
1 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) 

วันศุกร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๑. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาต ิ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๒๐. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๑. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                ผู้ไม่มา...  
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๒. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
๔. นายทรงพล อินทเศียร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๗. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรทิพย์  ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
๙. นางสาวอรนุช  ปวงสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
๑๐. นายนรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๑๑. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๔. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๖. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๗. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๙. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บงกช  สุขอนันต์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน 
  และสิทธิประโยชน์ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมกล่าว
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

             ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม เ พ่ือทราบ   ในการประชุ มครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
 

            ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย    

                 ๒. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล   

  ๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการทบทวนอ านาจหน้าที่ของ 
            กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
          ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
นั้น และตามธรรมเนียมที่ เคยปฏิบัติมาเมื่อมี พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ งกรรมการ                                                                 
สภามหาวิทยาลัยฯ นายกสภามหาวิทยาลัยจักให้ด าเนินการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ 
รวมทั้งเป็นการทบทวนอ านาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จักได้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ านาจและหน้าที่ของตนเองต่อไป  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ คู่มือเกี่ยวกับ บทบาท  อ านาจ และหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  การด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติการท ายุทธศาสตร์ชาติ  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูป 
    ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
    ๑. สืบเนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจ านวนสองฉบับที่มีผลใช้บังคับกับ 

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยรวมทั้งมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา  ได้แก่ 
๑.๑ พระราชบัญญัติการท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

    มาตรา ๕ บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ปี และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การก าหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

            และสังคม… 
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และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนอ่ืนใด รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีก ากับดูแลและ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ  

  ๑.๒ พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
    มาตรา ๖ บัญญัติให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน การ

ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้าน และให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
และให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการ 

๒. หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
๒.๑ พระราชบัญญัติการท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการดังนี้ 

    (๑) ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๕ วรรคสอง)  
    (๒) ให้ความร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .)       

ในฐานะเลขานุการฯ ในการประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ (มาตรา ๒๒ 
วงเล็บ ๓)  

    (๓) รายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อ  สคช. ภายในเวลาและตามรายการที่ก าหนด                     
(มาตรา ๒๔)  

    (๔) จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์  รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา ๑๐ วรรคสาม)  

    (๕) ด าเนินการแก้ไขกรณีความปรากกว่าการด าเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท (มาตรา ๒๖) 

กรณีหน่วยงานของรัฐไม่แจ้งต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือกรณี
ตรวจสอบจากรายงานประจ าปีแล้ว พบว่าหน่วยงานไม่ด าเนินการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร สามารถส่งเรื่องให ้ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด าเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี กรณีมีมูลให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาพักราชการหรือพักงาน  หรือสั่งให้ออกจากราชการหรืองานไว้
ก่อน หรือสั่งให้พ้นต าแหน่งต่อไป  

๒.๒ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๖ วรรคสอง)  

(๒) รายงานผลการติดตามการด าเนินการภายในระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก าหนด (มาตรา ๒๕ วรรคแรก)  

กรณีที่การด าเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีที่ เป็นหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร ให้คณะกรรมการปฏิรูปคณะนั้นประสานงานหรือ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือที่ก ากับดูแลเพ่ือแก้ไขปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น 
ในกรณีท่ีไม่อาจหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้คณะกรรมการปฏิรูปแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณา 
และเม่ือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติประการใดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น (มาตรา ๖ (๒)) 

 
 
              ๓. ระบบ… 
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๓. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล  
  ใช้ระบบสารสนเทศ EMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 

Strategy and Country Reform) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ  ได้อย่างบูรณา
การ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการด าเนินการ
ต่างๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

๔. การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่หนึ่ง)  และด าเนินการให้สอดคล้องกับประเด็นและเป้าหมายที่ก าหนดใน          
แผนระดับท่ีสองที่มุ่งด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด ได้แก่ 

(๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

(๒)  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
(๓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเด็นที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
บริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

และแผนระดับที่สาม ได้แก่ แผนแม่บทด้าน........ แผนพัฒนา........... แผนปฏิบัติการด้าน.............. และ 
แผนอื่นๆ ซึ่งเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
           

 ๑.๒.๒  การรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะท างานในการขับเคลื่อนการปฏิรปู 
                      การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation)  
      ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  การ
เปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างประชากรของประเทศที่มีอัตราการเกิดลดลง จ านวนมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เพ่ิมขึ้น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ท า
ให้รูปแบบการศกึษาในระดับอุดมศึกษาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นอย่างมากเพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมและมีข้อมูลส าหรับใช้วางแผนการด าเนินงานปฏิรูปมหาวิทยาลัยในอนาคตอธิการบดีจึงได้แต่งตั้งคณะท างาน
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นมา 1 ชุด เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ได้ด าเนินการเป็นกรณีศึกษาไว้แล้วเพ่ือน ามาจัดท าร่างแนวคิดในการ
ด าเนินงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งกลุ่มคณะท างาน ๓ ด้าน ได้แก่  

๑) คณะท างานด้านการผลิตบัณฑิต  
๒) คณะท างานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการหารายได้  

      ๓) คณะท างาน… 
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๓) คณะท างานด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร  
คณะท างานได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเปรียบเทียบ รวมถึงการจัดประชุมหารือร่วมกันเพ่ือ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้แบ่งแผนการด าเนินงานเป็น 
๔ ระยะ ได้แก่ ระยะ ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี และก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการด าเนินงานเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา ดังนี้ 

๑.  ด้านการผลิตบัณฑิต  ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน เป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑.1 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ 
๑.2 การจัดท าหลักสูตรและการออกแบบหลักสูตร 
๑.3 ระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๔ งานสมาคมศิษย์เก่า 

๒.  ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการหารายได้ 
เป้าหมาย : 
ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระจากปัญหาจ านวนนักศึกษา และผลกระทบจาก Education  

Open Platform 
แนวทางการด าเนินงาน : 
ปรับสภาพมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยที่พ่ึงพารายได้จากค่าลงทะเบียนเป็นหลัก  

(ประมาณ ๙๐%) มาเป็นระบบถ่วงดุลรายได้ 
๓.  ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน เป็น ๖ ด้าน ดังนี้ 

๓.๑ การก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๓.๒ การปรับโครงสร้างองค์กร 
๓.๓ การบริหารงบประมาณ 
๓.๔ การสื่อสารองค์กร 
๓.๕ การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
๓.๖ ระบบสนับสนุนอื่นๆ (Service) 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๓  การรายงานผลการด าเนินงานด้านงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
                         และรายคณะ  
    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  มีมติมอบ คณะ/วิทยาลัย 
ด าเนินการจัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  ดังนี้ 

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

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

การรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
๔. แผนการ… 
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๔. แผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ระยะ ๕ ปี   
๕. นโยบายด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย   
กองแผนงานได้ประสานคณะ/วิทยาลัยเพ่ือจัดท าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  และประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจและแนวทางในการจัดท าข้อมูล เพ่ือสรุปน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้เชิญ
อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม โดยประชุมร่วมกับคณบดี ในวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๑  เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
จัดท าข้อมูล โดยกองแผนงานได้ก าหนดแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูล และมอบคณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท าข้อมูลส่ง  
กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ดังนั้น จึงสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.2 เงินเดือนที่จ่ายด้วยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ คณะ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เงินรายได้ 

เงินเดือน (บาท/ปี) 
ร้อยละของเงินเดือนเทียบกับเงินเดือนทั้งหมด 

ของหน่วยงานแยกตามสายงาน 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ จ้างเหมา รวม สายวิชาการ สายสนับสนนุ จ้างเหมา รวม 

1 นิติศาสตร์ 7,485,120 4,276,560 240,000 12,001,680 62 36 2 100 
2 รัฐศาสตร์ 7,028,760 3,241,080 408,000 10,677,840 66 30 4 100 
3 บริหารศาสตร์ 10,863,840 7,863,960 995,712 19,723,512 55 40 5 100 
4 ศิลปศาสตร์ 9,970,560 6,991,560 450,000 17,412,120 57 40 3 100 
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 9,402,480 9,410,160 2,789,440 21,602,080 44 44 13 100 
6 พยาบาลศาสตร์ 9,321,600 1,657,560 1,390,080 12,369,240 75 13 11 100 
7 เภสัชศาสตร์ 0 5,591,040 505,200 6,096,240 0 92 8 100 
8 ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,269,600 3,091,440 330,000 7,691,040 56 40 4 100 
9 วิทยาศาสตร์ 3,811,080 10,277,640 1,364,108 15,452,828 25 67 9 100 
10 วิศวกรรมศาสตร์ 1,142,640 8,015,088 2,567,808 11,725,536 10 68 22 100 
11 เกษตรศาสตร์ 1,149,600 1,750,920 3,228,744 6,129,264 19 29 53 100 
12 ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 0 4,120,080 4,442,400 8,562,480 0 48 52 100 
13 ส านักวิทยบริการ 0 2,469,600 638,400 3,108,000 0 79 21 100 
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 0 3,451,200 325,880 3,777,080 0 91 9 100 
15 ส านักงานอธิการบดี 0 38,275,200 14,233,082 52,508,282 0 73 27 100 

  รวม 64,445,280 110,483,088 33,908,854 208,837,222 31 53 16 100 
                                     เงินเดือนของสายสนบัสนุนและจ้างเหมา คดิเปน็ร้อยละ 69 ของเงินรายไดท้ีน่ ามาจ่ายเงินเดือน 
ร้อยละ 48.05 ของประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาน ามาเป็นเงินเดือนบุคลากร (208,837,222 บาท จาก 434,631,800 บาท)* ไม่รวมโรงแรมและโรงพิมพ์ 

ร้อยละ 53.70 ของประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาน ามาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบับุคลากร (233,378,890 บาท จาก 434,631,800 บาท)*  ไม่รวมโรงแรมและโรงพิมพ์
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สรุป 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 
ก าหนดให้มีสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุน ดังนี้  
  - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่เกิน   
   1 : 0.75  (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) 
 - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่เกิน  ไม่เกิน 1 : 0.5  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนจ านวนบุคลากร สายวิชาการ : สายสนับสนุน เท่ากับ 
1 : 1.10 โดยมีสัดส่วนจ านวนบุคลากร สายวิชาการ : สายสนับสนุน  จ าแนกตามคณะวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  - คณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีสัดส่วนสงูกว่าค่าท่ีก าหนดได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  - คณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่มี คณะที่มีค่าสัดส่วนสูงกว่าค่าท่ีก าหนด 
  - คณะวิชาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีสัดส่วนสูงกว่าค่าท่ีก าหนดได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
- คณะที่มีสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนที่ มากกว่า สายวิชาการ จ านวนมาก ควรพิจารณา ปรับโครงสร้าง

องค์กรเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     ตารางที่ ๒... 
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สรุปค่าใช้จ่ายประจ า (เฉพาะเงินรายได้) 

• ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 313,988,446 บาท 

• ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 315,695,087 บาท เพิ่มขึ้น 1,706,641 (ร้อยละ 0.54) 

• ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 319,005,452 บาท เพิ่มขึ้น 3,310,365 (ร้อยละ 1.05) 

• ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 323,701,681 บาท เพิ่มขึ้น 4,696,229 (ร้อยละ 1.47) 
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

- คณะ และสาขาวิชา ที่มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ น้อยกว่า จ านวนนักศึกษาที่ควรมี ควรพิจาณาปรับ

จ านวนการรับนักศึกษาของตนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจ าขั้นต่ า ตลอดจนมีการจัดหารายได้และ

ลดรายจ่ายด้านบุคลากรและค่าสาธารณูปโภคอย่างเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

๑. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรพิจารณาการแสวงหารายได้ในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่อไป 

๒. คณะที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพียงพอในปัจจุบัน แต่หากยังคงยังคงแผนการรับ

นักศึกษาตามเดิม และมีประมาณการรับนักศึกษาและการพ้นสภาพของนักศึกษาตามสถิติเดิมแล้ว ณ ปีงบประมาณ

ต่อไป มีแนวโน้มที่รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังหักค่าใช้จ่ายประจ าขั้นต่ าแล้ว จะมีรายได้ที่ลดลงอย่าง

ต่อเนื่องและไม่เพียงพอในทีสุ่ด 

๓. เงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายประจ าขั้นต่ า ในบางคณะมีรายได้คงเหลือที่ต่ ามากและไม่เพียงพอต่อการ
น าไปใช้จ่ายในโครงการผลิตบัณฑิต และบริหารจัดการในส่วนอื่นๆ 
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ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 

- คณะที่รวมรายได้ทุกประเภทแล้ว และรวมประมาณการจากแผนการหารายได้ และแผนการลดรายจ่าย 
ตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ปี 2561 แล้วยังมีรายได้ ไม่เพียงพอ ต่อการค่าใช้จ่ายฯจะต้องพิจารณาแผนการหา
รายได้เพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย หรือปรับลดแผนการใช้จ่ายงบประมาณลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบและมอบให้คณะและหน่วยงานด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๑. ส าหรับคณะที่มีจ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอท าให้งบประมาณรายได้ไม่เพียงพอต่อ

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ า เช่น คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ คณะควรด าเนินการปรับปรุงจ านวนรับนักศึกษา
ในคณะให้สูงข้ึน 

๒. ส าหรับคณะที่มีอัตราก าลังสายวิชาการต่อสายสนับสนุนเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด           
คณะควรพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลง 

๓. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับคณะที่มีงบประมาณรายจ่ายสูงกว่างบประมาณรายได้            
คณะควรพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สมดุลกับรายได้ 

๔. ส าหรับเรื่องการพ้นสภาพของนักศึกษาคณะต่างๆ ที่มีค่าเฉลี่ยในอัตราสูงกว่า                           
ร้อยละ ๒๐ ให้คณะต่างๆ ด าเนินการจัดท าแผนเพื่อลดจ านวนการพ้นสภาพของนักศึกษาให้ลดลงเหลือไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  การรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561  

      ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
              คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561                     
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์              
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. คณะควรจัดท าแผนเชิงรุกในการรับนักศึกษาให้ได้จ านวนตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
2. คณะควรจัดท าแผนเพื่อลดจ านวนนักศึกษาพ้นสภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
3. คณะควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการหารายได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากค่าลงทะเบียน โดยเพ่ิม

การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เช่น การร่วมออกแบบให้กับ SMEs และควรให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

4. อาจารย์ในคณะควรมีการจัดโครงการร่วมกับท้องถิ่นหรือจังหวัดเพ่ือหารายได้เพ่ิม 
 

    5. คณะควร… 
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5. คณะควรมีการจัดท าแผนลดรายจ่ายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ด้านค่า
ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ และควรระบุจ านวนเงินที่ลดได้ในแต่ละปีด้วย 

6. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลส าหรับแผนการจัดหารายได้และแผนลดรายจ่าย
ของคณะเป็นไตรมาส โดยติดตามในไตรมาสที่ 2  3 และ 4 เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอรายงานผลด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
    ผลการด าเนินการโครงการตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม เดือนมกราคม – 

มิถุนายน  
๒๕๖๑  มีผลสรุปดังนี้  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอน ๑ วิชา  ๒๐๐๑ ๑๐๔ ศิลปะและวัฒนธรรม
ลุ่มน้ าโขง และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเปิดรายวิชา ๒ รายวิชา  

๑) ๒๐๐๑ ๑๘๒  กราฟิกในชีวิตประจ าวัน      
๒) ๒๐๐๑ ๑๘๑ วิชา ดี ไอ วาย   
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
หมวดการจัดอบรมระยะสั้น และหลักสูตร Non Degree : ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตร ๑ 

หลักสูตร  คือ หลักสูตรเสริมสร้างพรสวรรค์ด้านการออกแบบ (Young Design Talane Project) และอยู่ระหว่าง
การด าเนินโครงการ ๑ หลักสูตร อบรมเทคนิคย้อมผ้าแบบชิโบริ (Shiboro Workshop) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดท าโครงการ 

หมวดจัดกิจกรรมหารายได้ : ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ๑ กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม:ไหว้พระ น าฮอย มูนมัง พุทธศิลป์พ้ืนถิ่นอีสาน อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม ๑ กิจกรรม และอยู่
ระหว่างการด าเนินโครงการ ๑ โครงการ  คือ โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ มิติ เพ่ืองาน
สถาปัตยกรรม (Sketch Up) ได้รับอนุมัติโครงการวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  และรอด าเนินการ 

หมวดบริการวิชาการ งานวิจัยและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก ๒ โครงการ ประเภทวิจัย ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนารูปแบบผ้าเปลือกไหมเพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย   และบริการวิชาการ ๑ โครงการ คือ โครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าว
หอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สู่สากลครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมวดระดมทุน : ด าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ตุ้มโฮมน้องพ่ี ๒๕๖๑ 
และ การบริจาคจากภายนอก   

 
 
 
 

    รายละเอียด... 
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รายละเอียดดังตาราง 
ตารางเปรียบเทียบแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
รายการ 

๒๕๖๑  
ร้อยละเทียบ
กับแผนเดิม 

 
การด าเนินการ แผนเดิม ณ 

ม.ค.๖๑ 
การด าเนินการ 

ณ มิ.ย.๖๑ 
การด าเนินการ
เทียบกับแผน

เดิม 

๑) รายวิชา GE ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เป็นไปตามแผน ๑๐๐ 

ปิดสอนรายวิชา  2001 
104 ศิลปะและวัฒนธรรม
ลุ่มน้ าโขง  และเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร  ครั้งท่ี 
๔/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑ จ านวน ๒ วิชา มติที่
ประชุม : ผู้รับผดิชอบรายวิชา
แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ น าเข้าที่
ประชุมกลั่นกรองอีกครั้งครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๑  วันท่ี ๔ 
กันยายน ๒๕๖๑  

๒) อบรมหลักสตูร
ระยะสั้น non degree 

๕๙๑,๓๓๕ ๑๒๑,๘๓๗ 
ต่ ากว่า 

๔๖๙,๔๙๘ 
บาท 

๒๐.๖๐ 

ได้รับอนมุัติ จัดท า ๑ 
หลักสตูร คือหลักสูตร 
เสรมิสร้างพรสวรรคด์้านการ
ออกแบบ และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ ๑ หลักสตูร 
อบรมเทคนิคย้อมผ้าแบบชิโบ
ริ (Shiboro Workshop) 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดท าโครงการ  

๓) จัดกิจกรรมหา
รายได ้

๑๔๐,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ 
ต่ ากว่า 

๒๔,๐๐๐ บาท 
๘๒.๘๕ 

ได้ด าเนินการกิจกรรมแล้ว ๑ 
กิจกรรม โครงการอนรุักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม:ไหว้พระ 
น าฮอย มูนมัง พุทธศิลป์พื้น
ถิ่นอีสานอยู่ระหวา่งการ
ด าเนินโครงการ  ๑ โครงการ   
โครงการอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ มติิ 
เพื่องานสถาปัตยกรรม 
(Sketch Up) ได้รับอนุมตัิ
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รายการ 

๒๕๖๑  
ร้อยละเทียบ
กับแผนเดิม 

 
การด าเนินการ แผนเดิม ณ 

ม.ค.๖๑ 
การด าเนินการ 

ณ มิ.ย.๖๑ 
การด าเนินการ
เทียบกับแผน

เดิม 
โครงการวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑  และรอด าเนินการ  

๔) งานบริการวิชาการ 
งานวิจัยและงานท านุฯ 

๔๐๗,๕๐๐ ๕,๘๗๔,๖๐๐ 

 
 
สูงกว่า
๕,๔๖๗,๑๐๐
บาท 
 

๑,๔๔๑.๖๑ 

ผลทีสูงกว่าแผนเนื่องจาก
ได้รับอนมุัติงบประมาณจาก
ภายนอก ๒  โครงการ 
ประเภทวิจัย ๑ โครงการ 
โครงการพัฒนารปูแบบผ้า
เปลือกไหมเพื่อเป็นผลติภณัฑ์
เครื่องแต่งกายร่วมสมยั  
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
และบริการวิชาการ ๑ 
โครงการ คือ โครงการพัฒนา
และส่งเสรมิข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์และข้าวหอมมะลิสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สู่
สากลครบวงจร ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ 
๕,๑๗๔,๖๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลัง
สิ้นสุดโครงการ  
ได้สุทธิ (๕%) 
เป็น ๗๓๕,๐๐๐ บาท 

