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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้มาประชุม
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๓. นายขวัญชัย เกิดแดน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๕. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๘. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คาคง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๙. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๒๑. นายประดิษฐ์ แป้นทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์…
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๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๓. นายฐิติเดช ลือตระกูล
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา
นานาชาติ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ (เข้าประชุมออนไลน์)

๖. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๗. นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สงวน ธานี
๙. นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
๑๐. นายฐิติพล ภักดีวานิช
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บวาระ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดาเนินการ
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุ มผ่า นสื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๓ คน และประชุ มที่ มหาวิท ยาลัย อุบลราชธานี จานวน ๙ คน
ครบองค์ประชุม
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ไ ม่ มี ค ณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ เนื่ อ งจากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
จึงเสนอ...
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ ขอแสดงความเสียใจกับรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ เนื่ อ งจากศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ แถมสุ ข
นุ่มนนท์ ซึ่งเป็นมารดาของรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสียชีวิต
เมื่ อ วัน ที่ ๑ กุ มภาพัน ธ์ ๒๕๖๕ ในการนี้ นายกสภามหาวิ ทยาลั ย อธิ ก ารบดี และผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ในคืนวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ. ศาลา ๑ (ศาลาเตชะอิทธิพร)
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลั ย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี จึงขอแสดงความเสียใจกับรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ในครั้งนี้ด้วย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในรอบเดือนที่ผ่านมา
กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานดาเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร
โดยทาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่ อ สารภายนอกจะใช้ วิ ธี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ าวสาร การด าเนิ น งานต่ า งๆ ผ่ า นสื่ อ มวลชนไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่ วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป
ทั้ ง นี้ ขอรายงานผลการด าเนิ น งานการประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข่ า วสาร กิ จ กรรมต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๕
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบอธิ ก ารบดี ส รุ ป รายงานความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นต่างๆ เช่น ผลการดาเนินงานและประโยชน์ จากการ
ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งต่อมหาวิทยาลัยและต่อสังคม ในโครงการสาคัญ อาทิ โครงการ Smart Farmer
โครงการ...
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โครงการวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้ให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

