือกด้าน
คณิตศาสตร์ประยุกต์  จ านวน 2 รายวิชา และกลุ่มสถิติ  จ านวน 4 รายวิชา เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  มีรายวิชาเลือกท่ีทันสมัย และเหมาะกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 
และกลุ่มวิชาเหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น ด้านประกันภัย ทางด้านการเงิน 
การธนาคาร การวิเคราะห์ตลาดหุ้น การประยุกต์ทางด้านเศรษฐศาสตร์  การพยากรณ์ทางด้านสถิติ และนักศึกษายัง
สามารถมีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น  

กลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์  จ านวน 2 รายวิชา 
1. รายวิชา 1141 325 การหาค่าเหมาะสมที่สุดไม่เชิงเส้น (Non-linear Optimization) 
2. รายวิชา1141 422 ทฤษฎีเกม (Game Theory) 
กลุ่มสถิติ จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 
1.  รายวชิา 1141 334 ตัวแบบคณิตศาสตร์การเงิน (Mathematical Models of Finance) 
2. รายวิชา 1141 335 คณิตศาสตร์ประกันภัย (Insurance Mathematics) 
3. รายวิชา 1141 431 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Life Insurance Mathematics) 
4. รายวิชา 1141 433 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Technique) 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร โดยเริ่มใช้ตั้งแต่                
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป   

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๔  การปิดหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
    - ขอถอนระเบียบวาระการประชุม  เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

           ระเบียบวาระท่ี  ๔...   



๗๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม 

  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอท่ี 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
15/2560  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560  มีมติเห็นชอบในหลักการ ในประเด็นการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นทุนส ารองมหาวิทยาลัยตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนด และเพ่ือให้การด าเนินการจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีความชัดเจน  จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                        
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการเพ่ิมประเด็นในส่วนของการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นทุนส ารองของหน่วยงานตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนดเข้าไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดิม) 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕60 

 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง
รูปแบบการเขียน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ใหม่ให้ถูกต้อง ร่วมกับนายโกเมท  ทองภิญโญชัย             
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกครั้ง  ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงนามต่อไป 
 

๔.๔.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ 
ประชุมเพ่ือพิจารณา   ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
15/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการ เพ่ือให้การด าเนินการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษามีสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันและไปด้วยความถูกต้อง มีความชัดเจน จึงขอเรียนที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2560 ซึ่งเป็นการเพ่ิมประเด็นในส่วนของการจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นทุนส ารองของหน่วยงานตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนดเข้าไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (เดิม) 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
 

      มติที่ประชุม... 



๗๖ 
 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง
รูปแบบการเขียน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ใหม่ให้ถูกต้อง ร่วมกับนายโกเมท  ทองภิญโญชัย                         
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกครั้ง  ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงนามต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 ๖.๒  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ 
          จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
            

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐ ก าหนดในวันเสาร์ที่  ๒๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        เลิกประชุม… 



๗๗ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 