๕) งานระดมทุน ๑๘๒,๔๐๐ ๑๙๗,๘๕๐ 
สูงกว่า 

๑๕,๔๕๐   
บาท 

๑๐๘.๔๗ 

ด าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี 
ตุ้มโฮมน้องพี่ ๒๕๖๑และ 
การบริจาคจากภายนอก 

๖) หน่วยนวัตกรรม
การออกแบบและ
ศิลปะลุ่มน้ าโขง 

๒๔,๐๐๐ - 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- 
อยู่ระหว่าการจัดท าข้อเสนอ
โครงการ 

รวมงบประมาณ ๑,๓๖๕,๒๓๕ ๖,๓๙๕,๒๘๗ 
ผลต่างท่ี 

๕,๐๓๐,๐๕๒ 
๔๖๘.๔๘  

 
 
 

 ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้แผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรมข้างต้นนั้น  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ได้ด า เนินการไปแล้ว ๕ โครงการ/กิจกรรม และอยู่ ระหว่างด าเนินการ ๗ โครงการ/กิจกรรม  
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณภาพรวมสูงกว่าประมาณการที่ได้ก าหนดไว้ โดยในแผนจัดหารายได้ใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  มีแผนจัดหารายได้ทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๒๓๕  บาท เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายนผลการ
ด าเนินการทั้งสิ้น ๖,๓๙๕,๒๘๗  บาท  เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากภายนอก ประเภทวิจัย ๑ โครงการ 
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐  บาท และบริการวิชาการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๑๗๔,๖๐๐ บาท  

ทั้งนี้การด าเนินการตามแผนจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ประมาณการจากก าไรสุทธิในในการด าเนินการ งานบริการวิชาการ งานวิจัยและงานท านุฯ  รวมประมาณ
การลดรายจ่าย ดังนี้    

งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
รายการ 2561 หมายเหตุ 

ประมาณการรายรับเต็ม ๘,๙๑๔,๖๓๕  

1.ประมาณการรายรับ (หลังหักเงินฝากเข้ากองทุน) ๗,๔๒๙,๔๐๐  

2.รายรับจากการด าเนินงาน/เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก (เงินส ารองจ่าย จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเงินเข้าจริง) -    

 

3.ประมาณการรายจ่าย    

     3.1 งบบุคลากร ๗,๖๓๒,๒๐๗  

     3.2 งบด าเนินงานจัดการศึกษา ๒,๕๒๖,๓๐๐  

รวม ( 1+ 2 ) - ( 3 ) -๒,๗๒๙,๑๐๗  

เงินยืมกองทุนส ารองมหาวิทยาลัย           
๒,๗๒๙,๑๐๗ 

 

รายรับสมดุลร่ายจ่าย   สมดุล  
(ติดหนี้เงินยืม)  

 

4.แผนการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม    

     4.1 รายวิชา GE ๒๐,๐๐๐ รายวิชา  2001 104 ศลิปะและ
วัฒนธรรมลุม่น้ าโขง   

     4.2 อบรมหลักสูตรระยะสั้น non degree ๑๘๖,๘๓๗ -หลักสูตร เสริมสร้างพรสวรรค์
ด้านการออกแบบ  
-หลักสูตร อบรมเทคนิคย้อมผ้า
แบบชิโบริ (Shiboro Workshop) 

     4.3 จัดกิจกรรมหารายได้ ๑๑๖,๐๐๐ - โครงการอนุรักษ์ศลิปะและ
วัฒนธรรม:ไหว้พระ น าฮอย 
มูนมัง พุทธศิลป์พื้นถ่ินอีสาน 
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รายการ 2561 หมายเหตุ 

-โครงการ   โครงการอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ มติิ เพื่อ
งานสถาปัตยกรรม (Sketch Up) 

     4.4 งานบริการวิชาการ งานวิจัยและงานท านุฯ (ค่า
สาธารณูปโภค 5%) 

๗๓๕,๐๐๐ ก าไรสุทธิการด าเนินการและ ร้อย
ละ ๕ จาก ๒ โครงการ  

     4.5 งานระดมทุน ๑๙๗,๘๕๐ ด าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก ่
กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ตุ้มโฮมน้อง
พี่ ๒๕๖๑และ การบริจาคจาก
ภายนอก 

     4.6 หน่วยนวัตกรรมการออกแบบและศิลปะลุ่มน้ าโขง                         
-    

อยู่ระหว่าการจัดท าข้อเสนอ
โครงการ 

รวม (4)     ๑,๒๕๕,๖๘๗  

5. ประมาณการลดรายจ่าย    

     5.1 ด้านบุคคลากร  

๑,๒๕๕,๖๘๗ ปรับลดค่าจ้างเหมาบุคลากร ๑ 
คน (จาก ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
เป็น ๘,๐๐๐ บาท/เดือน จาก 
มิ.ย.-ก.ย.๒๕๖๑) 
๓.พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท 
เงินรายได้ ลาออก ๒ คน (จาก 
มิ.ย.-ก.ย.๒๕๖๑ และปีงบ ๒๕๖๒ 
ไม่จ้างเพิ่ม) 
๔.ขอปรับพนักงานเงินรายไดเ้ป็น
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 
๒ อัตราด าเนินการแล้วเสรจ็
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

     5.2 ด้านพลังงาน  อยู่ระหว่าด าเนินโครงการ 

     5.3 ด้านวัสดุสิ้นเปลือง ๒๑๔,๗๒๐ การบูรณาการวสัดสุิ้นเปลือง 

รวม (5)  - รายวิชา  ๒๐๐๑ ๑๐๔ ศลิปะและ
วัฒนธรรมลุม่น้ าโขง   

6.ประมาณการ เงินเหลือจ่ายสะสมสิ้นปี ๒๖,๑๑๖ -หลักสูตร เสริมสร้างพรสวรรค์
ด้านการออกแบบ  
-หลักสูตร อบรมเทคนิคย้อมผ้า
แบบชิโบริ (Shiboro Workshop) 

7.ขอน าเงินจากเหลือจ่ายจากข้อ (6) ไปตั้งเป็นประมาณการ
รายจ่ายต้นปีใน ข้อ (2) (เพ่ือเปิดรหัสงบประมาณไว้ก่อน) 

๒๔๐,๘๓๖ 

- โครงการอนุรักษ์ศลิปะและ
วัฒนธรรม:ไหว้พระ น าฮอย 
มูนมัง พุทธศิลป์พื้นถ่ินอีสาน 
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รายการ 2561 หมายเหตุ 

-โครงการ   โครงการอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ มติิ เพื่อ
งานสถาปัตยกรรม (Sketch Up) 

รวมประมาณการเงินเหลือจ่ายสะสมสิ้นปีสุทธิ (6) - (7)  
๑,๒๓๒,๕๘๔ 

ก าไรสุทธิการด าเนินการและ ร้อย
ละ ๕ จาก ๒ โครงการ  

 

 จากตารางงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  สรุปผลจาการด าเนินการได้ดังนี้  ประมาณ
การรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๘,๙๑๔,๖๓๕  บาท ประมาณการรายรับ (หลังหักเงินฝากเข้ากองทุน)  
๗,๔๒๙,๔๐๐  บาท  ประมาณการรายจ่าย ๑๐,๑๕๘,๕๐๗  บาท ท าให้ผลภาพรวมรายรับ ลบ รายจ่าย -
๒,๗๒๙,๑๐๗  บาท  คณะฯได้ขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือจ่ายค่าจ้างบุคลากร 
๒,๗๒๙,๑๐๗  บาท   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ระหว่าง เดือนมกราคม – เดือน
มิถุนายน เป็นเงินจ านวน ๑,๒๕๕,๖๘๗ บาท และแผนการลดค่าใช้จ่าย เป็นเงินจ านวน ๒๔๐,๘๓๖ บาท  รวม
รายรับ เป็นเงินจ านวน ๑,๔๙๖,๕๒๓ บาท  ลบ รายจ่าย -๒,๗๒๙,๑๐๗ บาท  ผลภาพรวมรายรับ ลบ รายจ่าย 
คงเหลือ ๑,๒๓๒,๕๘๔  บาท  เป็นเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพ่ือใช้ในการด าเนินการพัฒนาด้านการศึกษาและเพ่ือ
เตรียมแผนคืนเงินยืมทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคตต่อไป 

๒. การด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด โดยก าหนดไว้ ๔ กิจกรรม ดังนี้   
     กิจกรรมที่ ๑ แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรการออกแบบ ด าเนินการแล้วเดือนมีนาคม 

๒๕๖๑ จากผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน จากเดิมเป็น 41 คน คิดเป็น ๖๓.๐๘ % 
     กิจกรรมที่ ๒ แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการแล้วเดือน

มีนาคม ๒๕๖๑ จากผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพ่ิมขึ้น จากเดิมเป็น ๓๕ คน คิดเป็น ๘๗.๐๕ 
% 

     กิจกรรมที่ ๓ งานกิจการนักศึกษา จัดท าโครงการจัดหาแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
จัดหาแหล่งทุน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. ทุนรายปี จ านวน ๑๐ ทุน  ๒. ทุนต่อเนื่อง จ านวน ๒ ทุน ผลการ
ด าเนินการจัดส่งหนังสือขอรับสนับสนุน จ านวน ๑๐ หน่วยงาน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑  อยู่ระหว่างรอตอบรับให้
ทุน 

     กิจกรรมที่ ๔ โครงการเปิดบ้านคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีก าหนดกิจกรรม  
วันที่ ๒ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 

 

           ตาราง... 
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ตารางสรุปผลการด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตร
การออกแบบ 
ด าเนินการแล้วเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา 

๖๕ คน * จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา ๔๑ คน 
คิดเป็น ๖๓.๐๘ % 

(ณ 16 พ.ค. 61) 

๒. แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ด าเนินการแล้วเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา 

๔๐ คน * จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา ๓๕ คน 
คิดเป็น ๘๗.๕๐ % 

(ณ 16 พ.ค. 61) 

๓. โครงการจัดหาแหล่งทุน จ านวนทุนรายปี  ๑๐ ทุน  
หลักสูตรละ ๕ 

ทุน 

ด าเนินการจัดส่ง
หนังสือขอรับ
สนับสนุน จ านวน 
๑๐  หน่วยงาน ใน
เดือนมกราคม 
๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างรอตอบรับ
ให้ทุน รายงานผล
กันยายน 

จ านวนทุนต่อเนื่อง  ๒ ทุน  
หลักสูตรละ ๑ 

ทุน 

ด าเนินการจัดส่ง
หนังสือขอรับ
สนับสนุน จ านวน 
๑๐  หน่วยงาน 

ในเดือนมกราคม 
๒๕๖๑  

อยู่ระหว่างรอตอบรับ
ให้ทุนรายงานผล
กันยายน 

๔. โครงการเปิดบ้านคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จ านวนผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน ก าหนดกิจกรรม 
วันที่ ๒-๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ณ 

จ านวนนักเรียนที่
สนใจ 

๒๐๐ คน 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

จ านวนนักเรียนมา
สมัคร 

๑๐๐ คน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า จังหวัด
อุบลราชธานี 

 

* ข้อมูล ณ วันที่ ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่  ๑๖  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓. การด าเนินแผนลดการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 
  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนร้อยละการพ้นสภาพเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
 

 

ชั้นปี จ านวนร้อยละนักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

จ านวนร้อยละการพ้นสภาพ 

นักศึกษาใหม่ (๒๕๖๑) ๗๒.๓๘ - 
ชั้นปีที่ ๑ ๕๐.๐๐ ๑.๖๗ 
ชั้นปีที่ ๒ ๖๕.๘๓ ๘.๘๖ 
ชั้นปีที่ ๓ ๗๑.๖๗ ๓๑.๔๐ 
ชั้นปีที่ ๔ ๘๕.๐๐ ๒๖.๔๗ 

 

เรียงอันดับสาเหตุการพ้นสภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2560 ข้อมูล แผนการรับเข้า จ านวน
นักศึกษารับเข้าใหม่ และนักศึกษาคงอยู่ / ผู้ส าเร็จการศึกษา -ที่มาจาก กองบริการการศึกษา ๑๖ พฤษภาคม  
๒๕๖๑ 

อันดับ… 
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อันดับที่ ๑  พ้นสภาพเนื่องจากไม่มารายงานตัว  
อันดับที่ ๒ พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์   
อันดับที่ ๓ พ้นสภาพเนื่องจากต้องการศึกษาต่อที่อ่ืน   
อันดับที่ ๔ พ้นสภาพเนื่องจากศึกษาต่อที่อ่ืนตามต้องการของผู้ปกครอง  
อันดับที่ ๕ พ้นสภาพเนื่องจากปัญหาทางการเงิน 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแผนลดการพ้นสภาพให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด โดยก าหนดไว้ ๗ กิจกรรม ดังนี้   
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. กิจกรรมให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ เทอมต้น 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
ทุกช้ันป ี

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาทุก
คน  ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษามีหนา้ที่ให้ค าแนะน า
ดูแลทั้งด้านการเรยีน  ด้านกิจกรรมนักศึกษา  
ด้านทุนการศึกษาและด้านการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา   
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม ร้อยละ ๙๐  ของ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

๒. กิจกรรมให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ เทอมปลาย 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
ทุกช้ันป ี

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ในหลักสูตร และ
นักศึกษารุ่นพี่ให้การดูแลนักศึกษาทั้งด้านการ
เรียนและการใช้ชีวิต ส่งเสริมและกระตุ้นนักศึกษา
ให้เข้าใจคุณลักษณะของการเรียนวิชาชีพด้านการ
ออกแบบ สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา ท้ังใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และผ่านระบบสังคม
ออนไลน์ จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม ร้อยละ ๙๐  
ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

๓. กิจกรรมส่งเสรมิทักษะ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ ของจ านวน

นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

การเตรียมความพร้อมปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผล
การศึกษาของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมเตรียมความ
พร้อมในรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการปรับ
พื้นฐานเพาะศิลป์นั้น การเลือกเนือ้หายังไม่ตรง
จุดเท่าท่ีควร ท าให้คะแนนภาษาองักฤษยังอยู่ใน
ระดับที่ต่ า และยังมีการถอนรายวชิา แต่การถอน
รายวิชาอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
หลักสตูรการออกแบบและหลักสตูร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ ๑๓.๖๓ และมี
เกรดที่ดีขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐  หลักสตูรการ
ออกแบบและหลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตร์  ใน
ระดับเกรด A B C+ และD ร้อยละ ๓๖.๓๖ 
ข้อมูลจาก :  www.reg.ubu.ac.th 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๔. จัดหาแหล่งทุนท างาน
ระหว่างเรยีน 

งบประมาณสนับสนุน ไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ 
บาท/คน 

อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งทุน 

๕. สิ่งสนับสนุนวัสดุฝึก
ทางการเรียนการสอนใน
ระหว่างเรยีน 

งบประมาณสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งทุน 

๖. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานและ
การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยั 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
ทุกช้ันป ี 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

๗. กิจกรรมให้ความรู้แก่
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
ด้านภาวะการมีงานท า 

การมีงานท าของบัณฑิต ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 ของบัณฑิต

ท าส าเรจ็
การศึกษา 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปทีี่ ๔ 
วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
เข้าร้อยละ ๑๐๐  

 

๔. การด าเนินงานตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
    คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนประหยัดค่าใช้จ่าย โดย 

ก าหนดไว้ ๓ ด้าน ดังนี้  ด้านที่ ๑ วัสดุสิ้นเปลือง  ด้านที่ ๒ ด้านพลังงานไฟฟ้า  ด้านที่ ๓ ด้านบุคลากร  จากผลการ
ด าเนินการทั้ง ๓ ด้าน  ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีการลดค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงิน  
๒๔๐,๘๓๖ บาท จากการด าเนินงานแผนประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 

 

ด้านที่ ๑  ด้านวัสดุสิ้นเปลือง มีการด าเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยค่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ที่ 
๑๒,๐๐๐ บาท ผลการด าเนินการอยู่ที่  ๒๖,๑๑๖ บาท ผลต่างเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายอยู่ที่  ๘,๑๑๖ บาท  
ตารางนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 
 

รายการ ผลการด าเนินการ เป้าหมาย/
ค่าใช้จ่ายที่

ลดลง 

ผลการ
ด าเนินการ 
มกราคม – 
มิถุนายน 

ผลต่าง ระยะ
ด าเนินการ 

ด้านที่ ๑  ด้านวัสดุ
สิ้นเปลือง 

แนวทางท่ีด าเนินการเพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
๑. บูรณาการวัสดุสิ้นเปลือง 
๒. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ซึ่งมี
เป้าหมายการการด าเนินการ ลด
ค่าใช้จ่ายลงร้อยละ10 เมื่อ
เทียบกับรายจ่ายของปีที่ผ่านมา  

 
 

๑๒,๐๐๐ 

 
 

๒๖,๑๑๖ 

 
 

๘,๑๑๖ 

ตุลาคม-
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 
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รายการ ผลการด าเนินการ เป้าหมาย/
ค่าใช้จ่ายที่

ลดลง 

ผลการ
ด าเนินการ 
มกราคม – 
มิถุนายน 

ผลต่าง ระยะ
ด าเนินการ 

ก าหนดแนวทางนโยบายควบคุม
การเบิกจ่ายวัสดุ 
- ขอความร่วมมือในการใช้วัสดุ
ส านักงานต่าง ๆ เช่น ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม คลิปหนีบ
กระดาษ เท่าที่จ าเป็น และให้น า
กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดการจัดซื้อ
วัสดุ 
- งดหรือจ ากัดการเบิกวัสดุ
ส านักงานสิ้นเปลืองบางประเภท 
ได้แก่ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ เป็นต้น 
- จ ากัดปริมาณการเบิกใช้วัสดุ
สิ้นเปลืองของแต่ละส่วนงานตาม
ภารกิจหน้าที่ให้เหมาะสม ซึ่ง
อาจจะก าหนดจ านวนการเบิกใช้
ในแต่ละเดือนหรือไตรมาส โดย
มีการจัดท าทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุของแต่ละส่วนงาน
ให้ชัดเจน  
- มีการวิเคราะห์แผนการใช้วัสดุ
ประจ าปีและก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเบิกรายการวัสดุอย่าง
ชัดเจน 
๓. Recycle. 
๔. ป้องกันการสูญหาย / ซ่อม
บ ารุง 

รวมเป็น ๑๒,๐๐๐ ๒๖,๑๑๖ ๘,๑๑๖  
 

     ด้านที่ ๒... 
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ด้านที่ ๒ ด้านพลังงานไฟฟ้า         

ตามค าสั่งคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลประกอบแผนการด าเนินงานคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายนโยบายด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและพลังงาน คณะกรรมการได้ด าเนินการ ท าแผน
ประหยัดพลังงานคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ และน าเข้าคณะกรรมดารประจ า
คณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้  

เป้าหมาย 
๑. ลดการใช้พลังงานประเภทไฟฟ้าของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลงร้อยละ ๕ โดยเปรียบเทียบกับยอด

การใช้จ่ายของปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ โดยเริ่มจากเดือนที่เริ่มต้นโครงการ 
๒. ลดการใช้ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ ของปี ๒๕๖๒ ให้มีการใช้น้อยลง

กว่าปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕ 
 

วิธีด าเนินงาน 
๑. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ๕ ปี ย้อนหลัง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. จัดท าแผนและก าหนดมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน                   
๔. ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
๕. ก ากับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
๖. รายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

                พฤษภาคม ๒๕๖๑ –  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดท าฐานข้อมูลการใช้พลังงาน ปี ๒๕๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบพลังงาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัการพลังงาน คณะกรรมการ

ตรวจสอบประเมินและคณะท างาน 
มิถุนายน  ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบพลังงาน 

๓. ประชุมคณะกรรมการกายภาพและงานอาคาร คณะฯ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เลขานุการคณะกรรมการ
งานอาคาร 

๔. จัดท าแผนประหยดัพลังงานประจ าปี ๒๕๖๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกายภาพ
และงานอาคาร คณะฯ 

๕. จัดท ามาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

คณะกรรมการกายภาพ
และงานอาคาร คณะฯ 
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ล าดับที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๖. ด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน มีนาคม–กันยายน 

๒๕๖๑ 
อาจารย์ พนักงาน 
นักศึกษา บุคลากร และ
ลูกจ้างทุกคน 

๗. ก ากับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
และรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