รับทราบ และมอบอธิการบดีดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

๑.๒.๒ การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (กมอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.)
ให้ความเห็น ชอบในหลักการขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษานิสิ ตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยให้ขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา สาหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่
ในชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมติ กมอ. ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ
สาหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบ ที่กาหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษา ดังกล่าวโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงมีการแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๖๔ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนัก ศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID-19) ดั ง กล่ า ว จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ ส ภา
สถาบั น อุดมศึกษาพิจ ารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับ
นักศึกษา โดยกากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ โปรดทราบ การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ รายงานคาพิพากษาคดีอาญาของศาลฎีกา
สานักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายเสวก บุญกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
1. เมื่อ วั นที่ 28 กรกฎาคม 2554 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานีไ ด้ส่ ง เรื่ องให้
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดาเนินการไต่สวนและดาเนินคดีกับ ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ขณะที่
ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการอนุมัติให้ใช้เงินสารองจ่ายหมุนเวียนหรือทดรองราชการ
(Petty Cash) โดยมิชอบ
2. สานักงานกฎหมายและนิติการได้รายงานคาพิพากษาคดีอาญาของศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 กรณีศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ขณะที่ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัย…
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการอนุมัติให้ใช้เงินสารองจ่ายหมุนเวียนหรือทดรองราชการ (Petty Cash) โดยมิชอบ
ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดาที่
อท 83/2561 คดี ห มายเลขแดงที่ อท 40/2562 ระหว่า ง พนัก งานอัย การ ส านั กงานอั ยการพิเ ศษฝ่ ายคดี
ปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ จาเลย โดยศาล พิพากษาว่า
จาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑51, 157 การกระทาของจาเลยเป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่
ทา จั ด การ หรื อรั ก ษาทรั พ ย์ ใดๆ ใช้ อานาจในต าแหน่ง โดยทุ จริ ต อั น เป็ น การเสี ยหายแก่ รัฐ หรือ เจ้า ของทรัพ ย์
รวม 3 กระทง จาคุกกระทงละ 5 ปี รวมจาคุก 15 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งใดผู้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต รวม 2 กระทง จาคุกกระทงละ 1 ปี รวมจาคุก 2 ปี คาให้การรับ
ข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาของจาเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 ให้กระทงละหนึ่งในสาม ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ทา จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อานาจใน
ตาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์ คงจาคุก 10 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบเพื่อให้ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งใดผู้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต คงจาคุก 1 ปี 4 เดือน รวมจาคุก 11 ปี 4 เดือน
3. ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก ารได้ ร ายงานค าพิ พ ากษาคดี อ าญาของศาล
อุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่
26 กันยายน 2563 คดีหมายเลขดาที่ อท. 409/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 3357/2563 ระหว่าง พนักงาน
อัยการ สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ ประกอบ
วิโรจนกูฏ จาเลย โดยศาลพิพากษาว่า การกระทาของจาเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์
ใด ๆ ใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริต จาคุกกระทงละ 5 ปี รวม 3 กระทง ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือโดยทุจริต จาคุกกระทงละ 1 ปี รวม 2 กระทง ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทงละหนึ่ง
ในสาม ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริต จาคุกกระทงละ
3 ปี 4 เดือน รวม 3 กระทง และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต จาคุกกระทงละ 8 เดือน
รวม 2 กระทง รวมเป็นจาคุก 9 ปี 28 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
ข้อเท็จจริง
1. ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฎ ได้ฎีกาคาพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อศาลฎีกา
2. วันที่ 7 กันยายน 2564 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษา ที่ 3655/2564 ระหว่าง พนักงานอัยการ
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
จาเลย สรุปได้ว่า ตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการที่จาเลยอนุมัติการใช้เงินสารองจ่ายหมุนเวียนหรือเงินทดรอง
ราชการ (Petty Cash)
(1) โครงการทอดกฐินสามัคคีและมอบทุนการศึกษาประจาปี 2549 เพื่อบูรณะวัดหลวง จานวน
500,000 บาท
(2) โครงการยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลักสูตร
TESOL Certificate ณ สถาบัน International House Sydney – Teacher Training Center เพื่อเป็นค่าจ้างให้แก่
บริษัท GLOBAL student services จานวน 1,076,180 บาท
(3) โครงการยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ศึกษาอบรม
ณ สถาบั น Institute of Continuing and TESOL Education, The University of Queensland เมื อ งบริ ส เบน
ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่บริษัทเดอะ กราดูเอ็ด จากัด จานวน 1,198,000 บาท
(4) โครงการ…
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(4) โครงการให้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลั ย ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ยและลู กจ้าง
ชั่ว คราว กู้ ยื ม เงิ น รายได้ข องมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ การศึ ก ษาจ านวน 165 ราย รวมเป็ นเงิ น ที่ จาเลยอนุ มั ติใ ห้ กู้ ยื ม
42,348,468 บาท และโครงการให้ผู้กู้ที่สาเร็จการศึกษาและมีหน้าที่ต้องชาระหนี้เงิ นกู้ยืมคืนตามสัญญาได้รับการ
แปลงหนี้ เป็ น ทุ น การศึกษาหรื อให้ ช ะลอการช าระหนี้ โดยนับเวลาทางานเป็นเวลาชดใช้เ งินกู้ยืม แทนการช าระ
จานวน 13 ราย เป็นเงิน 6,129,019 บาท
เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทา จัดการ รักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริตอัน
เป็นการเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์ และฐานเป็นเจ้าพนักงานการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ โปรดทราบ คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ 3655/2564 ระหว่าง