ทุกวันท่ี ๑๕ ของ
เดือน (กรกฎาคม–
ตุลาคม ๒๕๖๑) 

คณะกรรมการกายภาพ
และงานอาคาร คณะฯ 

๘. ปรับปรุงข้อมูลการใช้พลังงานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันพร้อมทั้ง
วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบการใช้พลังงานแต่ละเดือน 

ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน คณะกรรมการกายภาพ
และงานอาคาร คณะฯ 

 

  และได้จัดจัดการประชุมการจัดการความรู้ในด้านการประหยัดพลังงานและการใช้อาคารสถานที่ให้แก่
บุคลากรภายในคณะ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖1  
 

ด้านที่ ๓ ด้านบุคลากร 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณาแผนลดค่าใช่จ่ายด้านบุคลากรดังนี้ 
 

นโยบาย กิจกรรม งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ด้าน
บุคลากร 

๑. ปรับลดการจ้าง
เหมาบุคลากร ๑ 
คน (จากเดือน 
มิ.ย.-ก.ย.๖๑ และ
งดการจ้างเหมา
บริการจากปีงบ 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 

๔๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

๒. ปรับลดค่าจ้าง
เหมาบุคลากร ๑ 
คน (จาก ๑๐,๐๐๐ 
บาท/เดือน เป็น 
๘,๐๐๐ บาท/เดือน 
จาก มิ.ย.-ก.ย.
๒๕๖๒) 

๘,๐๐๐    

๓. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

๑๖๖,๗๒๐ ๕๐๐,๑๖๐ ๕๐๐,๑๖๐ ๕๐๐,๑๖๐ 
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นโยบาย กิจกรรม งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

งบประมาณที่
ประหยัดได้

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ประเภท เงินรายได้ 
ลาออก ๒ คน (จาก 
มิ.ย.-ก.ย.๖๑ และ
ปีงบ ๒๕๖๒ ไม่จ้าง
เพ่ิม) 
๔. ขอปรับ
พนักงานเงินรายได้
เป็นพนักงานเงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน ๒ อัตรา 

 ๙๒๔,๔๘๐ ๙๒๔,๔๘๐ ๙๒๔,๔๘๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๑๔,๗๒๐ ๑,๕๔๔,๖๔๐ ๑,๕๔๔,๖๔๐ ๑,๕๔๔,๖๔๐ 
  

สรุปผลการด าเนินการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑                       
ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นจ านวนเงิน  ๒๑๔,๗๒๐ บาท  
     

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน                            
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 มติที่ประชุม  มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ด าเนินการในส่วน
ของสาขาวิชาการออกแบบ ให้ร่วมหารือกับคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ในการท างาน
ร่วมกันในด้านต่างๆ และในส่วนของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้หารือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์             
ในการท างานร่วมกันในด้านต่างๆ 
 

๓.๒  แผนการคืนเงินยืมกองทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีคณะศิลปประยุกต์  
       และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

                       - ถอนระเบียบวาระเพื่อน าไปปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

                 ๓.๓  การรายงาน... 
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      ๓.๓  การรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561  

  ของคณะนิติศาสตร์ 
                           คณบดีคณะนิติศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่การประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของคณะนิติศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. คณะควรมีหลักสูตรส าหรับฝึกการเขียนส าหรับนักศึกษาใหม่โดยการท า workshop เพ่ือลดปัญหา
การตกออกของนักศึกษา 

2. คณะควรมีการจัดกลุ่มอาจารย์เพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาด้านการเรียนเป็นช่วงในปี 1 – 2 และ        
ปี 3 - 4 โดยมีการศึกษาปัญหาของนักศึกษาและท าการคัดกรองนักศึกษาที่มีปัญหาในรายวิชาต่างๆ มาฝึกทักษะ
การเขียนและสร้างแนวคิดในการตอบโจทย์ทางกฎหมาย 

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

4. คณะควรศึกษาปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและมีระบบการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากรายวิชาใด และอาจารย์ท่านใดสอน และคณะจะมีแนวทางแก้ปัญหา
อย่างไรแล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

5. คณะควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานปี  2562 ซึ่งคณะจะไม่มีเงิน
เพียงพอในการจ่ายเงินเดือน คณะจึงควรมีการจัดท าแผนการหารายได้ตั้งแต่ปี 2561 อย่างเร่งด่วน 

6. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลส าหรับแผนการจัดหารายได้และแผนลดรายจ่ายของ
คณะเป็นไตรมาส โดยติดตามในไตรมาสที่ 2 3 และ 4 เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

กองแผนงานได้ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว พบว่า ยังไม่สามารถสรุปจ านวนงบประมาณที่
คณะนิติศาสตร์สามารถหารายได้ตามแผนการหารายได้ และการประหยัดค่าใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รายละเอียด
ตามผลการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              กิจกรรม..
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐานประกอบ 
การด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
โครงการแนะแนวเชิงรุก 360 องศา 
1.จัดตั้ง
ทีมงานแนะ
แนวเชิงรุก 

1. ประชุมวางแผนพืน้ที่แนะแนว 
2. จัดท าแผนและรูปแบบการแนะแนว 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบการออกแนะ
แนวโดยใช้อาจารย ์บุคคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วมออกแนะแนวดว้ย 
4. ออกแนะแนวร่วมกับงานรับเข้า กอง
บริการการศึกษามหาวิทยาลัย 

1. กลุ่มโรงเรียน
ตามแผนแนะแนว
ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 60 
โรงเรียน 

จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

460 คน 1) เร่ิมออกแนะแนว
ร่วมกับงานรบัเข้า 
กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 15 
ม.ค. - 2 มี.ค. 
2561 ไปยัง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธาน ี  
ยอดนักศึกษาทั้งสิน้ 
362 คน 
และก าลังรบัสมัคร
รอบที่ 4 TCAS ผ่าน
ระบบ Admissions 
จ านวน 100 คน 
 

ข้อมูลจากงานรบัเข้า ณ 
พฤษภาคม 2561 

1.อาจารย์ประจ า
หมวดวิชา  
2. ตัวแทนนักศึกษา 
3.เจ้าหน้าที ่
4.ตัวแทนศิษย์เก่า 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐานประกอบ 
การด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2. ผลิตสื่อ
สร้างสรรค์
เน้นการแนะ
แนวเชิงรุก 

1. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และ
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ
และมีจุดเด่น 
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ
จัดท า 
3. เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ 

1. กลุ่มโรงเรียน
ตามแผนแนะแนว
ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 60 
โรงเรียน 

เพ่ิม
ช่องทาง
ของสื่อใน
การ
ตัดสินใจ
เลือก
ศึกษาใน
หลักสูตร 

1 ช่องทาง 1. รวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินงาน การจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
คณะ และขอ้มูล
สารสนเทศต่างๆ ที่
น่าสนใจและมีจุดเด่น 
2. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
จัดท า 
3. เผยแพร่ข้อมูลผา่น
สื่อต่างๆ 
3.1 วีดีทัศน์แนะน า
คณะผ่านเว็บไซด์คณะ
นิติศาสตร์และ 
3.2 วีดีทัศน์ผลงานของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
ตลอดจนผลงานของ
ศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จทีอ่พัโหลด 
ใน YOUTUBE จ านวน 
8 เรื่อง  

1.http://www.ubu.ac.th/we
b/lawfaculty 
2.https://www.youtube.co
m/watch?v=80TiWBqPi24 
3.https://www.youtube.co
m/watch?v=i-_LYE4l5vo 
4.https://www.youtube.co
m/watch?v=dDP9sUAOr34 
5.https://www.youtube.co
m/watch?v=qDj-IUO4FwU 
6.https://www.youtube.co
m/watch?v=dDP9sUAOr34 
7.https://www.youtube.co
m/watch?v=YMWRRoEux9
Q 
8.https://www.youtube.co
m/watch?v=5yL51wAxBos 

1. อาจารย์ประจ า
หมวดวิชา 5 
หมวดๆละ 1 คน 
2. งานคอมพิวเตอร์ 
1 คน 
3. งานโสตทัศน
ศึกษา 1 คน 
4. นักศึกษาศิษย์
เก่าของโรงเรียนที่
ออกแนะแนว 1 คน  
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐานประกอบ 
การด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3. สร้าง
เครือข่าย
ครูผู้สอน
กฎหมาย 

จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ในด้าน
การจัดการเรียนการสอนวิชา
กฎหมายในแต่ละสาขา ได้แก่ 
กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 

1. อุบลราชธานี 
2. อ านาจเจริญ 
3. ศรีสะเกษ 
4. ยโสธร 
5. สุรินทร์ 
6. บุรีรัมย์ 
7. นครพนม 
8.มุกดาหาร 
9. กาฬสินธุ์ 
10. ร้อยเอ็ด 

จ านวน
กิจกรรมที่
ท าร่วมกัน 

1 
โครงการ 

จัดกิจกรรมโตไปไม่โกง 20 
โรงเรียน ซ่ึงได้จัดกิจกรรม ไปแล้ว 
2 กิจกรรมคือ 
1. จัดกิจกรรมในโครงการโตไปไม่
โกงจัดแล้ว  3 โรงเรียน ได้แก่ 
(1) โรงเรียนโนนหนองบัว 2 วันท่ี 
12 ก.พ. 2561 
(2) โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี 
1 วันท่ี  5 ก.พ. 2561 
(3) โรงเรียนบ้านค้อ 
 3 วันท่ี  19 ก.พ. 2561 
2. จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายท่ี
จ าเป็นส าหรับครูมัธยม ในวันท่ี 
25 - 26 ธันวาคม 2560 ณ 
โรงแรมยูเพลส  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช า 
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีครู
มัธยมท่ีสอนสังคมศาสตร์เข้าร่วม
ท้ังสิ้น 

1. โครงการโตไปไม่โกง 
20 โรงเรียน 
http://www.ubu.ac.
th/new/index.php?
page=ubu_event&i
d=14287&newshe
ader=show&newsty
pe=72. 
http://www.ubu.ac.
th/new/index.php?
page=ubu_event&i
d=14274&newshe
ader=show&newsty
pe=7 

1. อาจารย์ประจ า
หมวด 5 หมวด 1 
คน 
2. เจ้าหน้าที่ 1 คน 
3. นักศึกษาฝึกงาน 
ศชปก. จ านวน 4 
คน 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐานประกอบ 
การด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
4. ทุนเรียน
ดีเรียนฟรี 

ประกาศรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเพ่ือรับทุน
เรียนดี เรียนฟรี จ านวน 5 
ทุนการศึกษา 

นักเรียนที่มีผล
การเรียนดี
สอดคล้องตาม
ประกาศการให้
ทุนของ
มหาวิทยาลัยและ
ของคณะ 

ทุนเรียนดี  5 ทุน/ปี
การศึกษา 

นักศึกษาทุนเรียนดี 5 
คน 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา(http://entr
y.ubu.ac.th/news/new
sAttachments/08/41
85.pdf) 

1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
3. อาจารย์ที่
ปรึกษา 
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2. การด าเนินงานการแก้ปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษา ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

1. ศึกษาปัญหาการพ้นสภาพ
ของนักศึกษา 

1. ประชุมอาจารยป์ระจ าคณะ
นิติศาสตร ์

อาจารย์ประจ า
คณะนติิศาสตร ์

นักศึกษาพ้น
สภาพลดลง
จากปีท่ีผ่าน
มา 

ร้อยละ 20 1.ยอดนักศึกษาพ้นสภาพเทียบกับ
จ านวนนักศึกษารับเข้า  ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 37 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.08  
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2561) 
(เทียบกับปีการศึกษา 2559 ยอด
นักศึกษาพ้นสภาพช้ันปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 พ้นสภาพ
จ านวน 79 คนคิดเป็นร้อยละ 
26.6) 

1. รายงานการ
ประชุมอาจารย์คณะ
นิติศาสตร ์
2. รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2. ศึกษาปัญหาการพ้นสภาพ 
(Focus Group)นักศึกษาที่พ้น
สภาพและนักศึกษากลุ่มเสี่ยงใน
แต่ละภาคการศึกษา 

1.คัดกรอง นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 2 
กลุ่ม  
กลุ่ม 1 นักศึกษาท่ีมีระยะเวลาใน
การศึกษาในหลักสูตรเกิน 4 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 161 คน 
กลุ่ม 2 นักศึกษาปีการศึกษา 
2560 (ช้ันปีท่ี 1-4) ที่มีเกรด
เฉลี่ยและเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
2.00 จ านวน 177 คน 
2. จัดประชุมนักศึกษา จ านวน 
338 คน วันท่ี 20 มีนาคม 
2561 
3.คณะท างานท าหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครองเรื่องนักศึกษาใน
ปกครองเข้าร่วมโครงการนี ้
4.ก าหนดให้นักศึกษาเข้าพบ
เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าและร่วม
วางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาผล
การเรยีนให้ดีขึ้นเป็นรายบุคคลใน
วันท่ี 21มี.ค.-27 เม.ย.61 

1. นักศึกษาพ้น
สภาพ ปี 
2555-
25602. 
นักศึกษากลุ่ม
เสี่ยง GPAX 
2.00 หรือต่ า
กว่า
(1/2560)3. 
นักศึกษาทุกช้ัน
ปี GPA 2.00 
หรือต่ ากว่า 
(1/2560) 

นักศึกษาพ้น
สภาพลดลง
จากปีท่ีผ่าน
มาภายในปี
การศึกษา 
2/2560 

ร้อยละ 20 นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 146 ผลการ
เรียนดีขึ้น 85 คนคิดเป็นร้อยละ 
56.85 

1. ค าสั่งคณะ
นิติศาสตร์ ท่ี 
9/2561 เรื่อง 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
2. ใบลงทะเบียน 
3. แผนพัฒนา
การศึกษา 
4. แบบฟอร์มให้
ค าปรึกษา 
5. ตารางสอน
ทบทวน 

1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
2. อาจารย์ที่
ปรึกษาของ
นักศึกษา 
3.นักวิชาการ
ศึกษา 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3. จัดกิจกรรมสอนทบทวน
รายวิชาที่นักศึกษาสอบผา่นน้อย 

จัดกิจกรรมสอนทบทวนรายวิชา
ที่นักศึกษามีผลการสอบผา่น
น้อย ได้แกร่ายวิชากฎหมาย
อาญา ภาคความผิด วชิา
กฎหมายลักษณะนิติกรรม
สัญญา กฎหมายควบคุมฝ่าย
ปกครอง กฎหมายมหาชน
เบื้องต้น วิธีพิจารณาความแพง่ 
2 

นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร ์

นักศึกษาพ้น
สภาพลดลง
จากปีท่ีผ่าน
มาภายในปี
การศึกษา 
2/2561 

ร้อยละ 20 ผลจากการจัดกจิกรรมทบทวน
ก่อนสอบท าให้ผลการเรียนของ
นักศึกษาคณะนติิศาสตรภ์าค
การศึกษาท่ี 2/2560 ดีขึ้นร้อย
ละ...6.2 .เมื่อเทียบกับภาค
การศึกษาท่ี 2/2559 

ตารางการทบทวน
รายวิชาต่างๆ 

1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
2. นักวิชาการ
ศึกษา 
3. อาจารย์
ผู้สอนใน
รายวิชา 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4. ทบทวนหลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลและเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษา 

1.ศึกษาข้อมูลและรูปแบบการวัด
และการประเมินผลหลักสตูรนิติ
ศาสตรบัณฑิต 
2. จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของนักศึกษา 
3.น าข้อมูลและผลการรับฟังความ
คิดเห็นน าเสนอกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 
4. .ก าหนดให้มีการสอบกลางภาค 
(Mid Term) ทุกรายวิชาเพื่อเก็บ
คะแนนประเมินความสามารถใน
การเรยีนและวางแผนพัฒนาได้
ทันท่วงที 
5. กรรมการประจ าคณะมีมติให้มี
การจัดให้มีการสอบกลางภาคได ้
และก าหนดสัดส่วนคะแนน 

นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร ์

นักศึกษาพ้น
สภาพลดลง
จากปีท่ีผ่าน
มาภายในปี
การศึกษา 
2/2561 

ร้อยละ 20 1. มติกรรมการประจ าคณะ
ก าหนดให้มีการจัดการสอบกลาง
ภาคและให้จัดท าแนวทางการ
ก าหนดสดัส่วนคะแนนสอบกลาง
ภาค 
2. ปรับปรุงประกาศคณะ
นิติศาสตร์เรื่องการเทียบคะแนน
เป็นเกรด 
3. ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
4.ก าลังด าเนินการเสนอต่อ
มหาวิทยาลยั 

มติคณะกรรมการ
ประจ าคณะ
นิติศาสตร์เห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2561 เมื่อวันท่ี 
8 มี.ค. 2561 ให้
เริ่มด าเนินการตั้งแต่
ภาคการศึกษา 
1/2561 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5. พัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
เพื่อมุ่งสู่ Smart Lawyer 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สอนในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ า
คณะนติิศาสตร ์

อัตราการคง
อยู่ของ
นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 

ร้อยละ 95 จัดกิจกรรม Road Show 
แลกเปลีย่นการจดัการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
โครงการ UBU Active 
Learning21  ประจ าปี 2561
กิจกรรมอบรม “UBU Active 
Learning Roadshow”เรื่อง  
“การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  ”ครั้งท่ี 1  วันท่ี  22  
มีนาคม  2561  เวลา 09:30 – 
12.30 น.ณ ห้องประชุม
นิติศาสตร์ 1 ช้ัน 1 อาคารคณะ
นิติศาสตร์ (หลังใหม่)   

  1. อาจารย์
ประจ าวิชาทุก
คน  
2. นักวิชาการ
ศึกษา 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6. ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่ม
รายวิชาทักษะการศึกษาวิชา
กฎหมาย 

  นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร ์ช้ันปี
ที่ 1 

อัตราการคง
อยู่ของ
นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 

ร้อยละ 95  ร้อยละ 89.91 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
2. อาจารย์ที่
ปรึกษาของ
นักศึกษา 
3. นักวิชาการ
ศึกษา 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7. พัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาเชิงรุก 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาระหว่างอาจารย์และ
นักวิชาการศึกษา 
2. ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยเพิ่มกระบวนการใน
การให้ค าปรึกษาส าหรับ
นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและนักศึกษา
ที่ปัญหาพิเศษ เช่น ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต 
เป็นต้น 
3. ปรับปรุงเกณฑ์คะแนนภาระ
งานอาจารย์ทีป่รึกษาที่เนน้ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
ที่มีปัญหาให้เป็นระบบมากข้ึน 

1. นักศึกษา
คณะนติิศาสตร ์
2. นักศึกษา
กลุ่มเสี่ยง GPA 
GPAX ต่ ากว่า 
2.00 

1. อัตราการ
คงอยู่ของ
นักศึกษา 
2. อัตราการ
ส าเรจ็
การศึกษา
ของ
นักศึกษา
พิเศษ 

ร้อยละ 80 
ของแต่ละ

ช้ันป ี

1. จัดตารางเวลาให้นักศึกษาในที่
ปรึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน 
2. รวบรวมข้อมูลและจดัท าสถิติ
ผลการเรยีนของนักศึกษาในท่ี
ปรึกษา 

ตารางเวลาการให้
ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1.อาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคน 
2. นักวิชาการ
ศึกษา 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  4. การติดตามให้ข้อมูลกับ
นักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน
ส าหรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ 

1.นักศึกษาช้ันปี 
5-8 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
อุดมศึกษาปัจจุบัน ตลาดแรงงาน
และการเปลีย่นแปลงของโลก 

 - สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
เช่น E-book  

นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร ์

อัตราการคง
อยู่ของ
นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 

ร้อยละ 95 1. ห้องเรียน google classroom 
ของแต่ละรายวิชา 
2. สื่อการสอนคลิปวีดีโอ 
กฎหมายตั๋วเงิน กฎหมายลักษณะ
ซื้อขาย 

1. 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=k2Wzh1DeftE 
2.https://www.yo
utube.com/watch
?v=T8A6ATajWIY 

1. อาจารย์ทุก
คน 
2. นักวิชาการ
ศึกษา 
3. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์
4. ผู้ปฏิบัติงาน
โสตทัศนศึกษา 
5. สโมสร
นักศึกษา 
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กิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  ปรับทัศนียภาพภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร ์