พนักงานอัยการ สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์
ประกอบ วิโ รจนกู ฏ จ าเลย โดยศาลฎีกามีค าพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ แผนกคดี ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้จาคุกนายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ 9 ปี 28 เดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานให้
เป็นตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 25 เพิ่มเติมข้อความในข้อเสนอแนะข้อที่ 1 ดังนี้ “และการเจรจาใน
แนวทางที่จะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการการวิจัย และเพื่อการศึกษาด้วย”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดาเนินงานของ
คณะ/สานัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี ที่ 581/2563 ลงวั น ที่ 5 มี นาคม 2563 เรื่อง แต่ งตั้งคณะทางานขั บเคลื่ อนเพื่อพลิ ก โฉมการ
ดาเนินงานของคณะ/สานัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดาเนินงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทางานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
๒) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และให้คาแนะนาแก่คณะ/สานักในการจัดทาแผนพลิกโฉม (Reinventing
Plan) ของคณะ/สานัก เพื่อเสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
๓) ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพลิกโฉม (Reinventing Plan) ของคณะ/สานัก และรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย และภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสานักวิทยบริการและสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สืบ เนื่ องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 เมษายน
2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักวิทยบริการ และความคืบหน้า
ของการปรับโครงสร้างองค์กร กรณีสานักวิทยบริการ และสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีความเห็นว่า ปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลง...
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนมีการปรับไปเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ประกอบกับนโยบายการบริหารงานของอธิการบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ดังนั้น สานักวิทยบริการ และสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงควรมีลักษณะการ
ท างานที่ บู ร ณาการร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนของอาจารย์ ทั้ ง รู ป แบบออนไ ลน์ แ ละ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก
คณะทางานจัดทาข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้จัดประชุมเพื่อจัดทาข้อมูล และรายละเอียดที่สาคัญต่างๆ เพื่อประกอบการปรับโครงสร้างองค์กร และได้
จัดประชุมเพื่อจัดทาข้อมูล และรายละเอียดที่สาคัญต่างๆเพื่อประกอบการปรับโครงสร้างองค์กร จานวน 7 ครั้ง
จากนั้ นจึงประชุมร่ว มคณะทางานขับ เคลื่ อนเพื่อพลิ กโฉมฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จึงเสนอการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของทั้งสองสานัก เป็น สานักทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดาเนินพันธกิจ
ดังนี้
1) พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ
2) บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
3) บริการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
4) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
5) บริการวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการรู้สารสนเทศ
และหน่วยงานได้กาหนดแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานที่เสนอขอปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ดังนี้
1. สานักงานเลขานุการ มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานคลังและพัสดุ
1.3 งานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ
2. ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1 งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2.2 งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล
2.3 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. ฝ่ายจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และถ่ายทอดการรู้สารสนเทศ
3.1 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
3.2 งานบริหารและบริการทรัพยากรการเรียนรู้
3.3 งานฝึกอบรมและรู้สารสนเทศ
4. ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4.1 งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และผลิตสื่อดิจิทัล
4.2 งานส่งเสริมและสร้างทักษะการเรียนรู้
คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสานักวิทย
บริการและสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมตินาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบและแนวทางการดาเนินงานในการปรับโครงสร้างองค์กรของทั้งสองสานัก ดังนี้
แนวทางที่ 1 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้างองค์กรของทั้ง
สองสานัก แล้วจึงดาเนินการบริหารจัดการตามโครงสร้างที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัย...
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มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยในปัจจุบันยังคงรูปแบบการบริหารจัดการแบบเดิมไปพลางก่อน โดยพิจารณาแนว
ทางการดาเนินงานย่อย ดังนี้
แนวทางย่อยที่ 1.1 พิจารณาดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
แนวทางย่อยที่ 1.2 ให้ยังคงมีผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักวิทยบริการต่อไป ครั้นเมื่อ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหมดวาระการดารงตาแหน่ง จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไปด้วย จนเมื่อมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ว จึง
สรรหาผู้อานวยการสานักทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการหน่วยงานตามโครงสร้างที่เสนอ
ข้างต้น
แนวทางที่ 2 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้างองค์กรของทั้งสอง
สานัก แล้วดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการยุบสานักวิทยบริการ และสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เมื่อ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหมดวาระการดารงตาแหน่ง จึงสรรหา ผู้อานวยการสานักทรัพยากรการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วดาเนินการบริหารจัดการหน่วยงานตามโครงสร้างที่เสนอข้างต้น โดยไม่ต้องรอการที่
มหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2. การพิจารณายุบเลิกโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2542 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบ
อนุมัติในหลักการให้จัดทาโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการในการ
ผลิ ตสื่ อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ตาราประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ กับ
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้สานักวิทยบริการเป็นผู้จัดทาโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ รวมทั้งแผนการดาเนินงานและให้
ศึก ษาความพร้ อ มและความเป็ น ไปได้ ใ นการด าเนิ น การในการจั ด ตั้ ง โรงพิม พ์ ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การในส่ ว นของ
สานักวิทยบริการได้มอบหมายให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร โดยหัวหน้าหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาโครงการ
จัดตั้ง โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยทางฝ่ายผลิตและบริการเอกสารได้
จัดทา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544
และได้นาเสนอ ร่าง ข้อบังคับฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้ดาเนินการจัดตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2544 และได้ดาเนินการใน
รูปแบบของหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
อานวยการโรงพิมพ์ ทั้งนี้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แต่ ใ นปั จ จุ บั น ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลให้ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น อย่ า งมาก โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ประสบปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ งบกาไรขาดทุนของโรงพิมพ์ฯ ซึ่งมีการขาดทุน
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประธานคณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมฯ จึงหารือร่วมกับผู้จัดการโรงพิมพ์ฯ ในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2565 และสรุป ประเด็น เพื่อหารือต่อคณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิ กโฉมฯ เกี่ยวกับสถานะและการ
ดาเนิน งานของโรงพิมพ์ในอนาคต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมจึงมีมติใ ห้เ สนอสภามหาวิทยาลัย
พิจ ารณา ในการยุบ เลิกโรงพิมพ์ ฯ และจ่า ยเงิน บาเหน็จให้แก่บุคลากรโรงพิมพ์ฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2546 ส่วนทรัพย์สินของโรงพิมพ์ให้
พิจารณาจาหน่าย
ดังนั้น คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมฯ จึงเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา ดังนี้
แนวทางที่ 1 ให้โอนภาระงานในการผลิตและจัดทาข้อสอบของมหาวิทยาลัย ไปอยู่ในการดูแลของ
ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สานักวิทยบริการ แล้วพิจารณาว่าทรัพย์สินรายการใดที่สามารถใช้ในการผลิตและจัดทา
ข้อสอบของมหาวิทยาลัยได้ ให้มอบสานักวิทยบริการเพื่อใช้ในการดาเนินงานต่อไป
แนวทางที่ 2...
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แนวทางที่ 2 ให้โอนภาระงานในการผลิตและจัดทาข้อสอบของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานอื่นที่
อาจจะเป็นหน่วยงานภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
3. การพิจารณาหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในกากับของ
มหาวิทยาลัย ก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ประชุมสัมมนา และฝึกงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งเปิดให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน บริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และ
บุคคลภายนอก สถานที่ตั้งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แต่เนื่องจากผลประกอบการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ประสบปัญหา
รายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมฯ จึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้การดาเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
แนวทางที่ 1 เสนอให้อยู่ภายใต้สังกัดคณะบริหารศาสตร์ โดยเน้นภารกิจในการจัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์ในครั้งที่ขอจัดตั้งหน่วยงานและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ
แนวทางที่ 2 เสนอให้อยู่ภายใต้สังกัดสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้เป็นหน่วยงาน
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
4. การพิจารณาแนวทางการดาเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตามอานาจหน้ า ที่ของคณะท างานขั บเคลื่ อนเพื่ อพลิ กโฉมการด าเนิ นงานของคณะ/ส านัก ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะทางานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย และศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงาน และจัดทาข้อเสนอแนะหรือแผนปรับปรุงการดาเนินงาน
เป็นการเฉพาะของแต่ละคณะ โดยเฉพาะคณะที่มีผลการรับนักศึกษาต่ากว่าการรับจานวนมาก คณะที่มีสถานะทาง
การเงินที่อยู่สภาวะวิกฤติและมีความเสี่ยงอันเนื่องจากอัตราส่วนการใช้งบประมาณเงินรายได้ที่สู งกว่างบประมาณ
แผ่ น ดิน แต่ก ารรั บ นั กศึ กษายั งต่ากว่ าเป้ า หมายจ านวนมาก และมีอั ตราการตกออกของนั กศึ กษาที่สู งรวมทั้ง มี
อัตราส่วนจานวนบุลากรสายสนับสนุนที่สูงกว่าจานวนบุคลากรสายวิชาการ โดยหนึ่งในคณะที่ประสบปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น คือ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมฯ ได้ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารและบุคลากรในคณะ เพื่อรับทราบข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน - การบัญชี ด้านบุคลากร และด้าน
นักศึกษาของคณะ และให้บุคลากรของคณะแสดงความคิดเห็นในการดาเนินงานของคณะ และแสดงความคิดเห็นใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ระบุข้อจากัดและศักยภาพของคณะที่จะดาเนินการพลิกโฉมการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงให้คณะจัดทารายละเอียดของ
แผนปรับปรุงการดาเนินงานของคณะ
คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนปรับปรุงการดาเนินงานของคณะ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการดาเนินงาน
ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้
แนวทางที่ 1 ให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังคงสถานะความเป็นคณะเหมือนเดิม
โดยยังคงดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยยังคงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไว้ที่คณะทั้งหมดเพื่อให้
สามารถดาเนินงานได้เป็นไปตามแผนงานที่เสนอต่อ คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมฯ ทั้งนี้ จักต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามข้อเสนอของคณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมฯ ดังนี้
๑.๑ รับนักศึกษา…
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1.1 รับนักศึกษาให้เป็นไปตามจานวนนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ให้ได้จานวน
40 คน/ปีการศึกษา
1.2 รับนักศึกษาให้เป็นไปตามจานวนนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ให้ได้จานวน 50
คน/ปีการศึกษา โดยปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จากเดิม
32,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา เป็น 23,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
โอกาสการแข่งขันกับคณะวิชาด้านการออกแบบที่จัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
1.3 รักษาอัตราการตกออกไม่เกินร้อยละ 5
1.4 เพิ่มภาระงานด้านบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (โดยแสดงรายละเอียดแต่ละหลักสูตรให้
ชัดเจน) และดาเนินงานและหารายได้จากศูนย์บริการการออกแบบให้มากขึ้น เพื่อให้มีรายได้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการคณะ ทั้งนี้ จักต้องมีรายได้สุทธิไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านบาท
แนวทางที่ 2 ปรับสถานภาพของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานย่อย ดังนี้