อัตราการคง
อยู่ของ
นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 

ร้อยละ 95 1. ปรับพื้นท่ีห้องสมุด 
2. ปรับห้องเรียนให้มีจ านวน
เพิ่มขึ้น 
3. เพิ่มพื้นท่ีท ากิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร ลานกิจกรรม ห้องสโมสร
นักศึกษา 
4.ห้องประชุมอเนกประสงค ์

  1. ผู้บริหาร 
2. อาจารย์ 
3. นักวิชาการ
ศึกษา 
4. สโมสร
นักศึกษา 
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3. การด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

กิจกรรม รูปแบบการด าเนินการ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 2 

แผน ผล 
หลักฐาน

ประกอบการ
ด าเนินงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. โครงการอบรม
กฎหมาย 12 หลักสตูร 

1. ประชุมเพ่ือหาแนวทางและหลักสูตรการอบรม 
2. แต่งตั้งคณะท างานและผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
3. จัดท าหลักสูตรอบรม 
4. เผยแพร่หลักสูตรโครงการอบรมกฎหมาย 12 หลักสูตร 
ผ่านเว็บไชต์คณะ 
(http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content
=3200002584) 
5. ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมไปยัง 
(1) หน่วยงานราชการ 4 จังหวัด  
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วภาคอีสานจ านวน 20 
จังหวัด 
(3) โรงเรียนทั่วภาคอีสานจ านวน 20 จังหวัด 

รายได ้2.5 
ล้านบาท/

ปีงบประมาณ 

มีรายได ้2.5 
ล้านบาท 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการประสานงาน
เพื่อจัดอบรมในวันท่ี 4-6 ก.ค. 61 
หลักสตูร "การบริหารการประชุมสภา
ท้องถิ่น" รับสมัครเข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้นจ านวน 50 คน ประมาณการ
รายรับ 195,000.00 บาท ต้นทุนต่อ
หลักสตูร 90,000.00 บาท คงเหลือ
รายรับ (ก าไร) 105,000.00 บาท 
2. โครงการอื่นๆอยู่ระหว่าง
ประสานงานและรับสมัครตามปฏทิิน
การจัดอบรม 

1. ค าสั่งคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างาน
บริการวิชาการ
(เพิ่มเติม) 5/2561 
2. มติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะนติิศาสตร์ ครั้งท่ี 
4/2561 วันท่ี 5 
เมษายน 2561 

คณะท างาน
บริการวชิาการ
(เพิ่มเติม) 
5/2561 
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4. การด าเนินงานการประหยัดค่าใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

ล าดับ นโยบาย รูปแบบกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 2 

ผล 
หลักฐานประกอบการ

ด าเนนิงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
  

  
  

การประหยัดพลังงาน 
  
  
  

  ค่าสาธารณูปโภค-ค่า
ไฟฟ้าลดลง 

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10 

ค่าไฟฟ้าลดลงจากปีท่ีผ่านมา = 
376,363.01-320,002.72 = 
56,360.29 คิดเป็นร้อย ละ 14.97 

ค่าไฟฟ้าป ี2560  
ไตรมาส 2= 
376,363.01 บาท 
ค่าไฟฟ้าปี 2561  
ไตรมาส 2=  
320,002.72 บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิงาน
บ ารุงรักษาและการใช้งาน
อาคารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนปฏิบัติงานการ
บ ารุงรักษาและการใช้
งานอาคารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 

1 แผน/ป ี 1 แผน/ป ี แผนปฏิบัติงานการ
บ ารุงรักษาและการใช้
งานอาคารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 

2.กิจกรรมประหยดัไฟฟ้า
ประจ าอาคาร  

ค่าไฟฟ้าลดลง/ป ี 10,000 
บาท 

1. ก าหนดเวลาเปิด-ปิด ไฟฟ้าในอาคาร
และแจ้งเป็นประกาศให้อาจารย์และ
นักศึกษาทราบ 
2. จัดตารางเรียนและห้องเรียนให้
เหมาะสมกับจ านวนของผู้เรียนและให้เกิด
ความต่อเนื่องในการใช้ห้องเรียน  

  

3. จัดตารางเรียนให้
ต่อเนื่องเพื่อให้การใช้
ห้องเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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ล าดับ นโยบาย รูปแบบกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 2 

ผล 
หลักฐานประกอบการ

ด าเนนิงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

    4. ปรับขนาดห้องเรียนกับ
จ านวนผู้เรียนให้เหมาะสม 

3. ปรับปรุงและเพิ่มห้องเรียนจ านวน 3 
ห้อง ในอาคารเรียนรวม 2 ขนาดความจุ
ไม่เกิน 80 คน 

    5. ปรับปรุงห้องเรียน โดย
เพิ่มห้องเรียนขนาดความจุ
ไม่เกิน 80 คน จ านวน 3 
ห้อง 

2 ประหยัดทรัพยากร   ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่าน
มา 

ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 
10 

ค่าวัสดสุิ้นเปลืองปี 2560 = 
384,741.22 บาท 
ค่าวัสดสุิ้นเปลืองปี 2561 ไตรมาส 2 
= 129,357.93  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 66.38  

ค่าวัสดสุิ้นเปลืองปี 
2560 = 
384,741.22 บาท 
ค่าวัสดสุิ้นเปลืองปี 
2561 ไตรมาส 2 = 
129,357.93  บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

    1. จัดท าแผนการซื้อ
วัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 ให้สามารถใช้
วัสดุและอุปกรณ์
ร่วมกันได้ 

แผนปฏิบัติการการ
จัดซื้อวัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 

1 แผน/ปี 1 แผน/ปี แผนปฏิบัติการการ
จัดซื้อวัสด ุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 
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ล าดับ นโยบาย รูปแบบกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 2 

ผล 
หลักฐานประกอบการ

ด าเนนิงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

    2. ก าหนดโควตาการ
ใช้กระดาษ 1 คนต่อ 
5 รีม/ปีงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่าน
มา 

ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
10 

ค่าวัสดสุิ้นเปลืองปี 2560 = 
384,741.22 บาทค่าวัสดสุิ้นเปลือง
ปี 2561 ไตรมาส 2 = 
129,357.93  บาท ลดลง 
255,383.29 บาทคิดเป็นร้อยละ 
33.62   

1. ทะเบียนเบิกจ่าย
พัสดุของคณะ
นิติศาสตร์ ประจ าป ี
พ.ศ. 2560-25612. 
การเข้าใช้งานในระบบ 
DMS      3. การแจ้งเวียน

หนังสือผ่านระบบ e-
document และทางที่
อยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail 
address) 

    4. ก าหนดโควตาการ
ใช้หมึกพิมพ์ 1 คนต่อ 
1 หลอด ต่อ 1 ภาค
การศึกษา 

3 การบริหารก าลังคน   การเพ่ิมอัตราก าลัง
โดยใช้งบประมาณ
เงินรายได้ 

0 0   รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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ล าดับ นโยบาย รูปแบบกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 2 

ผล 
หลักฐานประกอบการ

ด าเนนิงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

    1. มอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอน
รับผิดชอบโครงการหา
รายได้ 

โครงการ/คน  24 
กิจกรรม 
(12 
โครงการ) /
อาจารย์
รับผิดชอบ
โครงการ 
14 คน 

http://www.ubu.ac.th/web/cont
ent.php?content=3200002584  

1. ค าสั่งคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างาน
บริการวิชาการ
(เพิ่มเติม) 5/2561 

    มอบหมายให้อาจารย์
รับผิดชอบสอนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป
ของมหาวิทยาลัย 

วิชา/ภาคการศึกษา  1 / 1 1.รายวิชากฎหมายที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง : อ.
ภิรมย์พร ไชยยนต์ และคณะ2.
รายวิชากฎหมายกับสังคม : อ.จิรศักดิ์  
บางท่าไม3้. รายวิชากฎหมายส าหรับ
การด าเนินธรุกิจ : อ.ประดิษฐ ์ แป้น
ทอง และคณะ 

www.reg.ubu.ac.
th 

    2. มอบหมาย
เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หารายได้ 

โครงการ/คน  1 / 1 http://www.ubu.ac.th/web/cont
ent.php?content=3200002584  

1. ค าส่ังคณะนิติศาสตร์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
บริการวิชาการ(เพิ่มเติม) 
5/2561 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=3200002584
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=3200002584
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=3200002584
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=3200002584
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ล าดับ นโยบาย รูปแบบกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 2 

ผล 
หลักฐานประกอบการ

ด าเนนิงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

    3. ทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากร ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย  

แผนพัฒนาบุคลากร 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

1 แผน/ปี อยู่ระหว่างการด าเนินการ   

    4. สนับสนุนให้
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ยื่นขอทุนระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ประหยัดงบประมาณ
เงินรายได้ 

อัตรา 1 คน/ปี 1 คน/ปี ประกาศคณะ
นิติศาสตร ์รับสมัคร
ทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 

    6. แสวงหากรอบ
อัตราก าลังที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินเดือน
ค่าจ้างจากงบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

อัตรา 1 คน/ปี 0   
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ล าดับ นโยบาย รูปแบบกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 2 

ผล 
หลักฐานประกอบการ

ด าเนนิงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 บูรณาการ 1. บูรณาการกิจกรรม
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนใน
หลักสูตร 

วิชา/ปีการศึกษา 2 4 จากระบบบันทึก 
มคอ. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี ้
1.รายวิชากฎหมาย
ลักษณะมรดก 
2.รายวิชากฎหมาย
ละเมิด 
3.รายวิชากฎหมายที่มี
โทษทางอาญาใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. รายวิชากฎหมาย
ที่ดิน 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
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ล าดับ นโยบาย รูปแบบกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 2 

ผล 
หลักฐานประกอบการ

ด าเนนิงาน 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

    2. บูรณาการโครงการ
ภายในคณะให้สามารถ
จัดกิจกรรมและใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้ 

โครงการ/
ปีงบประมาณ 

4 6 1. โครงการเชิดชู
เกียรติพระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ ์
2. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
3. โครงการแสดง
ความยินดีกับพี่บณัฑิต 
4. โครงการวัน
สถาปนาคณะ
นิติศาสตร ์
5. โครงการบุญข้าวจี ่
6. โครงการเผยแพร่
และช่วยเหลือ
ประชาชนทาง
กฎหมาย 

 

 

 

จึงเสนอ...
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน          
คณะนิติศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม  มอบคณะนิติศาสตร์หารือร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  
และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการด าเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ 

 

 ๓.๔  การรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561  
                                ของคณะรัฐศาสตร์ 
                         คณบดีคณะรัฐศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่การประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของคณะรัฐศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. คณะควรปรับแผนการหารายได้ให้เป็นรูปธรรม โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะควรท างานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 

2. คณะต้องจัดท าแนวทางแก้ไขปัญหาพ้นสภาพของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและจัดท าแผน
ดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

3. คณะต้องปรับแผนการหารายได้ใหม่ให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากแผนการหารายได้ที่น าเสนอไม่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน เลื่อนลอยและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแผนที่น าเสนอมีการหารายได้น้อยเกินไป
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ ดังนั้นคณะควรท าแผนการหารายได้อย่างเร่งด่วนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป 

4. คณะควรมีแผนการหารายได้เชิงรุกจากศิษย์เก่า 
5. คณะควรพิจารณาการจัดการเรียนการสอนให้กับคนวัยท างาน 
6. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลส าหรับแผนการจัดหารายได้และแผนลดรายจ่ายของ

คณะเป็นไตรมาส โดยติดตามในไตรมาสที่ 2 3 และ 4 เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
คณะรัฐศาสตร์ จึงขอรายงานผลด าเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ๑. การด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ผลการด าเนินการโครงการตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม เดือนมกราคม – มิถุนายน  

๒๕๖๑ มีผลสรุปดังนี้  
หมวดการจัดอบรมระยะสั้น และหลักสูตร Non Degree : โดยได้รับอนุมัติโครงการจาก

อธิการบดีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะด าเนินการโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
หมวดบริการวิชาการ งานวิจัยและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก

ภายนอก ๑  โครงการ โครงการส ารวจความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 

ตาราง… 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

รายการ ๒๕๖๑ ร้อยละ
เทียบกับ
แผนเดิม 

การด าเนินการ 

แผนเดิม ณ 
ม.ค.๖๑ 

การ
ด าเนินการ 
ณ มิ.ย.๖๑ 

การด าเนินการ
เทียบกับแผน

เดิม 

๑) อบรมหลักสูตร
ระยะสั้น non 
degree 

๑๗๗,๐๐๐ 
อยู่ใน

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ต่ ากว่า 
๑๗๗,๐๐๐ 

บาท 
๐ 

อยู่ในระหว่างด าเนนิการ อธิการบดี
อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.
๒๕๖๑ โดยจะด าเนนิการโครงการ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

๒) งานบริการวิชาการ 
งานวิจยัและงานท านุ
ฯ 

๒๕๐,๐๐๐ ๙๐,๕๐๕ 

 
 
ต่ ากว่า
๑๕๙,๔๘๕ บาท 
 

๖๓ 

ผลทีต่ ากว่าแผนเนื่องจากได้รับ
อนุมัติงบประมาณจากภายนอก ๑  
โครงการ โครงการส ารวจความพึง
พอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งบประมาณ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท) โครงการวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดนิจ านวน ๒ 
โครงการ ๑. โครงการจากผู้รับมา
เป็นผู้ให้: บทบาทผูสู้งอายุในการ
จัดบริการสาธารณะในพื้นที่จงัหวัด
อุบลราชธานี ๒. กลยุทธ์การสร้าง
แรงจูงใจรับใช้สาธารณะ เกี่ยวกบั
การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ภายใต้
การท างานในรูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานราชการ และภาคส่วน
อ่ืนๆ ในพื้นที่จงัหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และยโสธร  
โครงการวิจัยหน้าใหม่ จ านวน ๑ 
โครงการ การพัฒนากระบวนการ
สร้างนวตักรรมสังคมเพื่อผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี
ได้สุทธิ (๕%) 
เป็น ๙๐,๕๐๕ บาท 

รวมงบประมาณ ๒๖๗,๗๐๐ ๙๐,๕๐๕ 
ผลต่างที่ 

๑๗๗,๑๙๕ 
๓๓.๘๑  
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ทั้งนี้แผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรมข้างต้นคณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ/
กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ โครงการ/กิจกรรม โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณภาพรวมต่ ากว่า
ประมาณการที่ได้ก าหนดไว้ โดยในแผนจัดหารายได้ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  มีแผนจัดหารายได้ทั้งสิ้น ๒๖๗,๗๐๐ 
บาท เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ผลการด าเนินการทั้งสิ้น ๙๐,๕๐๕ บาท 

ทั้งนี้การด าเนินการตามแผนจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม  คณะรัฐศาสตร์ ประมาณการจากก าไรสุทธิใน
ในการด าเนินการ งานบริการวิชาการ งานวิจัยและงานท านุฯ  รวมประมาณการลดรายจ่าย ดังนี้    

 

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
 

รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ส่วนต่างประมาณการงบประมาณรายรับ -๑,๔๒๐,๓๐๐ ข้อมูล ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๑.แผนการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม   
     ๑.๑ อบรมหลักสูตรระยะสั้น non 
degree 

๑๗๗,๐๐๐  

     ๑.๒ งานบริการวิชาการ งานวิจัยและงาน
ท านุฯ 

๙๐,๕๐๕ -ค่าสาธารณูปโภคจากโครงการ โครงการ
ส ารวจความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รวม (๓)  -๑,๑๕๒,๗๙๕  

๒. ประมาณการลดรายจ่าย   
     ๒.๑ ด้านบุคลากร  ๖๘๕,๒๙๕ เปลี่ยนสถานะพนักงาน จากเงินรายได้

เป็นเงินงบประมาณ จ านวน ๓ ราย  
๑. ดร.ขวัญชัย  เกิดแดน จ านวน ๔  
เดือน ๑๖ วัน 
๒. ดร.วิศรา ไกรวัฒนะพงศ์ จ านวน ๘ 
เดือน ๑๗ วัน  
๓. ดร.พิสมัย ศรีเนตร ๙ เดือน ๒๑ วัน 

     ๒.๒ ด้านพลังงาน 

๑,๗๓๕,๙๕๑.๘๕ หักจากประมาณการค่าไฟฟ้า 
๒,๖๖๘,๐๐๐ – ๙๓๒,๐๔๘.๑๕ =
๑,๗๓๕,๙๕๑.๘๕ 

รวม (๔)  ๑,๒๖๘,๔๕๑.๘๕  
ผลภาพรวมรายรับ ลบ รายจ่าย ๑,๒๖๘,๔๕๑.๘๕  

 

สรุปผลจาการด าเนินการได้ดังนี้  แผนการจัดหารายได้  เป็นเงิน ๒๖๗,๕๐๕บาท แผนการลดค่าใช้จ่าย เป็น
เงินจ านวน ๒,๔๒๑,๒๔๖.๘๕ บาท รวมรายรับ เป็นเงินจ านวน ๒,๖๘๘,๗๕๑.๘๕ บาท ลบ รายจ่าย  -๑,๔๒๐,๓๐๐ 
บาท  ผลภาพรวมรายรับ ลบ รายจ่าย  ๑,๒๖๘,๔๕๑.๘๕ บาท 

 

 

    ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปัญหา/อุปสรรคท่ีไม่
สามารถบรรลุ

เป้าหมาย 
ณ 4 เม.ย. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ณ พ.ค. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการติว
สอบรับราชการ 
“สิงห์แสดปั้น
ดาว” ครั้งท่ี 1  

ร้อยละของ
รายได้เมื่อเทียบ
กับรายจ่าย 

     
177,000  

ผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
รัฐศาสตร์แล้ว 

ข้อเสนอโครงการ
และรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
รัฐศาสตร ์

งานบริการ
วิชาการ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ อธิการบดี
อนุมัติโครงการ เมื่อ
วันท่ี 31 พค. 2561 
โดยจะด าเนินการ
โครงการภายในเดือน
กันยายน 2561 

บันทึกข้อความ ศธ
0529.19/2459 
ลว 23 พค. 2561 

งานบริการ
วิชาการ 

อธิการบดีอนุมัติ
โครงการ เมื่อวันท่ี 
31 พค. 2561 โดย
จะด าเนินการ
โครงการภายในเดือน
กันยายน 2561 

2. จัดท า
หลักสตูรส าหรับ
วัยท างาน 

จ านวนเงิน
รายได้จากการ
บริหารจดัการ
หลักสตูร Non 
Degree หรือ
หลักสตูร
รูปแบบใหม ่

             -    อยู่ระหว่างการ
เตรียมการและ
แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท า
หลักสตูร 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท า
หลักสตูรต่อเนื่อง 

งานวิชาการ/ 
สาขาวิชา 

1. ด าเนินการจัด
ประชุมอาจารย์ เพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร 4 
ปี โดยมอบหมายให้
อาจารยืปรบัปรุงใน 
มคอ. 3 
2. อยู่ระหว่างการ
จัดท าโครงการสร้าง
หลักสตูร กศ.บป. เพื่อ
รองรับคนวัยท างาน 
3. ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ block-course  
4. ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายได้แก่
ทหาร ต ารวจ ที่ยังไม่
จบ ป ตร ี
5. ก าหนดหลักเกณฑ์

บันทึกข้อความ ศธ
0529.19/2868 
ลว 11 มิย. 2561 
และ บันทึกข้อความ 

ศธ
0529.19/2899 
ลว 12 มิย. 2561 

งานวิชาการ/
สาขาวิชา 

เนื่องจากขาดข้อมูลที่
ชัดเจนและเป็น
เอกภาพ ระหว่างงาน
วิชาการ ม.อุบลฯ 
และ สกอ. ท าให้ผู้
ปฏิบัติไม่ทราบแนว
ปฏิบัติในการจดัท า
หลักสตูร ท าให้เกิด
ความล่าช้าจากแผนท่ี
ก าหนด ท้ังนี ้คาดว่า
จะเปิดรับนักศึกษาได้
ภายในปีการศึกษา 
2562 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปัญหา/อุปสรรคท่ีไม่
สามารถบรรลุ

เป้าหมาย 
ณ 4 เม.ย. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ณ พ.ค. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

สารมารถเทียบโอน
วิชาความรู้ทั่วไปได ้ 
ซึ่งจะมาสมารถเปิดรับ
นักศึกษาได้ในปี
การศึกษา 2562 