แนวทางย่อยที่ 2.1 ปรับสถานภาพของคณะเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากร
สายวิชาการจะไปสังกัดคณะใหม่ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน อาจพิจารณาการเลิกจ้าง หรือการโอนย้ายมาสังกัด
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย โดยสองหลักสูตรของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอให้ไปสังกัดคณะต่างๆ
ดังนี้
1) ให้ทั้งสองหลักสูตรไปสังกัดคณะใดคณะหนึ่ง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะศิลปศาสตร์)
2) ให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิตไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์
3) ให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และยุติการรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
แนวทางย่ อยที่ 2.2 ปรับ สถานภาพของคณะเป็นหน่ว ยงานที่ให้ บริการด้านการออกแบบ ทั้งนี้
สาหรับนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ เสนอให้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1) ยุติการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป และดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนอาจพิจารณาการเลิกจ้าง หรือการโอนย้ายมาสังกัดส่วนกลางมหาวิทยาลัย
ครั้นเมือ่ นักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว ให้ปรับสถานภาพของคณะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกแบบ
2) ยุติการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป และดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
ฝากนักศึกษาให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่น โดยบุคลากรสายสนับสนุนอาจพิจารณาการเลิกจ้าง หรือการโอนย้ายมา
สังกัดส่วนกลางมหาวิทยาลัย แล้วปรับสถานภาพของคณะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกแบบ
แนวทางที่ 3 พิจ ารณายุ บ เลิกคณะศิล ปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานย่อย ดังนี้
แนวทางย่อยที่ 3.1 ยุติการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป และดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ครั้นเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว จึงยุติการดาเนินการจ้างบุคลากรทั้งหมด ทั้งนี้
อาจแก้ปัญหาด้านบุคลากรสายวิชาการที่อาจลาออกจากราชการโดยการจ้างอาจารย์พิเศษ
แนวทางย่อยที่ 3.2 ยุติการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป และดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยฝากนักศึกษาให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่น และยุติการจ้างบุคลากรทั้งหมด ทั้งนี้ อาจแก้ปัญหา
ด้านบุคลากรสายวิชาการโดยการจ้างอาจารย์พิเศษ (กรณีที่อาจารย์ประจาเดิมลาออก)
จึงเสนอ...
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสานักวิทยบริการและสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย และพิจารณาแนวทางการดาเนินงานในการปรับโครงสร้างองค์กรของทั้งสองสานัก และพิจารณา
แนวทางหนึ่งแนวทางใดตามที่ คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดาเนินงานของคณะ/สานัก ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเสนอ
2. พิจารณาการยุบเลิกโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพิจารณาแนวทางการโอนภาระงาน
ในการผลิตและจัดทาข้อสอบของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางหนึ่งแนวทางใดที่คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการ
ดาเนินงานของคณะ/สานัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอ
3. พิจารณาหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ตามแนวทางหนึ่งแนวทางใดที่คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดาเนินงานของคณะ/สานัก ของมหาวิ ทยาลัย
อุบลราชธานีเสนอ
4. พิจารณาให้ความเห็ นชอบแนวทางการดาเนินงานของคณะศิล ปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. เห็นชอบต่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสานักวิทยบริการและสานักคอมพิวเตอร์และ
เครื อข่า ย โดยให้ปรั บชื่อเป็น สานักบริการทรัพยากรการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัล และมอบมหาวิทยาลัย
ประสานการดาเนินงานกับสานักวิทยบริการและสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อกาหนดแนวทางการบริหาร
จัดการ การปรับหน้าที่การทางาน (Function) และจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละ
ฝ่ายที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามการแบ่งหน่วยงานภายในที่เสนอภายใต้สานักฯ ใหม่ แล้วดาเนินการบริหารจัดการ
หน่วยงานโดยไม่ต้องรอมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทั้งนี้ สานักฯ ใหม่ที่จะจัดตั้ง
ขึ้นนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคต จะต้องพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จาเป็นอย่างยิ่ง
ในการใช้ปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานที่ได้กาหนดไว้
๒. เห็นชอบการยุบเลิกโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบอธิการบดีพิจาณาการ
โอนภาระงานในการผลิตและจัด ทาข้อสอบของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายใต้สานักงานอธิ การบดี เป็น
ผู้รับผิดชอบ และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
๓. มอบอธิการบดีดาเนินการจัดทาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เช่น เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ หรือเป็นสถาน
พักฟื้นสาหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น) โดยยังคงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ประชุมสัมมนา และ
ฝึกงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ได้กาหนดไว้แต่เดิม รวมถึงการมอบหมายคณะหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ต่อไป และเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
๔. มอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดาเนินการ ดังนี้
๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ ข้ อ มู ล การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ย้อนหลัง 3 – 4 ปี และรายละเอียดของหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งสถานะการทางานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และสถานที่ทางานของบัณฑิต เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2) สรุป...
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2) สรุป ข้อมูลการหารื อระหว่า งผู้บริหารของคณะและหลักสูตร รวมทั้งบุคลากร ต่อ
แนวทางการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ตรต่ า งๆ และการด าเนิ น งานของคณะที่ ต อบสนองต่ อสั ง คม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รวมทั้งเทคโนโลยี ในอนาคต (เช่น Metaverse หรือ Digital Art
เป็นต้น) และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)
ผู้ อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ส านั ก
งบประมาณเห็นชอบการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน 744,034,500 บาท โดยได้ รั บ เงินประจ างวด จ านวน 447,005,800 บาท คงเหลื อ ยังไม่จัด สรร
จานวน 297,028,700 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบรายจ่าย
ก. รายจ่ายประจา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
ข. รายจ่ายลงทุน
รวม