3. สร้าง
แรงจูงใจ
บุคลากรสาย
วิชาการในการ
จัดท าโครงการ
บริการวิชาการ
หรืองานวิจัยท่ี
ได้รับทุนจาก
ภายนอกโดยมี
การจัดสรรค่า
สาธารณูปโภค
ให้คณะ 

จ านวนเงิน
รายได้จากการ
ท าโครงการ
บริการวิชาการ
และทุนวิจัยที่
ได้รับ
งบประมาณจาก
ภายนอก 

     
250,000  

ก าหนดเป็นเกณฑ์
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการบุคลากร
สายวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ 
2561 รอบครึ่งปี
หลัง 

เกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
รอบ 1/61 

งานวิจัย และ
งานบุคคล  

60,000 เกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการรอบ 
2/61 

งานวิจัยและ
บริการ

วิชาการและ
สาขาวิชา 

คะแนนประเมินท่ีได้
จากการวิจัยทีไ่ด้ทุน
จากภายนอกถูก
ก าหนดเพดานด้วย
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยั ท าให้
ไม่สามารถสร้าง
แรงจูงใจเพิ่มเติม
ให้กับบุคลากรได ้

4. การจัดท า
วารสาร 

รายได้จากการ
ด าเนินการ
(ก าไร) 

  -  ไม่มีการ
ด าเนินการ
เนื่องจากท่ี
ประชุมให้
ความเห็นว่ามี
ความไมคุ่้มค่า 

- งานวิจัย  อยู่ระหว่างการ
ทบทวนและเก็บข้อมลู 
ตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลยัฯ 

- - - 

5. รัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (ป.
เอก) 

รายได้จากการ
ด าเนินการ
(ก าไร) 

  -  ไมมีการ
ด าเนินการในปี 
2561 เนื่องจาก
อยู่ในระหว่าง

- งานวิชาการ อยู่ระหว่างการ
ทบทวนและเก็บข้อมลู 
ตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลยัฯ 

- - - 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปัญหา/อุปสรรคท่ีไม่
สามารถบรรลุ

เป้าหมาย 
ณ 4 เม.ย. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ณ พ.ค. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาความ
เป็นไปได ้

6. รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต           
(ป.โท) 

รายได้จากการ
ด าเนินการ
(ก าไร) 

  -  ไม่มีการ
ด าเนินการในปี 
2561 เนื่องจาก
อยู่ระหว่าง
การศึกษาความ
เป็นไปได ้

- งานวิชาการ อยู่ระหว่างการ
ทบทวนและเก็บข้อมลู 
ตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลยัฯ 

-  - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การด าเนิน...
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๒. การด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยก าหนดไว้ ๖กิจกรรม 

ดังนี้   
     กิจกรรมที่ ๑ ท าวีดีทัศน์แนะน าเนื้อหาหลักสูตร 
     กิจกรรมที่ ๒ ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
     กิจกรรมที่ ๓ ใช้นักศึกษาปัจจุบันเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ 
     กิจกรรมที่ ๔ เพ่ิมข้อมูลงานที่สามารถท าได้เมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรในเว็บไซต์คณะ 
     กิจกรรมที่ ๕ การลงพื้นที่โรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
     กิจกรรมที่ ๖ การจัดค่ายปฏิบัติการก่อนเข้าศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์  
โดยผลจากการด าเนินกิจกรรมการ/โครงการ ทั้ง ๖ กิจกรรม/โครงการ ท าให้คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวน

นักศึกษารับเข้าในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒ 
จากแผนการรับนักศึกษา 
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ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปัญหา/อุปสรรคที่ไม่

สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ณ 4 เม.ย. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ณ 24 พ.ค.61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1.ท าวีดีทัศน์แนะน า
เนื้อหาหลักสูตร 

จ านวนวีดีทัศน์ 6 วีดีทัศน์ 5 วีดีทัศน์ วีดีทัศน์ 
อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
6 วีดีทัศน์ วีดีทัศน์ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ไม่ม ี

2.ท าโปสเตอร์
ประชาสมัพันธ์
ออนไลน ์

จ านวนโปสเตอร์
ประชาสมัพันธ์ 

2โปสเตอร ์ 1 โปสเตอร ์ โปสเตอร ์
อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
ส าเรจ็ 4 
โปสเตอร ์

โปสเตอร์
ประชาสมัพันธ์ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คณะไม่มีนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์หรือนัก

ออกแบบสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

3. ใช้นักศึกษา
ปัจจุบันเป็นสื่อกลาง
ในการ
ประชาสมัพันธ์ 

มีนักศึกษาร่วมลง
พื้นที่ในการ
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูร 

3 คนขึ้นไป ส าเรจ็ 
ภาพ

กิจกรรม 

งานวิชาการ 
อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
ส าเรจ็ ภาพกิจกรรม 

งานวิชาการ 
อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
ไม่ม ี

4. เพิ่มข้อมูลงานท่ี
สามารถท าไดเ้มื่อจบ
การศึกษาจาก
หลักสตูรในเว็บไซต์
คณะ 

มีข้อมูลปรากฏบน
เว็บไซต ์

1 ข้อมูล  ส าเรจ็ 
ข้อมูลบน
เว็บไซต์
ของคณะ 

ประธาน
หลักสตูร และ
อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท า

เว็บไซด์ใหม ่
- 

ประธาน
หลักสตูรและ

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

Website คณะรัฐศาสตร์
ใช้งานไม่ได้เนื่องจาก
ปัญหาเชิงเทคนิค ประกอบ
กับไม่มีนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ท าให้ข้อมลูที่
จัดท าแล้วไม่สามารถเข้าถึง
ได ้

5. การลงพื้นที่
โรงเรียนเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

จ านวนครั้งในการ
ลงพื้นที ่

3 ครั้ง มากกว่า 3 ครั้ง 
ภาพ

กิจกรรม 

บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

มากกว่า 3 ครั้ง ภาพกิจกรรม 
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

ไม่ม ี
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปัญหา/อุปสรรคที่ไม่

สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ณ 4 เม.ย. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ณ 24 พ.ค.61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

6.การจัดค่าย
ปฏิบัติการก่อนเข้า
ศึกษาต่อคณะ
รัฐศาสตร ์

จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

1 ครั้ง 
อยู่ระหว่างการ

วางแผน 
- 

งานวิชาการ 
และสาขาวิชา 

จะด าเนินการใน
เดือน ก.ค. 61 

- 
งานวิชาการ

และสาขาวิชา 
รอช่วงเวลาก่อนเปิดเทอม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การด าเนิน...
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๓. การด าเนินแผนลดการพ้นสภาพของนักศึกษา 
               คณะรัฐศาสตร์  ได้ด าเนินการตามแผนลดการพ้นสภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยก าหนดไว้ ๖ กิจกรรม ดังนี้   

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. ติดตามนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มการพ้นสภาพ ผ่าน
ระบบ REG 
 

จ านวนครั้งท่ีมีการติดตาม
ผ่านระบบ REG ของแต่
ละหลักสตูร 

๑ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

อาจารยผ์ู้สอนมีการตดิตามนักศึกษาท่ีมีแนวโน้ม
การพ้นสภาพ ผ่านระบบ REG ๑ ครั้งในภาค
การศึกษา ๒/๒๕๖๐ 

๒. นัดหมายนักศึกษาที่มี
แนวโน้มการพ้นสภาพเข้า
พบ (พิจารณาจากเกรด
เฉลี่ยต่ ากว่า ๒.00) 

จ านวนครั้งท่ีมีการนดั
หมาย 

๓ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

มีการแจ้งให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านกิจกรรม
Homeroom และผ่าน REG 

๓. จัดกิจกรรมโฮมรูม 
เพื่อให้ค าปรึกษาและชี้แนะ
แนวทางเพื่อป้องกันปัญหา
การพ้นสภาพและปญัหา
อื่นๆ 

จ านวนครั้งท่ีมีการให้
ค าปรึกษาและชี้แนะแนว
ทางการพ้นสภาพของ
สาขาวิชาผ่านกิจกรรม
โฮมรูม 

๑ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

๔. ประชุมอาจารยผ์ู้สอนใน
คณะทุกวิชา เพื่อเสนอให้
อาจารยผ์ู้สอนตดิตาม
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มจะได้
เกรด F หรือ D 

จ านวนการประชุม
สาขาวิชาที่มีวาระเรื่อง
การติดตามนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มจะได้เกรด F 

๒ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

๕. ทวนสอบรายวิชา เพื่อ
วิเคราะหส์าเหตุที่นักศึกษา
ได้เกรด F ในแต่ละวิชา 

จ านวนรายวิชาที่มีการ
ทวนสอบในแต่ละภาค
การศึกษา 

ร้อยละ ๒๐ ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษา 

มีการระบุวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบแล้ว ๒๐ 
วิชา โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการทวนสอบเดือน
มิถุนายน ๖๑ 

๖. ติดตามรายวิชาที่มี
แนวโน้มนักศึกษาได้เกรด F 
มากผิดปกติ (เกินร้อยละ 
๑๐) 

จ านวนครั้งท่ีมีการติดตาม
รายวิชาที่มีแนวโน้ม
นักศึกษาไดผ้ลการเรยีน 
F มากกว่าร้อยละ ๑๐ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๐ ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

สาขาวิชามีการประชุมเพื่อติดตามรายวิชาที่มีผล
การเรยีน F พบว่าไม่มีวิชาใดมีผลการเรยีน F ถึง
ร้อยละ ๑๐ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันท่ี 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานการแก้ปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษา ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปัญหา/อุปสรรคที่
ไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมาย 
ณ 4 เม.ย. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ณ 25 พ.ค.61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1.ติดตามนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มการพ้นสภาพ 
ผ่านระบบ REG 

จ านวนครั้งท่ีมีการ
ติดตามผ่านระบบ 
REG ของแต่ละ
หลักสตูร 

1 ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

อาจารยผ์ู้สอนยัง
ไม่ได้มีการติดตาม

นักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มการพ้น
สภาพ ผ่านระบบ 

REG  

ไม่ม ี อาจารยผ์ู้สอน 
/ สาขาวิชา 

อาจารยผ์ู้สอนมีการ
ติดตามนักศึกษาที่มี

แนวโน้มการพ้น
สภาพ ผ่านระบบ 
REG 1 ครั้งในภาค

การศึกษา 2/2560  

ไม่ม ี อาจารย์
ผู้สอน / 
สาขาวิชา 

นักศึกษามักไม่ใช้ REG 
เป็นช่องทางการสื่อสาร

กับอาจารย ์

2.นัดหมายนักศึกษาที่มี
แนวโน้มการพ้นสภาพ
เข้าพบ (พิจารณาจาก
เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00) 

จ านวนครั้งท่ีมีการ
นัดหมาย 

3 ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

มีการนัดหมาย 3 
ครั้ง 

  อาจารย์ที่
ปรึกษา 

มีการแจ้งให้เข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผ่านกิจกรรม
Homeroom และ

ผ่าน REG 

เอกสาร
แนบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

นักศึกษาบางคนไม่มา
พบ และไมส่ามารถ
ติดต่อได้ทุกช่องทาง 

3.จัดกิจกรรมโฮมรมู 
เพื่อให้ค าปรึกษาและ
ช้ีแนะแนวทางเพื่อ
ป้องกันปัญหาการพ้น
สภาพและปัญหาอื่นๆ 

จ านวนครั้งท่ีมีการ
ให้ค าปรึกษาและ
ช้ีแนะแนวทางการ
พ้นสภาพของ
สาขาวิชาผ่าน
กิจกรรมโฮมรูม 

1 ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

จัดกิจกรรมแล้ว
เมื่อวันท่ี 15 พ.ย. 
60 และ 21 ก.พ.

61 จ านวน 2 
ครั้ง  

  อาจารย์ที่
ปรึกษา /
สาขาวิชา 

จัดกิจกรรมครบแล้ว
ในไตรมาส 2 

ไม่ม ี อาจารย์ที่
ปรึกษา /
สาขาวิชา 

ไม่ม ี
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปัญหา/อุปสรรคที่
ไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมาย 
ณ 4 เม.ย. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ณ 25 พ.ค.61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

4.ประชุมอาจารย์ผูส้อน
ในคณะทุกวิชา เพื่อ
เสนอให้อาจารย์ผูส้อน
ติดตามนักศึกษาที่มี
แนวโน้มจะได้เกรด F 
หรือ D  

จ านวนการประชุม
สาขาวิชาที่มีวาระ
เรื่องการตดิตาม
นักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มจะได้เกรด 
F 

2 ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

การประชุมสาขา
รัฐประศาสน
ศาสตร ์ครั้ง ท่ี 
1/2561 , 
4/2561 

- สาขาวิชา ด าเนินการแล้วใน
ไตรมาส 2 

- สาขาวิชา หลายวิชาที่นักศึกษามี
แนวโน้มได ้F  เป็นวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุม
ของคณะรัฐศาสตร ์

5.ทวนสอบรายวิชา เพื่อ
วิเคราะหส์าเหตุที่
นักศึกษาได้เกรด F ใน
แต่ละวิชา 

จ านวนรายวิชาที่มี
การทวนสอบในแต่
ละภาคการศึกษา 

ร้อยละ 20 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
คัดเลือก 

  อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

มีการระบุวิชาที่จะ
ด าเนินการทวนสอบ
แล้ว 20 วิชา โดย
อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการทวนสอบ
เดือนมิถุนายน 61 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

รอด าเนินการหลังการ
จัดการเรียนการสอน
เสร็จสิ้น 

6.ติดตามรายวิชาที่มี
แนวโน้มนักศึกษาได้
เกรด F มากผิดปกติ 
(เกินร้อยละ 10) 

จ านวนครั้งท่ีมีการ
ติดตามรายวิชาที่มี
แนวโน้มนักศึกษา
ได้ผลการเรยีน F 
มากกว่าร้อยละ 10 

1 ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่ม ี สาขาวิชา สาขาวิชามีการ
ประชุมเพื่อตดิตาม
รายวิชาที่มีผลการ
เรียน F พบว่าไม่มี

วิชาใดมีผลการเรียน 
F ถึงร้อยละ 10 ใน
การประชุมครั้งท่ี 
5/2561 วันท่ี 8 
มิถุนายน 2561 

- สาขาวิชา การพ้นสภาพมาหลาย
สาเหต ุซึ่งการแก้ไข
ปัญหาการพ้นสภาพ
ที่มาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยน
เป้าหมาย(ประกอบ
อาชีพ) เป็นปัจจัยท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้

 

๔. การด าเนินงาน... 
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๔. การด าเนินงานตามแผนประหยัดค่าใช้จ่าย 
             คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนประหยัดค่าใช้จ่าย โดยก าหนดไว้ ๒ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ 
ด้านพลังงานไฟฟ้า  ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากร  จากผลการด าเนินการทั้ง ๒ ด้าน  ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการลดค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงิน  ๒๔๐,๘๓๖ บาท จากการด าเนินงานแผนประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้ง 
๒ ด้าน ดังนี้ 

 

ด้านที่ ๒ ด้านพลังงานไฟฟ้า         
หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/ว๒๐๗๖ เรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน           

คณะรัฐศาสตร์ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแผน งบประมาณ การเงินและพัสดุ                   
คณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีมติให้บุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์ด าเนินการประหยัดพลังงาน ตามแนวทาง
ดังนี้   

๑. ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ทั้งอาคารเรียนรวม ๓ และอาคารปฏิบัติการทาง
สังคมศาสตร์ โดยเปิดใช้งานเพียงร้อยละ ๕๐-๖๐ ของจ านวนเครื่องปรับอากาศในห้อง และช่วยกันปิดไฟ                     
ปิดเครื่องปรับอากาศหลังเลิกเรียนทุกครั้ง 

๒. ลดการเปิดไฟทางเดินซอยห้องพักอาจารย์ ร้อยละ ๕๐ โดยเปิดทางไฟทางเดินสลับดวงเว้นดวง
และปิดไฟซอยทางเดินเมื่อไม่มีอาจารย์อยู่แล้ว 

๓. ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องท างานทุกครั้งเมื่อไม่อยู่ในห้อง 
๔. กวดขันมิให้มีนักศึกษาเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือใช้ห้องให้ค าปรึกษา หรือห้องพักอาจารย์ที่ว่าง

เพ่ือรอพบอาจารย์หรือใช้ท างานส่วนตัว 
โดยคาดหวังผลการด าเนินงาน ในการประหยัดค่าสาธารณูปโภค โดยลดการใช้จ่ายจากแผนการ

จ่าย ๒,๖๖๘,๐๐๐ บาท โดย ณ วันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๑ มียอดค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๕๑,๒๑๒.๓๘ บาท ยังคง
เหลืองบประมาณ ๒,๐๑๖,๘๗๘.๖๒ บาท โดยประมาณการการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ สิ้นปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จ านวน ๙๓๒,๐๔๘.๑๕ บาท ซึ่งจะท าให้คณะมีงบประมาณเหลือจ่ายจ านวน ๑,๗๓๕,๙๕๑.๘๕ บาท 
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ผลการด าเนินงานการประหยัดค่าใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปัญหา/
อุปสรรคที่ไม่
สามารถบรรลุ

เป้าหมาย 

ณ 4 เม.ย. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ณ 24 มิย. 61 หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ควบคุมการใช้ห้อง
หลังเวลา 18:00 น. 
และยกเลิกการใช้
เครื่องปรับอากาศห้อง 
3306, 3303, 3208 
ลดปริมารการใชไ้ฟ
ประมาณ 25% ของ
อาคารเรียนรวม 3 

จ านวนหน่วย
ของการใช้

พลังงานไฟฟ้า
ลดลง จากปีที่

ผ่านมา 

 1,735,951.85  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ - เร่ิม
มาตรการ ในต้น
ภาคการศึกษา 
1/2561 

  งานวชิาการ 
/ งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

การแจ้งเวียน
มาตรการประหยัด
ไปในคณะผ่านที่
ประชุม คกก คณะ 

บันทึก
ข้อความ ที่ 
ศธ 
0529.19/ว
2076 ลว 2 
พ.ค.61 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ยังอยู่ใน
ระหว่างภาค
การศึกษา ยัง
ท าให้การ
ควบคุมไม่เห็น
ผลเนื่องจาก
ยังคงต้องใช้
ห้องในการ
เรียนการสอน
ของภาคเรียน 
2/60 

2. เปลี่ยนจากพนักงาน
เงินรายได้เปน็เงิน
งบประมาณ จ านวน 8 
ราย (อยู่ในระหว่างลา
ศึกษา)   

จ านวน
ค่าใช้จ่ายดา้น

บุคลากรที่
ลดลงจาก

ค่าใช้จ่ายดา้น
บุคลากรปีที่

ผ่านมา 

        685,295  ปีงบประมาณ 
2561 มี
บุคลากร เปลี่ยน
จากเงินรายได้
เป็นเงิน
งบประมาณ 
เพิ่มเติมอีก 2 
ราย 

  งานบุคคล พนง.เงินรายได้
เปลี่ยนเปน็ พนง.
เงินงบประมาณ 
จ านวน 3 ราย 
ได้แก่ ดร.พิสมัย ศรี
เนตร ดร.วิศรา 
ไกรวัฒนพงศ ์และ 
ดร.ขวัญชัย เกิด
แดน 

แบบแสดง
ภาระการ
สอนของ
อาจารย์ที่
กลับมาราย
ตัว 

งานบุคคล ไม่มี 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน           
คณะรัฐศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม มอบคณะรัฐศาสตร์หารือร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  
และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการด าเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
                         ๔.๑  การพิจารณา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 – 2563 
     ประธานคณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  น าเสนอที่ประชมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท านโยบาย                 
สภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะหมดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุม    
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายฯ  
และบั ดนี้ คณะกรรมกา รจั ดท า ร่ า งน โยบายฯ  ได้ ด า เนิ นการจั ดท า ร่ า งน โยบายสภามหาวิ ทยาลั ย                                       
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

(ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 - 2563 
เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง 

กับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของยุค
สมัยปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึง ก าหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธ านี                                                 
ในปี พ.ศ. 2562 – 2563 ไว้ดังนี้  

1. ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นที่ยอมรับ และให้
ปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการบูรณาการใน 3 มิติ ได้แก่  มิติงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนที่ 
(Area) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน (Function) และมิติยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล (Agenda)  

2. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย สร้างหลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คนวัยท างานและเพ่ิมคุรภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงวัย ลดการพ่ึงพาค่าธรรมเนียม
การศึกษาจากระบบการจัดการเรียนการสอนปกติ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Blended Education 
คือการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เหมาะสม
กับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง   