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

เงินจัดสรรกาหนดให้ คงเหลือที่จะจัดสรร
แล้ว
ให้ในไตรมาสที่ 4

594,057,100.00
238,742,800.00
10,528,800.00
344,785,500.00
149,977,400.00
744,034,500.00

297,028,400.00 297,028,700.00
117,496,400.00
121,246,400
5,263,800.00
5,265,000
174,268,200.00 170,517,300.00
149,977,400.00
447,005,800.00 297,028,700.00

ร้อยละ
การการ
จัดสรร
49.99
49.21
49.99
50.54
100.00
60.08

มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2564) ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีผลการเบิกจ่าย 157,009,581.31 บาท จากงบประมาณ
ได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 744,034,500 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.10 ต่ ากว่ า เป้ า หมายที่ รั ฐ บาลก าหนด
ร้อยละ 8.90 (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 30.00) โดยจาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

งบรายจ่าย...
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ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

งบรายจ่าย
ก. รายจ่ายประจา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบเงิ นอุดหนุน
ข. รายจ่ายลงทุน
รวม

เบิกจ่าย

ร้อยละ
ร้อยละการ
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ทีก่ าหนด

คงเหลื อ

594,057,100.00 151,210,291.31 442,846,808.69
238,742,800.00 61,634,721.94 177,108,078.06
10,528,800.00
1,111,690.41
9,417,109.59
344,785,500.00 88,463,878.96 256,321,621.04
149,977,400.00
5,799,290.00 144,178,110.00
744,034,500.00 157,009,581.31 587,024,918.69

25.45
25.82
10.56
25.66
3.87
21.10

34.00

13.00
30.00

- รายจ่ายประจา ได้รับจัดสรร จานวน 594,057,100 บาท เบิกจ่าย 151,210,291.31 บาท
คิดเป็นร้อยละ 25.45 ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 8.55 (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 34)
- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จานวน 149,977,400 บาท เบิกจ่าย 5,799,290.00 คิดเป็นร้อยละ
3.87 ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 9.13 (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 13.00)
แผนภูมิสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
ร้อยละ 21.10
ภาพรวม

รายจ่ายลงทุน

157,009,581.31
ร้อยละ 3.87
5,799,290.00

744,034,500.00

149,977,400.00

ร้อยละ 25.45
รายจ่ายประจา

151,210,291.31

เบิกจ่าย

594,057,100.00
ได้รับจัดสรร

โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย
สูงกว่าร้อยละ 30 มี 1 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 30 มี 9 หน่วยงาน ดังนี้

ที่...
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คณะ/หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สานักคอมพิวเตอร์ฯ
สานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
สานักวิทยบริการ
รวม

ร้อยละ
50.00
29.69
23.23
22.55
20.95
20.78
11.59
8.54
8.01
0.00
21.10

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30

รายจ่ ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 34 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า
ร้อยละ 34 มี 6 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 34 มี 4 หน่วยงาน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คณะ/หน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
สานักคอมพิวเตอร์ฯ
สานักวิทยบริการ
รวม

ร้อยละ
50.00
49.20
42.01
41.37
37.01
35.89
29.69
24.52
23.23
0
25.45

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 34

สานักวิทยบริการยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ในช่วงวิเคราะห์วัสดุตารา เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา
สาหรับจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ประจาปีการศึกษา 2564 แต่หน่วยงานได้ดาเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ณ ไตรมาสที่ 1 ไปแล้วจานวน 2,068,324.60 บาท และจะดาเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ต่อไป
รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 13 ไม่มีหน่วยงานเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่...
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ที่
1
2
3
4
5
6

คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
รวม

ร้อยละ
7.53
5.42
3.88
0
0
0
3.87

จากการตรวจสอบในระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 รายจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จานวน 117 รายการ ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน 50
รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 58 รายการ อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงรายการต่อสานักงบประมาณ จานวน 9
รายการ ตามแนวทางการจั ดทาแผนการปฏิ บัติง านและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ และการอนุมั ติเงิ นจัด สรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สานักงบประมาณกาหนด คือให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จสิ้น
ทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 ดังนั้น จึงขอให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ซึ่งคณะ/หน่วยงาน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
หน่วยงาน

จานวน
รายการที่
ได้รับจัดสรร

จานวน
รายการที่ก่อ
หนี้ผูกพัน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

10

10

-

2. คณะเกษตรศาสตร์

16

-

16

8,374,300

3. คณะเภสัชศาสตร์

10

1

9

6,421,600

4. คณะวิทยาศาสตร์

11

8

3

1,650,000

5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

53

28

25

31,840,000

6. สานักงานอธิการบดี

17

3

14

26,782,900

117

50

67

75,068,800

รวม

จานวนรายการ วงเงินที่ยังไม่ก่อหนี้
ที่ยังไม่ก่อหนี้
(บาท)
ผูกพัน
(รายการ)

หมายเหตุ

-

อยู่ระหว่างโอน
เปลี่ยนแปลงต่อสานัก
งบประมาณ จานวน
9 รายการ วงเงิน
20,080,000 บาท
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รายการทีย่ ังไม่กอ่ หนีผูกพัน
รายการ

คณะ/หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์

เครื่ องกลั่ นระเหยสารสุ ญ ญากาศ 1 เครื่ อง
ตู้เ ก็ บ อุ ณหภูมิ (ประตูกระจก) 2 ตุ้
ตู้เ ก็ บ อุ ณหภูมิ (ประตูทึ บ) 2 ตู้
ตู้แข่แข็ง 2 ตู้
อ่ างนาละลายสารสกั ด 1 เครื่ อง
เครื่ องตัดและสั บ พืชอาหารสั ตว์ 1 เครื่ อง
เครื่ องปั้ มนา 4 เครื่ อง
เครื่ องวัดออกซิเ จน และคาร์ บ อนไดออกไซด์ 1 เครื่ อง
เครื่ องอั ลตราซาวน์ 1 เครื่ อง
เครื่ องรี ดนมและควบคุมคุณภาพ 1 เครื่ อง
งานปรั บ ปรุ งโรงเรื อนโคเนือ-โคนม พร้ อมระบบบาบั ดนาเสี ย 1 รายการ
งานปรั บ ปรุ งโรงเรื อนสุ กรพันธุ์ พร้ อมคอก และระบบทาความเย็ นแบบเยื่ อ
กระดาษ 1 รายการ
งานปรั บ ปรุ งโรงเรื อนไก่ พืนเมือง พร้ อมกรงเลี ยง 1 รายการ
งานปรั บ ปรุ งโรงเรื อนไก่ ไข่พร้ อมกรงเลี ยง ระบบทาความเย็ นแบบเยื่ อกระดาษ 1
รายการ
ก่ อสร้ างหอถั งเก็ บ นา 1 รายการ
เครื่ องทาให้ เ ซลล์ แตกตัว 1 ชุด

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม
ชุดดูดจ่ ายสารละลาย 3 ชุด
คณะเภสั ชศาสตร์
อ่ างละลายสารสกั ดด้วยคลื่ นเสี ยงความถี่ สูง (Ultrasonic bath) 1 เครื่ อง
เครื่ องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง 1 เครื่ อง
เครื่ องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง 1 เครื่ อง
ตู้อบลมร้ อน (hot air oven) 1 ตู้
ชุดสกั ดแบบต่อเนือ่ ง (Soxhlet extractor) 2 ชุด
ชุดเครื่ องระเหยแห้ งแบบลดความดัน (Rotary evaporator) 1 เครื่ อง
ชุดเครื่ องบดแปรรู ป สมุนไพร 2 เครื่ อง
หุ่ นฝึกการคลอดและช่วยชีวติ ขันสู งเสมือนจริ งครบวงจรพร้ อมจอภาพแสดง
สั ญ ญาณชีพ ระบบกล้ อง 4 ทิ ศทาง 1 รายการ
คณะเภสั ชศาสตร์ ผลรวม
ชุดเครื่ องพิมพ์สามมติติสาหรั บ สร้ างงานต้นแบบทางการแพทย์ 1 ชุด
คณะวิท ยาศาสตร์
ชุดทดลองทางการวัดและบั นทึ กสั ญ ญาณสรี รวิท ยา 1 ชุด
ชุดโปรแกรมสาหรั บ การเขียนแบบสามมิติ 1 ชุด
คณะวิท ยาศาสตร์ ผลรวม
กล้ องส่ องตรวจเนือเยื่ อปากมดลู ก 1 เครื่ อง
วิท ยาลั ยแพทย์ ฯ
เครื่ องกระตุกหั วใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส (Biphasic Defibillator) พร้ อม
external pacemaker 3 เครื่ อง
เครื่ องกระตุกหั วใจไฟฟ้าอั ตโนมัติ (AED) 4 เครื่ อง
เครื่ องควบคุมการให้ สารละลายทางหลอดเลื อดดา (Infusion pump) 30 เครื่ อง
เครื่ องจี ตัดปากมดลู กด้วยไฟฟ้า 1 เครื่ อง
เครื่ องช่วยทาคลอดสุ ญ ญากาศระบบดิจิ ตอล 2 เครื่ อง
เครื่ องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริ มาตรและความดัน 1 เครื่ อง
เครื่ องช่วยหายใจทารกแรกเกิ ด (Bipap) 1 เครื่ อง
เครื่ องดมยาสลบ 1 เครื่ อง
เครื่ องตรวจและบั นทึ กคลื่ นหั วใจไฟฟ้าชนิดวิเ คราะห์ ผลแบบ 12 ลี ดพร้ อมแปลผล
(EKG 12 leads) 5 เครื่ อง
เครื่ องตรวจวิเ คราะห์ อั ตโนมัติท างโลหิ ตวิท ยา 1 เครื่ อง
เครื่ องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่ นเสี ยงความถี่ สูง 1 เครื่ อง
เครื่ องบั นทึ กการบี บ ตัวของมดลู กและการเต้นหั วใจทารกในครรภ์ 2 เครื่ อง
เครื่ องให้ การรั กษาด้วยแสงเลเซอร์ แบบคลื่ นผสม 1 เครื่ อง
โคมไฟล้ อเลื่ อน 5 เครื่ อง
ชุดเครื่ องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้ อง 2 ชุด
ชุดเครื่ องมือผ่าตัดมดลู ก 2 ชุด
ชุดเครื่ องมือผ่าตัดใหญ่ 2 ชุด
ตู้อบสาหรั บ ทารกแรกเกิ ด ชนิดมีการควบคุมอุ ณหภูมิท างผิวหนังและความชืน 2
เครื่ อง
เตียงตรวจภายในปรั บ ด้วยไฟฟ้า 4 เตียง
เตียงทาคลอดชนิดปรั บ ด้วยไฟฟ้า 2 เตียง
เตียงนอนผู้ป่ วยปรั บ ด้วยระบบไฟฟ้า 50 เตียง
ม่านกั นระหว่างเตียงผู้ป่ วย 1 ชุด
ชุดเครื่ องมือผ่าตัดขนาดกลาง 2 ชุด
ชุดทดสอบทางสรี รวิท ยา (Power Lab) 2 ชุด
วิท ยาลั ยแพทย์ ฯ ผลรวม
สานักงานอธิการบดี เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรั บ งานประมวลผลเฉพาะทาง 1 เครื่ อง
อากาศยานไร้ คนขับ (Drone) 1 เครื่ อง
อุ ป กรณ์เ ลี ยงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชือ พร้ อมเครื่ องควบคุมอากาศ 1 ชุด
ลิ ฟต์ขนของและคนพิการ 1 ชุด
ระบบกรองนาโรงงานต้นแบบ 1 ชุด
สานักงานอธิการบดี ผลรวม
ผลรวมทั งหมด