3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ ประชาชน และประเทศ  

4. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนางานบริการวิชาการจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย  รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเพ่ือเป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 
 

      5. ส่งเสริม... 
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5. ส่งเสริมการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมภิบาล โดยวางระบบก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ อันจะน าไปสู่ผลลัพท์
การด าเนินงานที่ดี  

๖. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
การบริการต่างๆ รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่พร้อมต่อ
การท างานในยุคดิจิทัล 

๗. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร และอัตราก าลังบุคลากร การปรับเปลี่ยน
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

โดยให้มหาวิทยาลัยส่วนราชการและส่วนงานภายในร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ด าเนินการ และจัดท าแผนควบรวม ยุบรวมหรือปิด หลักสูตร ภาควิชา สาขาวิชา และคณะ ให้สัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนนักศึกษาและผลประกอบการ และพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรหรือเปิดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่
ตอบสนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศ 

๘. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันสื่อสารสร้างความความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ น าไปสู่การปรับรูปแบบความคิด (Mindset) 
ปรับตัว และปรับบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาองค์กรต่อไป 

ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีสัมฤทธิผลภายในระยะเวลาสองปี  

สภามหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การด าเนินงานนี้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด และหากต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนในการปรับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
    
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางสรุปความได้ ดังนี้ 

- ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน ประธานคณะกรรมการจัดท าร่างนโยบายฯ กล่าวสรุปว่า            

ในระยะ ๒ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรต้องเน้น issue ส าคัญๆ ดังนี้ ๑) มหาวิทยาลัยต้อง

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนเศรษฐกิจและสังคม และต้องคิดงานในมิติ

ของพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ๒) เนื่องจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ มหาวิทยาลัยควรเปิดฐานการ

สอนไปสู่คนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในวัยท างานและวัยสูงอายุ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้อง

ปรับตัว ๓) มหาวิทยาลัยจะต้องน าความรู้และนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของตนเองที่มีออกไปจัดการกับปัญหาของ

พ้ืนที่ ปัญหาของประชาชน ปัญหาของประเทศให้ได้ ๔) มหาวิทยาลัยและคณะต้องตระหนักถึงการหารายได้ 

เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง จ านวนนักศึกษาในระบบปกติก็น้อยลง 

ดังนั้น จะต้องน าความรู้และความช านาญของบุคลากรไปกระท าภารกิจที่สามารถสร้างรายได้ทดแทนรายได้จาก 
 

             ค่าลงทะเบียน… 
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ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบปกติ ๕) ธรรมาภิบาลของการท างาน ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ปลอดทุจริต หรือ ๖) มหาวิทยาลัยก็จ าเป็นจะต้องปรับตัวในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานทุกมิติ             

๗) มหาวิทยาลัยควรต้องปรับโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวม การยุบ หรือ

แม้กระทั่งการปิดหลักสูตรภาควิชา สาขาวิชา และคณะ ให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักศึกษาและผล

ประกอบการ ถ้าไม่ปรับตัวมหาวิทยาลัยและคณะจะอยู่ไม่ได้ เพราะโลกเปลี่ยนประเทศและสังคมเปลี่ยนแล้ว                      

๘) การที่จะขับเคลื่อนนโยบายทั้ง ๗ เรื่องได้นั้น การสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจในการเปลี่ยน Mindset ของคนใน

มหาวิทยาลัย และเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของคนในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางที่มหาวิทยาลัย

จะไปและตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วเป็นสิ่งที่จ าเป็น  เพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของ

มหาวิทยาลัยและในเวลาเดียวกันก็จะต้องสื่อสารกับสังคมภายนอกด้วยเพื่อให้เข้าใจมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

- นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอให้มหาวิทยาลัยเน้นการ

ท างานเชิงพ้ืนที่ในเชิงรุกให้มากขึ้น เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 

และด้านที่ ๔ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) ก าหนดให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ 

โดยที่สุดประเทศต้องสร้าง ๑๕ เมืองหลักเพ่ือเป็นการสร้างแหล่งสร้างงาน เชื่อว่าจังหวัดอุบลราชธานีน่าเป็นหนึ่ง

จังหวัด ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรจะเป็นกลไกความรู้หลักเพ่ือวางทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ้ืนที่ของอุบลราชธานีและปริมณฑล   

- รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์

มหาวิทยาลัยบางคนมี personal brand แต่ท ายังไงที่เขาจะตระหนักร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วใช้ personal brand 

เขามาในการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นออนไลน์ หรือออฟไลน์ ถ้าเราสามารถท าได้จะสร้างรายได้ให้เห็นที่ชัดเจนเลย         

ยิ่งออนไลน์ไม่ต้องเปิดเยอะแยะแต่ขอให้เป็นหลักสูตรที่คนอยากเรียนจริงๆและมีคนที่สอนได้จริงๆ นอกจากนี้             

เราต้องสร้างบัณฑิตในอนาคต เพราะว่าการท างานในอนาคตมันแตกต่างจากปัจจุบันมาก เขาต้องมีทักษะอะไรใหม่ๆ

หลายๆอย่างซึ่งควรอยู่ในนโยบายการปรับหลักสูตร  

- ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ขอให้เน้นในเรื่องของการติดตาม ก ากับดูแล นโยบายที่ส่งไปให้ปฏิบัตินั้นได้มีการบรรลุการด าเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ : การ

ปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่สุดเพราะมันจะน าไปสู่การสร้างงานต่างๆทั้งหมด อยากจะเสนอว่า 

ปัจจุบันนี้ในกลุ่มคณะวิชาเราใช้อยู่แล้วเช่นว่าผู้แทนอาจารย์ที่เข้ามาในสภามหาวิทยาลัยเราก็จะอิงอยู่ ๓ กลุ่มก็คือ                  

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มันจะเป็นการ

ปรับแบบอ่อน ปรับแบบอ่อนก็คือให้มีการเขียนว่าในโครงสร้างว่ามีกลุ่มคณะสามกลุ่มนี้ เวลาคิดงานวิจัย บริการ

วิชาการ ก็ให้แต่ละกลุ่มมาคิดร่วมกันเป็นหลัก ส่วนการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ อยากจะเปลี่ยนค าว่าศูนย์บริการ 
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วิชาการเป็นศูนย์บูรณาการวิชาการเพ่ือให้ทางอาจารย์ซึ่งอยู่ตามคณะที่เห็นภาพชัดว่าการท างานทุกด้านต้อง             
บูรณาการ ไม่แยกเป็นแท่งๆ (Silo)  

- นายชัช วงศ์สิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ : ในภาพรวมเห็นด้วยกับ
นโยบายทั้ง ๘ ข้อ ครับและค่อนข้างเข้าใจ แต่ที่ชอบก็คือชอบข้อ ๘ เรื่องการสื่อสารตอนนี้บุคลากรเรายังไม่เข้าใจ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและปัญหาของมหาวิทยาลัย 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย สมานชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ : 
จากนโยบายก็เห็นด้วยและก็ก าลังนึกถึงศักยภาพของอาจารย์หลายๆ ท่านในคณะว่าจะท าโปรแกรมอะไรที่จะมา
สร้างรายได้ข้ึนได้บ้าง 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
: เห็นด้วยครับ 

- ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน  เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นใน นโยบายทั้งแปดเรื่องมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งหมด และแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท  

ประเภทที่หนึ่ง เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาระหรืองานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต้องท า คือ
ข้อ ๒, ๓, ๔ อันนี้คือ business ของมหาวิทยาลัย งานของมหาวิทยาลัยใน ๒ ปีข้างหน้าก็คือ ๑) การปรับเรื่องการ
สอนจากคนอายุ ๑๘ - ๒๔ ไปสู่คนที่มีช่วงอายุตลอดชีวิตนี่คืองานส าคัญของมหาวิทยาลัยรวมทั้งงานวิจัยรวมทั้งงาน
อะไรต่างๆที่จะตามมาอยู่ในนั้น 

ประเภทที่สอง ก็คือการแก้ไขปัญหาของประชาชน ของพ้ืนที่ ของชุมชน ของประเทศ นี่คือสาระ

ของงาน เช่น อีสานใต้เรามีปัญหาเรื่องความยากจนของเกษตรกร เรามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม  ความเหลื่อมล้ า             

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่จะต้องเข้าไปแก้ไขเรามีปัญหาเรื่องสุขภาวะของ

ประชาชน เรามีเรื่องพยาธิใบไม้ในตับโรคไต อย่างนี้เป็นต้น เราจะท ายังไง 

ประเภทที่สาม ก็คือข้อ ๔ เพราะว่ารายได้จากค่าหน่วยกิตของนักศึกษามีแต่จะน้อยลง รายได้ที่มา

จากงบอุดหนุนของรัฐก็มีแต่จะลดลง เพราะฉะนั้นเหลืออันเดียวรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และเทคโนโลยีของ

เราที่จะสร้างรายได้เราจะท าอย่างไร นี่คืองานที่เป็นสาระ ๓ เรื่องในสองปีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่

มหาวิทยาลัยต้องไปท าการบ้าน เมื่อเราเห็นสาระทั้งสามเรื่องแล้วค าถามต่อมาก็คือในนโยบาย ๘ ข้อนี้วิธีการจะท า

อย่างไร สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าวิธีการที่จะท าสาระ ๓ เรื่องนี้มันมีอยู่ ๔ เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือข้อที่ ๑ หมายถึง

วิธีการท างานของเราต้องอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ต้องอยู่ในแผนปฏิรูป ๑๑ ด้าน ต้องอยู่ภายใต้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เราออกนอกไม่ได้นี่คือวิธีการของเรา ข้อที่ ๒ ก็คือสิ่งที่เรา

นั้นต้องมีธรรมาภิบาลเราต้องเปิดเผยไม่กลัวการตรวจสอบ ซึ่งเป็นนโยบายข้อที่ ๕ ของเรา วิธีการที่ ๓ ก็คือข้อที่ ๖    

ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างานเพ่ือให้เกิดความแม่นย า รวดเร็วและกว้างขวาง และข้อสุดท้ายวิธีการของ

เราต้องปรับโครงสร้าง ปรับกรอบอัตราก าลัง ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของเราในหลายเรื่องนี่คื อวิธีการในข้อที่ ๗              

ในนโยบาย เพราะฉะนั้นวิธีการพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับระบบการท างานเรื่องการบริหารเรื่องการใช้คนเป็นต้น อันนี้คือ 
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เรื่องที่ ๒ โหมดที่ ๒ ของนโยบาย เรื่องสุดท้ายของนโยบายคือเรื่องการสื่อสาร หมายความว่า ๗ ข้อนี้

จะท างานได้เราต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นและความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เราต้องการจะน าไปสู่การปรับความคิดคน

ในมหาวิทยาลัยและปรับพฤติกรรมของตนเอง เราท าแบบเดิมท าไม่ได้ เช่น แต่ละคณะต่างคนต่ างท านี้ท าไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นนโยบาย ๘ ข้อนี้มันมี ๓ เรื่องที่ส าคัญและกรรมการสภาได้ตั้งข้อสังเกตว่าใน ๓  เรื่องนี้ข้างหลังมัน

จะต้องไปคิด management system and infrastructure ด้วยเพ่ือจะให้เกิดระบบของการขับเคลื่อนซึ่งตัวนี้จะ

เป็นอย่างไรอันนั้นเป็นรายละเอียด ถ้าพูดเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างเช่น กฎระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายต้องเปลี่ยน 

วิธีการค าของบประมาณต้องเปลี่ยน วิธีการประเมินต้องเปลี่ยน การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต้องเปลี่ยน ส่วนจะเปลี่ยน

อย่างไรเดี๋ยวว่ากันเรามาช่วยกันคิด นี่คือสิ่งที่อาจารย์จะต้องเข้าใจเป็นพ้ืนฐานก่อนส าหรับนโยบาย ๘ ข้อ จริงๆ

นโยบาย ๘ ข้อนี้เป็นยอดภูเขาน้ าแข็งเท่านั้นเอง เราจะต้องเอานโยบายตรงนั้นมาถอดเป็นโปรแกรมนะครับ 

โปรแกรมตรงนี้เกี่ยวกับเรื่อง ๓ เรื่องที่เป็นสาระของงานอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องท าการบ้านกันต่อเพราะฉะนั้นเรา

ต้อง develop program ขึ้นว่าเราจะต้องท ายังไง develop program คณบดีส าคัญมากและเดี๋ยวเราจะคุยกัน 

คณบดีคือหัวใจของตรงนี้ นโยบายคืออธิการบดี และทีม program คือคณบดีและผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ

ศูนย์ คือคนส าคัญ พอเราได้โปรแกรมแล้วเราต้องถอดโปรแกรมนี้ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายนะครับ ก็คือ ๓ ข้อ

ที่บอกไปแล้ว ต้องไปแปลงตัวนี้เป็นโปรเจ็คมา แล้วต้องเอาโปรเจ็คนี้ไปปฏิบัติตั้งแต่ไปเอางบประมาณมา จัดคนลงไป 

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงเกษตรกรได้ประโยชน์ ชุมชนได้ประโยชน์ 

นักศึกษาได้ประโยชน์ เป็นต้น หมายความว่าตัวอาจารย์เองแต่ละท่านคือคนส าคัญต้องมีคนไปปฏิบัติเพราะถ้าไม่มี

ใครไปปฏิบัติท าไม่ได้ นี่คือความหมายของ implementation อันนี้ต้องเดินเป็นกระบวนไม่ใช่ต่างคนต่างท า                                   

เวลาเราท างานเราท า cross section ตัดลงมา นโยบาย ๘ เรื่องเป็นหัวใจใน ๒ ปีที่เราจะ focus จากนโยบายนี้เรา

ต้องแตกรูปออกมาเป็นโปรแกรม ซึ่งคณบดีเป็นหัวใจ คณบดีต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แล้วพอได้โปรแกรมเสร็จแล้ว

อาจารย์ต้อง develop ขึ้นมาภายใต้เป้าหมาย concept ฟอร์มเดียวกัน  พอถึงตรงนั้นคณะ ภาควิชาต่างๆก็จะมา

ร่วมงานกัน และการท างานอันนี้คือสิ่งที่เป็น impact เช่น ชุมชน ประชาชน ประเทศเพ่ือนบ้านเขาจะได้รับ

ประโยชน์ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ความหมายก็คือจากนโยบายจนถึงการปฏิบัติ เป็นเรื่องเดียวกันหมดอยู่ใน 

stream เดียวกันไม่มีการแยก เพราะวันนี้อาจารย์ก็คงเจอแล้วว่าส านักงบประมาณ งบบูรณาการจังหวัด งบกลุ่ ม

จังหวัด เขาตัดเราออกง่ายมากเลย รองอธิการฝ่ายแผนก็ต้องรู้ว่าแผนที่เขาจะอนุมัติอะไรได้อะไรไม่ได้เมื่อเราเข้าใจ

แผนนี้ตรงกัน ผมก็อยากขอให้ท่านคณบดีเราช่วยกัน อาจารย์อย่าเข้าใจกรอบอันนี้ว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องเดิน

ไม่ใช่นะครับเพราะถ้าอาจารย์ไม่เดินอาจารย์ก็ตายอยู่ดี แต่ผมอยากจะให้อาจารย์เลือกที่จะมาเดินด้วยกันมากกว่า

เพราะอันนี้คือทางรอดของเราทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับ กรรมการสภาอาจารย์มีการตั้งข้อสังเกตก็ขออนุญาตนะครับ

เป็นรุ่นพ่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล บอกศาสตราจารย์กนก วันนี้คนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขาผวาต่อการถูก

ยุบรวมและการรู้สึกแบบนี้มันว้าเหว่มากแล้วก็อาจจะมีปฏิกิริยาในทางลบที่ไม่เป็นประโยชน์  ซึ่งเข้าใจได้อาจารย์ ก็

เสนอว่าขอให้คณะลดการยึดตัวตนลงหน่อยได้ไหม ให้มายึดเป็นกลุ่มคณะวิชาแทน เช่น ยึดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

          กลุ่มวิทยาศาสตร์… 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ยึดกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคม ไม่ใช่นิติศาสตร์รัฐศาสตร์บอกไม่เกี่ยวอยู่กันไม่ได้ถ้าคิดแบบ

นั้นอาจารย์จะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่ง ทีนี้เป็นอย่างนี้อาจารย์พอเราท าแบบนี้เราเข้าใจแบบนี้แล้วสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นคือ

อาจารย์ก้าวข้ามคณะแล้วจะมีป้ายคณะก็ไม่เป็นไรหมายความว่า ส าหรับผม ต่อไปงบประมาณ ๓ คณะนี้จะรวมกัน

เพราะ resources เราต้องรวม ถ้าต่างคนต่างไปยาก มีชื่อ ๓ คณะไม่เป็นไรแต่งบประมาณจะรวม อาจารย์จะรวม 

สิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มเกิดขึ้นความหมายคือเมื่อเรามีกลุ่มคณะแบบนี้หัวใจส าคัญคือบูรณาการ บูรณาการในสภาวันนี้

ไม่ได้พูดกันในความหมายสวยๆ แต่เราพูดกันในเรื่องจริว่ามันจะต้องท า ๓ เรื่อง ๑) บูรณาการความคิด ยกตัวอย่าง

เป็นรูปธรรมปัญหารัฐศาสตร์หลายเรื่องเป็นปัญหานิติศาสตร์ และหลายเรื่องเป็นปัญหาสังคม เรื่องใหญ่มากของ

บูรณาการคือความคิดที่ไม่ไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นการท างานต้องบูรณาการ เอา ๓ คณะนี้ (คณะนิติศาสตร์             

คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์) เป็นพระเอกทีนี้การท างานของสามคณะนี้ต้องร่วมมือกัน หลังจากนั้นอันสุดท้าย

คือบูรณาการ resources  โดยเฉพาะเรื่องคน คนของเราต้องช่วยกันสอนได้ คนของเราต้องออกไปวิจัยเหมือนกัน 

คนของเราต้องร่วมมือกัน และ resource ที่ส าคัญอีกอันคืองบประมาณ งบประมาณของเราต้องแชร์กันผมไม่ได้บอก

ว่าเอาเงินมาหารเฉลี่ยกัน แต่หมายความว่าใช้เพ่ือโครงการร่วมกันอาคารสถานที่ไม่ต้องพูดถึงห้องท างานไม่ต้องพูด

ถึง เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ต้องพูดถึง สภามหาวิทยาลัยของเราคุยกันบอกว่าถ้าอย่างน้อยที่สุดเรายอมลดก าแพงคณะลง

อย่างนี้แล้วท างานร่วมกันแบบนี้สักระยะหนึ่งเราอาจจะชะลอเรื่องการยุบคณะไปก่อนก็ได้อันนี้ผมไม่ได้บอกมติสภา

มหาวิทยาลัยนะแต่หมายความว่าเราได้มีการพูดคุยกันแบบนี้ เพราะฉะนั้นนี่คือบูรณการทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้อันนี้

บูรณาการเฉพาะกลุ่มมนุษย์กับสังคม แต่ในชีวิตจริงมันมากกว่านั้นมันมีเรื่องสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

การเกษตรที่จะเกี่ยวข้องกันด้วยเพราะฉะนั้นทั้ง ๓ กลุ่มนี้ต้องบูรณาการกันหมด เช่น ภาคการเกษตรความยากจน

คณะเกษตรศาสตร์ก็ท าได้อย่างเดียวคือเพ่ิม productivity ผลผลิตต่อไร่ลดต้นทุนการผลิตได้ แต่เสร็จแล้วขายไม่

ออกไม่รู้จะไปขายที่ไหน คณะเกษตรศาสตร์กับคณะบริหารศาสตร์ต้องท าคู่กัน อันนี้แก้ปัญหาได้ชั่วคราวเพราะ

เกษตรกรเราเริ่มแก่แล้วอายุสูงขึ้นเราต้องมีเครื่องมือ smart farm  คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องช่วยคิดเครื่องมือ 

อาจารย์ทราบไหมว่าผลไม้วันนี้ productivity หายไปครึ่งหนึ่งเพราะอะไร เช่น ลองกองในภาคใต้ เงาะในภาคใต้ 

ล าไยในภาคเหนือ มันลดไปครึ่งหนึ่งต่อไร่เพราะอะไรอาจารย์ทราบไหม เพราะว่าชาวสวนอายุมากประมาณ ๖๐ 

บวกลบอาจารย์นึกภาพ ๖๐ ถือไม้สอยล าไย ยาว ๓ เมตร ยกขึ้นไป ๕ นาทีและจ้องอยู่อาจารย์คิดว่าจะเกิดอาการ

อะไร  ต้นล าไยสูง ๖ - ๗ เมตร เก็บได้ ๓ เมตร ที่เหลือเก็บไม่ได้นะครับ productivity ต่ าเพราะเก็บไม่ได้                                

ถ้าอาจารย์คิดเครื่องที่ให้เข้าเก็บ ๖ เมตรได้แล้วไม่เป็นลมผลผลิตทางการเกษตรจะสูงขึ้นร้อยเปอร์เซ็น อาจารย์ อันนี้

คือปัญหาประเทศที่ practical ที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์คิดอันนี้ให้หน่อย ถ้าอาจารย์จะ

เอาค าถามที่ใหญ่กว่านี้อีกมันก็มีนะครับ อาจารย์สังเกตไหมว่าเงาะกระป๋องมันมีน้อยลง basic ที่สุดคือมันไม่มี

เครื่องมือคว้านเงาะเม็ดเงาะมันไม่มีนะอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปคิดให้หน่อยได้ ไหม แล้วมีดที่คว้านเงาะกับ

ลิ้นจี่ไม่เหมือนกันเพราะว่าการยึดระหว่างเนื้อลิ้นจี่กับเมล็ด เนื้อเงาะกับเมล็ดเงาะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเครื่องมือ

ต่อการคว้านเม็ดจึงไม่เหมือนกัน เรื่องง่ายๆ  อาจารย์ผมพูดเป็นวิชาการให้อาจารย์ฟัง เพราะฉะนั้นตัวอย่างแบบนี้นี่ 
 

          คือความจ าเป็น... 
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คือความจ าเป็นของการบูรณาการ อาจารย์ผมควรจะหยุดตรงนี้เพ่ือเปิดให้อาจารย์ถาม นโยบาย ๘ ข้อที่อธิการบดี

จะต้องขับเคลื่อน  โดยสภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและหลังจากนั้นเป็นเรื่องอธิการบดี กับคณบดี ผู้อ านวยการ

ศูนย์ส านักจะต้องไปท างาน และคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ส านักจะต้องไปจัดการกับอาจารย์ของตัวเองเพ่ือที่ให้

ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน และผมอยากฟังความเห็นจากประธานสภาคณาจารย์อาจารย์อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 

- นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ประธานสภาอาจารย์ : เห็นด้วยกับนโยบายครับ เราอยากให้

มหาวิทยาลัยก้าวหน้านะครับอะไรที่ร่วมมือได้ก็จะร่วมมือ 

 เมื่อการอภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว  จึงได้มีการลงมต ิ
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี            
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไปปรับแก้ไขข้อความบางส่วน ตามที่กรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยแนะน า  และเม่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แจ้งให้มหาวิทยาลัย คณะ               
และหน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

       ๔.๒  แผนการจัดหารายได้และแผนการลดรายจ่ายอย่างเป็นรูปธรรมของ คณะ/วิทยาลัย  
         เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน  
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่คณะกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑                   
ในระเบียบวาระรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะโดยรวมของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลส าหรับแผนการหารายได้และแผนปรับลดรายจ่ายของ
แต่ละคณะทุกไตรมาส โดยติดตามผลในไตรมาสที่ 2 และ 3 เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีการจัดระบบค่าตอบแทนขั้นพ้ืนฐานส าหรับอาจารย์และจะมี
ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมก็ต่อเมื่อมีงานเพ่ิมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการที่หารายได้เพ่ิมให้คณะ
หรือมหาวิทยาลัย 

๓. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ outcome based education อย่างเป็นรูปธรรม 
๔. มหาวิทยาลัยควรพิจาณาให้ทุกคณะมีการจัดการเรียนการสอนให้แก่วัยท างาน 
๕. มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาจัดท าหน่วยบริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือหารายได้เพ่ิม 
๖. มหาวิทยาลัยควรศึกษาปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอ และบันทึกไว้เพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง

ข้อผิดพลาดของนโยบายของรัฐในการปรับลดงบประมาณของทุกมหาวิทยาลัยเท่ากันทั้งประเทศ 
๗. มหาวิทยาลัยควรให้คณะทุกคณะประชุมร่วมกันในการจัดท าหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ

ร่วมกัน เพ่ือเป็นจุดแข็งในแต่ละหลักสูตร 
๘. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อพันธบัตรของคณะต่างๆ  และแจ้งให้                         

สภามหาวิทยาลัยทราบในครั้งต่อไป 
๙. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้คณะรายงานการเงินในทุกประเภทให้มหาวิทยาลัยทราบและควรรายงาน

สภามหาวิทยาลัยทราบ ถ้าไม่รายงานถือว่าเป็นความผิดทางวินัย 
 

     ๑๐ ทุกคณะ… 
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๑๐.  ทุกคณะต้องส่งงบการเงินให้มหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบและควรรายงานใน   
 ช่วงเวลาเดียวกันเพ่ือให้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

๑๑.  มหาวิทยาลัยควรประมาณการรายรับในแต่ละปีโดยให้ประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา 
๑๒.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับลดหลักสูตร ภาควิชา และคณะที่ไม่ตรงตามตลาดแรงงาน และควรมี 

 การวางแผนระยะยาวในการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย 
๑๓.  คณะควรพิจารณาวางแผนบุคลากรในคณะเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในอนาคตและ 

 ปรับลดภาระต่างๆที่ไม่สร้างรายได้ 
๑๔.  แต่ละคณะควรมีแผนการหารายได้นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนอย่างเป็นรูปธรรมและให้มีรูปแบบการ  

 รายงานที่เหมือนกัน เช่น แผนการจัดหานักศึกษาได้ตามแผน แผนการหารายได้จากการอบรม  
 หลักสูตรระยะสั้นและแผนการลดปัญหานักศึกษาพ้นสภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๕.  แต่ละคณะควรมีแผนการลดรายจ่ายอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีรูปแบบรายงานที่เหมือนกัน เช่น การ 
 ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การลดค่าใช้จ่ายในส่วนวัสดุสิ้นเปลืองและการลดค่าไฟฟ้า 

๑๖.  มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลของศิษย์เก่าท่ีเป็นครูในโรงเรียนต่างๆเพ่ือให้ช่วยในการหานักศึกษาเข้ามา  
 เรียนในมหาวิทยาลัยและควรมีข้อมูลจากศิษย์เก่าท่ีเคยมีเรียนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้ 
 ทราบถึงทุนการศึกษาต่อในคณะต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๗.  ในการรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือเข้าศึกษาในคณะศิลปประยุกต์และ 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามปกติต่อไป และส าหรับการรับ  
 สมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562  ของนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
 ศาสตร์นั้น เห็นควรให้พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเดือนมีนาคม 2561   
 เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้ด าเนินการพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยมอบ 
 มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการแก้ไขปัญหาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๑๘.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการปรับโครงสร้างโดยรวมทั้งมหาวิทยาลัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสภา 
 มหาวิทยาลัย คอื รองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์ นางสีลาภรณ์ บัวสาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์  เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาจัดท าโครงการพัฒนาการด าเนินการของ 
 มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  รายงานแผนการด าเนินงานตามข้อ ๔, ๑๓, ๑๔ และข้อ ๑๕ 
ดังกล่าวข้างต้น คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานแผนการจัดหารายได้นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนอย่างเป็นรูปธรรม
และแผนการลดรายจ่ายอย่างเป็นรูปธรรม และมีค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)   

ทุกคณะ/วิทยาลัย ได้จัดท าแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ในด้านการสร้าง
รายได้จากการจัดการศึกษา (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ซึ่งหมายถึงจากการบริหารจัดการหลักสูตร  
Non Degree  หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่า และแหล่งทุนทุนบริจาค  
การเพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา การหารายได้จากการบริการวิชาการ และการเพ่ิมรายได้
จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน สรุปแผนการด าเนินงานที่คณะรายงานดังนี้ 

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ๒ คณะ ที่เสนอแผนการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
คือคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์   

 
 

          ๒. ปีงบประมาณ… 
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๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี 3 คณะ ที่เสนอแผนการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
คือคณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์   

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ๒ คณะ ที่เสนอแผนการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
คือคณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์   

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๒ คณะ ที่เสนอแผนการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
คือคณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๑...



๙๔ 
 
ตารางท่ี ๑ สรุปแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

 

 

 

 Non Degree  รวม  ทรัพสินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รวม  บริการ
วิชาการ

 ศูนย์เคร่ืองมือ/
ทดสอบ

 โรงพยาบาล  รวม

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (18)
1 เกษตรศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
    900,000         900,000         1,624,000    22,700    7,581,705    7,604,405       400,000        95,000         400,000     1,576,500        12,104,905

แผนการด าเนนิงาน               -                     -           2,624,001    22,700    7,581,705    7,604,405       400,000        95,000         400,000     1,576,500        12,204,906
2 วิทยาศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
                  -                50,000    8,469,542    8,469,542  23,000,000   2,100,000    23,000,000        900,000        32,419,542

แผนการด าเนนิงาน                   -                50,000            -      8,469,542    8,469,542  24,002,397   2,100,000                 -      24,002,397        900,000        33,421,939
3 วิศวกรรมศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
                  -              300,000    2,654,400    2,654,400  12,341,740   1,168,403    12,341,740        15,296,140

แผนการด าเนนิงาน               -                     -              300,000            -      2,654,400    2,654,400  12,341,740   1,170,000    12,341,740                 -          15,296,140
4 ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน

    100,000         100,000            150,000       700,000       700,000         51,000           51,000          1,001,000

แผนการด าเนนิงาน     100,000         100,000            197,850            -         700,000       700,000       816,500               -           816,500                 -            1,814,350
5 เภสัชศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
    300,000         300,000         1,000,000    3,264,500    3,264,500       500,000      900,000         500,000          90,000          5,154,500

แผนการด าเนนิงาน     300,000         300,000         1,000,000            -      3,264,500    3,264,500       500,000      900,000         500,000          90,000          5,154,500
6 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน

                  -              700,000    4,516,920    4,516,920    1,350,000  23,800,000    48,950,000        54,166,920

แผนการด าเนนิงาน               -                     -              700,000            -      4,516,920    4,516,920    1,350,000               -    23,860,740    49,071,480                 -          54,288,400
7 พยาบาลศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
 4,900,000      4,900,000              56,700       465,000       465,000    2,700,000      2,700,000          8,121,700

แผนการด าเนนิงาน  4,908,000      4,908,000              56,700            -         465,000       465,000    2,700,000               -        2,700,000                 -            8,129,700

 การจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือหารายได้
โดยศิษย์เก่าและ

 การสร้างรายได้จากการจัดการ  เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สิน  การหารายได้จากการบริการวิชาการ  เพ่ิมรายได้จาก
การบริหาร

จัดการ

 รวมท้ังหมด
คณะล าดับ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน/
แผนการด าเนินงาน

 ปี 2561



๙๕ 
 
ตารางท่ี ๑ สรุปแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 Non Degree  รวม  ทรัพสินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รวม  บริการ
วิชาการ

 ศูนย์เคร่ืองมือ/
ทดสอบ

 โรงพยาบาล  รวม

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (18)
8 ศิลปศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
                  -                85,000       236,400       236,400    2,788,114      2,788,114          51,600          3,161,114

แผนการด าเนนิงาน               -                     -                85,000       236,400       236,400    2,835,000               -        2,835,000          51,600          3,208,000
9 บริหารศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
                  -              500,000       800,000       800,000    4,000,000      4,000,000          5,300,000

แผนการด าเนนิงาน     153,000         153,000            500,000            -         800,000       800,000    4,120,000               -        4,120,000                 -            5,573,000
10 นิติศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
    729,600         729,600                      -         246,000       246,000    2,612,500      2,612,500          3,588,100

แผนการด าเนนิงาน     300,000         300,000                      -              -         246,000       246,000    2,794,400      2,794,400          3,340,400
11 รัฐศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
  798,400         798,400                      -      4,000,000    4,000,000       800,000         800,000          5,598,400

แผนการด าเนนิงาน   177,000         177,000                      -              -      4,000,000    4,000,000       800,000               -           800,000                 -            4,977,000

รวมเป้าหมายในการด าเนินงานท้ัง 11 คณะ  7,728,000      7,728,000         4,465,700    22,700  32,934,467  32,957,167  50,543,354   4,263,403  23,800,000    98,143,354     2,618,100      145,912,321

รวมแผนการด าเนินงานท้ัง 11 คณะ  5,938,000      5,938,000         5,513,551    22,700  32,934,467  32,957,167  52,660,037   4,265,000  23,860,740  100,381,517     2,618,100      147,408,335

 การจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือหารายได้
โดยศิษย์เก่าและ

 การสร้างรายได้จากการจัดการ  เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สิน  การหารายได้จากการบริการวิชาการ  เพ่ิมรายได้จาก
การบริหาร

จัดการ

 รวมท้ังหมด
คณะล าดับ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน/
แผนการด าเนินงาน

 ปี 2561



๙๖ 
 
ตารางท่ี 2 สรุปแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

 

 

 

 Non Degree  รวม  ทรัพสินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รวม  บริการ
วิชาการ

 ศูนย์เคร่ืองมือ/
ทดสอบ

 โรงพยาบาล  รวม

(1) (2) (3)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  (25)  (26)  (27)  (28)  (29)  (30)
1 เกษตรศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   2,700,000      2,700,000         1,555,000    30,000    4,550,000    4,580,000    2,600,000      120,000      2,720,000     2,009,000        13,564,000

แผนการด าเนนิงาน       900,000         900,000         1,555,000    30,000    4,550,000    4,580,000    2,600,000      120,000      2,720,000     2,009,000        11,764,000
2 วิทยาศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   1,000,000      1,000,000         1,100,000    10,000    4,000,000    4,010,000  23,000,000   2,200,000    25,200,000        960,000        32,270,000

แผนการด าเนนิงาน    1,010,000      1,010,000         1,100,000    10,000    4,000,000    4,010,000  23,455,340   2,200,000    25,655,340        960,000        32,735,340
3 วิศวกรรมศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   1,000,000      1,000,000            450,000    3,787,120    3,787,120  12,341,740   1,226,823    13,568,563        18,805,683

แผนการด าเนนิงาน    1,000,000      1,000,000            450,000            -      3,787,120    3,787,120  12,341,740   1,228,000    13,569,740                 -          18,806,860
4 ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน

      500,000         500,000            150,000       770,000       770,000         40,000           40,000          30,000          1,490,000

แผนการด าเนนิงาน       500,000         500,000            150,000            -         770,000       770,000         40,000               -             40,000          30,000          1,490,000
5 เภสัชศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
      450,000         450,000         1,300,000    50,000    3,500,000    3,550,000       700,000   1,000,000      1,700,000          90,000          7,090,000

แผนการด าเนนิงาน       450,000         450,000         1,300,000    50,000    3,500,000    3,550,000       700,000   1,000,000      1,700,000          90,000          7,090,000
6 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน

      500,000         500,000            710,000    2,000,000    2,000,000       500,000  25,800,000    26,300,000        29,510,000

แผนการด าเนนิงาน                 -                     -              710,000            -      2,000,000    2,000,000    1,232,000               -    25,888,412    27,120,412                 -          29,830,412
7 พยาบาลศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   4,900,000      4,900,000              60,000       500,000       500,000    2,700,000      2,700,000          8,160,000

แผนการด าเนนิงาน    4,900,000      4,900,000              60,000            -         500,000       500,000    2,700,000               -        2,700,000                 -            8,160,000

 เพ่ิมรายได้จาก
การบริการ

จัดการ

 รวมท้ังหมด เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สิน  การหารายได้จากการบริการวิชาการ การสร้างรายได้จากการจัดการ
คณะล าดับ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน/
แผนการด าเนินงาน

 การจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือหารายได้
โดยศิษย์เก่าและ

 ปี 2562



๙๗ 
 
ตารางท่ี 2 สรุปแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก (ต่อ) 
 

 
 

 
 
 

 

 Non Degree  รวม  ทรัพสินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รวม  บริการ
วิชาการ

 ศูนย์เคร่ืองมือ/
ทดสอบ

 โรงพยาบาล  รวม

(1) (2) (3)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  (25)  (26)  (27)  (28)  (29)  (30)
8 ศิลปศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   4,980,000      4,980,000            400,000    1,000,000    1,000,000  10,000,000    10,000,000          60,000        16,440,000

แผนการด าเนนิงาน    4,988,000      4,988,000            400,000    3,000,000    3,000,000    3,150,000      3,150,000          60,000        11,598,000
9 บริหารศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
      100,000         100,000            500,000       850,000       850,000    4,500,000      4,500,000          5,950,000

แผนการด าเนนิงาน       229,500         229,500            500,000            -         850,000       850,000    5,650,000               -        5,650,000                 -            7,229,500
10 นิติศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   8,020,000      8,020,000            200,000       300,000       300,000  12,802,980    12,802,980        21,322,980

แผนการด าเนนิงาน    8,335,200      8,335,200            200,000       300,000       300,000  12,792,980    12,792,980        21,628,180
11 รัฐศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   1,960,080      1,960,080              50,000    4,500,000    4,500,000       800,000         800,000          30,000          7,340,080

แผนการด าเนนิงาน       975,400         975,400                      -              -      4,000,000    4,000,000       800,000               -           800,000                 -            5,775,400

รวมเป้าหมายในการด าเนินงานท้ัง 11 คณะ  26,110,080    26,110,080         6,475,000    90,000  25,757,120  25,847,120  69,984,720   4,546,823  25,800,000  100,331,543     3,179,000      161,942,743

รวมแผนการด าเนินงานท้ัง 11 คณะ  23,288,100    23,288,100         6,425,000    90,000  27,257,120  27,347,120  65,462,060   4,548,000  25,888,412    95,898,472     3,149,000      156,107,692

 เพ่ิมรายได้จาก
การบริการ

จัดการ

 รวมท้ังหมด เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สิน  การหารายได้จากการบริการวิชาการ การสร้างรายได้จากการจัดการ
คณะล าดับ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน/
แผนการด าเนินงาน

 การจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือหารายได้
โดยศิษย์เก่าและ

 ปี 2562



๙๘ 
 
ตารางท่ี 3  สรุปแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

 
 

 Non Degree  รวม  ทรัพสินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รวม  บริการ
วิชาการ

 ศูนย์เคร่ืองมือ/
ทดสอบ

 โรงพยาบาล  รวม

(1) (2) (3)  (31)  (32)  (33)  (34)  (35)  (36)  (37)  (38)  (39)  (40)  (41)  (41)
1 เกษตรศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   2,700,000      2,700,000         1,565,000    50,000    4,000,000    4,050,000    1,300,000      150,000      1,450,000     2,150,000        11,915,000

แผนการด าเนนิงาน    2,700,000      2,700,000         1,565,000    50,000    4,000,000    4,050,000    1,300,000      150,000      1,450,000     2,150,000        11,915,000
2 วิทยาศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   1,000,000      1,000,000         1,300,000    20,000    4,000,000    4,020,000  23,000,000   2,200,000    25,200,000        980,000        32,500,000

แผนการด าเนนิงาน    1,010,000      1,010,000         1,300,000    20,000    4,000,000    4,020,000  23,551,660   2,200,000    25,751,660        980,000        33,061,660
3 วิศวกรรมศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   1,000,000      1,000,000            500,000    3,926,476    3,926,476  12,341,740   1,288,165    13,629,905        19,056,381

แผนการด าเนนิงาน    1,000,000      1,000,000            500,000            -      3,926,476    3,926,476  12,341,740   1,290,000    13,631,740                 -          19,058,216
4 ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน

      500,000         500,000            150,000       847,000       847,000         40,000           40,000          30,000          1,567,000

แผนการด าเนนิงาน       500,000         500,000            150,000            -         847,000       847,000         40,000               -             40,000          30,000          1,567,000
5 เภสัชศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
      750,000         750,000         1,400,000    50,000    3,800,000    3,850,000       900,000   1,000,000      1,900,000          90,000          7,990,000

แผนการด าเนนิงาน       750,000         750,000         1,400,000    50,000    3,800,000    3,850,000       900,000   1,000,000      1,900,000          90,000          7,990,000
6 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน

      500,000         500,000            720,000    2,000,000    2,000,000       500,000  49,500,000    50,000,000        53,220,000

แผนการด าเนนิงาน                 -                     -              720,000            -      2,000,000    2,000,000    1,232,000  49,551,373    50,783,373                 -          53,503,373
7 พยาบาลศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   4,900,000      4,900,000              60,000       600,000       600,000    2,700,000      2,700,000          8,260,000

แผนการด าเนนิงาน    4,900,000      4,900,000              60,000            -         600,000       600,000    2,700,000               -        2,700,000                 -            8,260,000

 การจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือหารายได้
โดยศิษย์เก่าและ

 เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สิน  การหารายได้จากการบริการวิชาการ การสร้างรายได้จากการจัดการ
คณะล าดับ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน/
แผนการด าเนินงาน

 รวมท้ังหมด เพ่ิมรายได้จาก
การบริหาร

จัดการ

 ปี 2563



๙๙ 
 
ตารางท่ี 3  สรุปแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก (ต่อ) 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Non Degree  รวม  ทรัพสินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รวม  บริการ
วิชาการ

 ศูนย์เคร่ืองมือ/
ทดสอบ

 โรงพยาบาล  รวม

(1) (2) (3)  (31)  (32)  (33)  (34)  (35)  (36)  (37)  (38)  (39)  (40)  (41)  (41)
8 ศิลปศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   9,960,000      9,960,000            400,000    1,000,000    1,000,000  10,000,000    10,000,000          65,000        21,425,000

แผนการด าเนนิงาน    9,976,000      9,976,000            400,000    3,500,000    3,500,000    4,410,000      4,410,000          65,000        18,351,000
9 บริหารศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
      100,000         100,000            500,000       850,000       850,000    4,750,000      4,750,000          6,200,000

แผนการด าเนนิงาน       229,500         229,500            500,000            -         900,000       900,000    5,650,000               -        5,650,000                 -            7,279,500
10 นิติศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   8,020,000      8,020,000            300,000       400,000       400,000  14,210,280    14,210,280        22,930,280

แผนการด าเนนิงาน    8,335,200      8,335,200            300,000       400,000       400,000  14,300,280    14,300,280        23,335,480
11 รัฐศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   1,945,350      1,945,350              50,000    4,500,000    4,500,000       800,000         800,000          40,000          7,335,350

แผนการด าเนนิงาน       975,400         975,400                      -              -      4,000,000    4,000,000       800,000               -           800,000                 -            5,775,400

รวมเป้าหมายในการด าเนินงานท้ัง 11 คณะ  31,375,350    31,375,350         6,945,000  120,000  25,923,476  26,043,476  70,542,020   4,638,165  49,500,000  124,680,185     3,355,000      192,399,011

รวมแผนการด าเนินงานท้ัง 11 คณะ  30,376,100    30,376,100         6,895,000  120,000  27,973,476  28,093,476  67,225,680   4,640,000  49,551,373  121,417,053     3,315,000      190,096,629

 การจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือหารายได้
โดยศิษย์เก่าและ

 เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สิน  การหารายได้จากการบริการวิชาการ การสร้างรายได้จากการจัดการ
คณะล าดับ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน/
แผนการด าเนินงาน

 รวมท้ังหมด เพ่ิมรายได้จาก
การบริหาร

จัดการ

 ปี 2563



๑๐๐ 
 
ตารางท่ี 4  สรุปแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  
 

 
 
 

 Non Degree  รวม  ทรัพสินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รวม  บริการ
วิชาการ

 ศูนย์เคร่ืองมือ/
ทดสอบ

 โรงพยาบาล  รวม

(1) (2) (3)  (42)  (43)  (44)  (45)  (46)  (47)  (48)  (49)  (50)  (51)  (52)  (53)
1 เกษตรศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   3,600,000      3,600,000         1,585,000    80,000    4,200,000    4,280,000       800,000      150,000         950,000     2,349,000        12,764,000

แผนการด าเนนิงาน    3,600,000      3,600,000         1,585,000    80,000    4,200,000    4,280,000       800,000      150,000         950,000     2,349,000        12,764,000
2 วิทยาศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   1,000,000      1,000,000         1,500,000    30,000    4,000,000    4,030,000  23,000,000   2,200,000    25,200,000     1,020,000        32,750,000

แผนการด าเนนิงาน    1,010,000      1,010,000         1,500,000    30,000    4,000,000    4,030,000  23,634,820   2,200,000    25,834,820     1,020,000        33,394,820
3 วิศวกรรมศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   1,000,000      1,000,000            550,000    4,072,800    4,072,800  12,341,740   1,352,573    13,694,313        19,317,113

แผนการด าเนนิงาน    1,000,000      1,000,000            550,000            -      4,072,800    4,072,800  12,341,740   1,354,000    13,695,740                 -          19,318,540
4 ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน

   1,000,000      1,000,000            150,000       931,700       931,700         40,000           40,000          30,000          2,151,700

แผนการด าเนนิงาน    1,000,000      1,000,000            150,000            -         931,700       931,700         40,000               -             40,000          30,000          2,151,700
5 เภสัชศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
      750,000         750,000         1,500,000    50,000    4,000,000    4,050,000    1,000,000   1,000,000      2,000,000          90,000          8,390,000

แผนการด าเนนิงาน       750,000         750,000         1,500,000    50,000    4,000,000    4,050,000    1,000,000   1,000,000      2,000,000          90,000          8,390,000
6 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน

      500,000         500,000            730,000    2,000,000    2,000,000       500,000  58,500,000    59,000,000        62,230,000

แผนการด าเนนิงาน                 -                     -              730,000    2,000,000    2,000,000    1,232,000               -    58,690,766    59,922,766        62,652,766
7 พยาบาลศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   4,900,000      4,900,000              60,000       700,000       700,000    2,700,000      2,700,000          8,360,000

แผนการด าเนนิงาน    4,900,000      4,900,000              60,000            -         700,000       700,000    2,700,000               -        2,700,000                 -            8,360,000

 ปีงบประมาณ 2564
 การสร้างรายได้จากการจัดการ  รวมท้ังหมด เพ่ิมรายได้จาก

การบริหาร
จัดการ

 การหารายได้จากการบริการวิชาการ การจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือหารายได้
โดยศิษย์เก่าและ

คณะล าดับ เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน/

แผนการด าเนินงาน
 เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สิน



๑๐๑ 
 
ตารางท่ี 4 สรุปแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Non Degree  รวม  ทรัพสินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รวม  บริการ
วิชาการ

 ศูนย์เคร่ืองมือ/
ทดสอบ

 โรงพยาบาล  รวม

(1) (2) (3)  (42)  (43)  (44)  (45)  (46)  (47)  (48)  (49)  (50)  (51)  (52)  (53)
8 ศิลปศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
 14,940,000    14,940,000            400,000    1,000,000    1,000,000  10,000,000    10,000,000          70,000        26,410,000

แผนการด าเนนิงาน  14,964,000    14,964,000            400,000    4,000,000    4,000,000    5,250,000      5,250,000          70,000        24,684,000
9 บริหารศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
      100,000         100,000            500,000       900,000       900,000    5,000,000      5,000,000          6,500,000

แผนการด าเนนิงาน       229,500         229,500            500,000            -         900,000       900,000    5,650,000               -        5,650,000                 -            7,279,500
10 นิติศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   8,020,000      8,020,000            400,000       500,000       500,000  14,310,280    14,310,280        23,230,280

แผนการด าเนนิงาน    8,335,200      8,335,200            400,000       500,000       500,000  14,300,280    14,300,280        23,535,480
11 รัฐศาสตร์ เป้าหมายในการ

ด าเนินงาน
   1,930,038      1,930,038              50,000    4,500,000    4,500,000       800,000         800,000          46,000          7,326,038

แผนการด าเนนิงาน       975,400         975,400                      -              -      4,000,000    4,000,000       800,000               -           800,000                 -            5,775,400

รวมเป้าหมายในการด าเนินงานท้ัง 11 คณะ  37,740,038    37,740,038         7,425,000  160,000  26,804,500  26,964,500  70,492,020   4,702,573  58,500,000  133,694,593     3,605,000      209,429,131

รวมแผนการด าเนินงานท้ัง 11 คณะ  36,764,100    36,764,100         7,375,000  160,000  29,304,500  29,464,500  67,748,840   4,704,000  58,690,766  131,143,606     3,559,000      208,306,206

 ปีงบประมาณ 2564
 การสร้างรายได้จากการจัดการ  รวมท้ังหมด เพ่ิมรายได้จาก

การบริหาร
จัดการ

 การหารายได้จากการบริการวิชาการ การจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือหารายได้
โดยศิษย์เก่าและ

คณะล าดับ เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน/

แผนการด าเนินงาน
 เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สิน



๑๐๒ 
 

ทุกคณะ/วิทยาลัย ได้จัดท าแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ในด้านการลดรายจ่าย  
สรุปแผนการด าเนินงานที่คณะรายงานดังนี้ 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี 1 คณะ ที่เสนอแผนการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายในการด าเนินงาน คือ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี 1 คณะ ที่เสนอแผนการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายในการด าเนินงาน คือ
คณะนิติศาสตร์   

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี 1 คณะ ที่เสนอแผนการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายในการด าเนินงาน คือ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 
ตารางท่ี 5  สรุปแผนการลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2562 จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

 

 
 

 เป้าหมายในการด าเนินงาน/

แผนการด าเนินงาน

 จ านวนค่าใช้จ่ายงบ

ด าเนินงานท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

(บาท)

 จ านวนค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

(บาท)

 จ านวนค่าใช้จ่ายด้าน

ค่าไฟฟ้าท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณ

ท่ีผ่านมา (บาท)

 รวม(บาท) จ านวนค่าใช้จ่ายงบ

ด าเนินงานท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

(บาท)

จ านวนค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากรท่ีลดลง

จากปีงบประมาณ

ท่ีผ่านมา (บาท)

จ านวนค่าใช้จ่ายด้าน

ค่าไฟฟ้าท่ีลดลง

จากปีงบประมาณ

ท่ีผ่านมา (บาท)

 รวม(บาท)

1  เกษตรศาสตร์ เป้าหมายในการด าเนินงาน -            149,000.00 -             79,200.00 -14,610.50 -      242,810.50 -            141,600.00 -        158,400.00 -          29,074.89 -      329,074.89

 แผนการด าเนินงาน -            149,000.00 -             79,200.00 -            14,610.00 -      242,810.00 -            141,600.00 -        158,400.00 -               29,075 -      329,075.00

2  วิทยาศาสตร์ เป้าหมายในการด าเนินงาน -             50,000.00 -            200,000.00 647,768.25        397,768.25 -             75,000.00 -        240,000.00 -         100,000.00 -      415,000.00

 แผนการด าเนินงาน -             50,000.00 -         1,223,280.00 -              647,768 -   1,921,048.00 -                  75,000 -        400,000.00 -         100,000.00 -      575,000.00

3  วิศวกรรมศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -             50,000.00                          -               58,436.81           8,436.81 -             50,000.00                       -   -         114,954.16 -      164,954.16

 แผนการด าเนินงาน                          -                            -   -              3,000.00 -          3,000.00 -            150,000.00                       -   -         324,000.00 -      474,000.00

4  ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน                          -   -             80,000.00              45,333.01 -        34,666.99 -             12,000.00 -      1,099,920.00 -          21,888.26 -   1,133,808.26

 แผนการด าเนินงาน -             26,116.00 -            214,720.00                         -   -      240,836.00 -             27,421.00 -      1,544,640.00 -           21,889.00 -    1,593,950.00

5  เภสัชศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -            150,000.00           1,632,296.25 178,827.83     1,661,124.08 -            420,000.00 -        150,000.00 -         257,773.90 -      827,773.90

 แผนการด าเนินงาน -            150,000.00                          -                           -   -      150,000.00 -            420,000.00 -        150,000.00 -         257,773.90 -      827,773.90

6  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข

 เป้าหมายในการด าเนินงาน -         1,449,684.00              571,034.00 550,553.29 -      328,096.71 -         1,377,200.00        1,370,139.00 -         932,913.67 -      939,974.67

 แผนการด าเนินงาน                          -                            -   -500,000.00 -      500,000.00                          -                         -   -         576,000.00 -      576,000.00

7  พยาบาลศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -               7,042.00           2,005,286.00 172,237.69     2,170,481.69 -            100,000.00        1,500,000.00 -         855,233.67        544,766.33

 แผนการด าเนินงาน -               7,042.00           2,005,286.00 172,237.69     2,170,481.69 -            100,000.00        1,500,000.00 -         855,233.67        544,766.33

8  ศิลปศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -           683,109.43 -           335,508.49 530,699.65 -      487,918.27 -           648,953.96        1,046,405.77                       -          397,451.81

 แผนการด าเนินงาน -         1,200,000.00 -         1,200,000.00 -650,000.00 -    3,050,000.00 -         1,200,000.00 -      1,200,000.00 -650,000.00 -    3,050,000.00

9  บริหารศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -            400,000.00 -            100,000.00 -16,000 -      516,000.00 -            500,000.00 -        150,000.00 -           16,000.00 -      666,000.00

 แผนการด าเนินงาน -            340,000.00 -            294,000.00 -16,000 -      650,000.00 -            590,000.00 -        294,000.00 -           16,000.00 -      900,000.00

10  นิติศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -        1,378,828.00 -         2,883,006.52 112,469.36 -    4,149,365.16             805,642.27       8,691,580.00 -            3,121.91      9,494,100.36

 แผนการด าเนินงาน -         1,378,828.00 -         2,883,006.52 -112,469.36 -   4,374,303.88              805,642.27        8,691,580.00              3,121.91     9,500,344.18

11  รัฐศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -                 800.00 -            450,000.00 77,063.97 -      373,736.03 -               2,200.00 -        360,000.00 -        182,048.15 -      544,248.15

 แผนการด าเนินงาน -         1,000,000.00 -            720,000.00 -75,000.00 -    1,795,000.00 -         1,000,000.00 -      1,170,000.00 -           75,000.00 -    2,245,000.00

ล าดับ คณะ  ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562



๑๐๔ 
 
ตารางท่ี  5 สรุปแผนการลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256๓ - 256๔ จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย 
 

 
 
 

 เป้าหมายในการด าเนินงาน/

แผนการด าเนินงาน

จ านวนค่าใช้จ่าย

งบด าเนินงานท่ีลดลง

จากปีงบประมาณ

ท่ีผ่านมา (บาท)

จ านวนค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

(บาท)

จ านวนค่าใช้จ่ายด้าน

ค่าไฟฟ้าท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

(บาท)

 รวม(บาท) จ านวนค่าใช้จ่ายงบ

ด าเนินงานท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

(บาท)

จ านวนค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

(บาท)

จ านวนค่าใช้จ่ายด้าน

ค่าไฟฟ้าท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

(บาท)

 รวม(บาท)

1  เกษตรศาสตร์ เป้าหมายในการด าเนินงาน -         134,600.00 -            237,600.00 -            28,784.14 -      400,984.14 -           124,800.00 -           316,800.00 -            28,496.30 -      470,096.30 1,442,965.83-   

 แผนการด าเนินงาน -         134,600.00 -            237,600.00 -                 28,784 -      400,984.00 -            124,800.00 -            316,800.00 -                 37,496 -      479,096.00 1,451,965.00-   

2  วิทยาศาสตร์ เป้าหมายในการด าเนินงาน -         100,000.00 -            240,000.00 -           100,000.00 -      440,000.00 -            100,000.00 -            240,000.00 -           100,000.00 -      440,000.00 897,231.75-     

 แผนการด าเนินงาน -         100,000.00 -            240,000.00 -           100,000.00 -      440,000.00 -            100,000.00 -            240,000.00 -           100,000.00 -      440,000.00 3,376,048.00-   

3  วิศวกรรมศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -           50,000.00                          -   -            27,835.51 -        77,835.51 -             50,000.00                          -   -            27,557.14 -        77,557.14 311,910.00-      

 แผนการด าเนินงาน -         150,000.00                          -   -           886,000.00 -    1,036,000.00 -            150,000.00                          -   -        1,136,000.00 -   1,286,000.00 2,799,000.00-   

4  ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -           12,000.00                          -   -            20,793.00 -        32,793.00 -             12,000.00                          -   -            19,754.00 -        31,754.00 1,233,022.25-   

 แผนการด าเนินงาน -           28,792.00 -         1,544,640.00 -            20,793.00 -    1,594,225.00 -             30,231.00 -         1,544,640.00 -            19,754.00 -    1,594,625.00 5,023,636.00-   

5  เภสัชศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -         400,000.00 -            250,000.00 -            30,369.81 -      680,369.81 -            400,000.00 -            250,000.00 -            29,762.42 -      679,762.42 526,782.05-     

 แผนการด าเนินงาน -         400,000.00 -            250,000.00 -            30,369.81 -      680,369.81 -            400,000.00 -            250,000.00 -            29,762.42 -      679,762.42 2,337,906.13-   

6  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข

 เป้าหมายในการด าเนินงาน -      1,308,341.00           1,424,945.00 -            64,273.59          52,330.41 -         1,242,923.00 -         1,518,058.00 -            62,988.12 -   2,823,969.12 4,039,710.09-   

 แผนการด าเนินงาน                        -                            -   -           768,000.00 -      768,000.00                          -                            -   -           960,000.00 -      960,000.00 2,804,000.00-   

7  พยาบาลศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -         100,000.00           1,000,000.00                         -          900,000.00 -            100,000.00 -            500,000.00                         -   -      600,000.00 3,015,248.02   

 แผนการด าเนินงาน -         100,000.00           1,000,000.00                         -          900,000.00 -            100,000.00 -            500,000.00                         -   -      600,000.00 3,015,248.02   

8  ศิลปศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -         616,506.26              739,333.00                         -          122,826.74 -           585,680.95             768,906.00                         -          183,225.05 215,585.33     

 แผนการด าเนินงาน -       1,200,000.00 -         1,200,000.00 -650,000.00 -    3,050,000.00 -         1,200,000.00 -         1,200,000.00 -650,000.00 -    3,050,000.00 12,200,000.00- 

9  บริหารศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -         600,000.00 -            200,000.00 -            16,000.00 -      816,000.00 -            700,000.00 -            250,000.00 -            16,000.00 -      966,000.00 2,964,000.00-   

 แผนการด าเนินงาน -         590,000.00 -            426,000.00 -            16,000.00 -    1,032,000.00 -            590,000.00 -            426,000.00 -            16,000.00 -    1,032,000.00 3,614,000.00-   

10  นิติศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -         265,282.00              913,560.00 -            16,000.00        632,278.00 -           252,018.00           1,264,200.00 -            15,680.00        996,502.00 6,973,515.20   

 แผนการด าเนินงาน           265,200.00              913,560.00              16,000.00      1,194,760.00 -            252,018.00 -         1,264,200.00              15,680.00 -   1,500,538.00 4,820,262.30   

11  รัฐศาสตร์  เป้าหมายในการด าเนินงาน -             1,500.00 -           780,000.00 -            50,000.00 -      831,500.00 -               1,200.00 -           840,000.00 -            50,000.00 -      891,200.00 2,640,684.18-   

 แผนการด าเนินงาน -       1,000,000.00 -         2,943,312.00 -            75,000.00 -   4,018,312.00 -         1,000,000.00 -         2,943,312.00 -            75,000.00 -   4,018,312.00 12,076,624.00- 

รวมท้ังส้ิน 

(บาท)

ปีงบประมาณ 2564ล าดับ คณะ ปีงบประมาณ 2563
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โดยมีรายละเอียดและคณบดีคณะต่างๆ จะน าเสนอแผนการด าเนินงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 5/2561 (วาระพิเศษ) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561  จากนั้นมหาวิทยาลัยจะด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลส าหรับแผนการหารายได้และแผนปรับลดรายจ่ายของ แต่ละคณะทุกไตรมาส เ พ่ือน าเสนอ                                              
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (เป็นไปตามข้อเสนอแนะข้อที่ ๑)   
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน 
การด าเนินงานต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  มอบคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ด าเนินการทบทวนแผนการจัดหารายได้และ
แผนการลดค่าใช้จ่ายให้มีความชัดเจน  และเพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
    -       
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
    -  

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
    -   

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   - 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น. 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