ผลรวม
350,000
75,000
143,000
50,000
160,000
880,000
804,700
320,000
241,600
75,000
1,150,000
1,200,000
300,000
1,705,000
560,000
360,000
8,374,300
75,000
160,000
55,000
75,000
150,000
90,000
350,000
170,000
5,296,600
6,421,600
610,000
690,000
350,000
1,650,000
730,000
1,800,000
600,000
1,500,000
520,000
760,000
1,800,000
800,000
1,700,000
1,000,000
3,210,000
1,500,000
560,000
1,700,000
800,000
900,000
900,000
1,000,000
2,200,000
720,000
640,000
4,000,000
160,000
840,000
1,500,000
31,840,000
103,000
99,900
4,000,000
1,500,000
1,000,000
6,702,900
54,988,800
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีเงิน กัน เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ยัง
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จานวน 5 รายการ วงเงิน 2,333,904 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้
ขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
(อุทยานวิทยาศาสตร์)

รายการ
1. เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครื่อง
2. เครื่องบด 1 เครื่อง
3. ชุดระบายอากาศ 1 ชุด
4. ชุดตรวจจับโลหะ 1 ชุด
5. เครื่องทาแห้งแบบปั้มลม

วงเงิน (บาท)
408,000
125,000
719,375
527,900
553,629

หมายเหตุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
รอเบิกจ่าย

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 1
(31 ธันวาคม 2564)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัยกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ให้ เป็นไปตาม
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และให้หน่วยงานที่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด จัดทาแผนการดาเนินงานที่จะทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 256๕ เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุม
ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.1 รายงานงบการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผล
การวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณบดีวิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบริหารและการดาเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ข้อ 28 ได้กาหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่สาคัญ มีสมุ ดบัญชีลงรายการรับและ
จ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจา การบันทึกรายการในสมุดบัญชี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รั บรองทั่วไป ข้อ 30 ให้ผู้ส อบบัญชีของคณะทารายงานผลการสอบบัญชีและ
การเงินเสนอคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และระเบียบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดทารายงานทางการเงิน
ประจาปีของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเสนอต่ออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
รายงาน…
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รายงานทางการเงินประจาปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน งบกระแส
เงินสด และหมายเหตุประกอบงบ นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ดาเนินการตรวจบัญชี (งบการเงิน) และรายงานผลการสอบบัญชี เรียบร้อยแล้วนั้น โดยวิทยาลัย ฯ ได้เสนอ
รายงานต่ออธิการบดี ตามหนังสือที่ อว 0604.16.1.5/1771 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมติที่ประชุม เห็ นชอบ
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น วิทยาลัยฯ จึงสรุปข้อมูลรายงานทางการเงิน ผลการสอบบัญชี และรายงาน
ผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. รายงานทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2564
1.1 งบแสดงสถานะทางการเงิน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน
198,044,138.67 บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
648,739,658.19 บาท
รวมสินทรัพย์
846,783,796.86 บาท
หนี้สินหมุนเวียน
6,858,167.37 บาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน
17,627,022.17 บาท
ส่วนทุน
822,298,607.32 บาท
รวมหนี้สินและส่วนทุน
846,783,796.86 บาท
1.2 งบแสดงผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จัดสรรเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)
รายได้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์
รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ
รายได้จากการให้บริการบริหารสินทรัพย์
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากศูนย์พัฒนาเด็ก
รายได้จากการวิจัย
รายได้ระหว่างหน่วยงาน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

121,279,775.18 บาท
63,651,000.00 บาท
32,094,918.62 บาท
23,528,165.89 บาท
431,256.80 บาท
813,915.00 บาท
1,943,060.00 บาท
573,900.00 บาท
3,914,225.00 บาท
167,862.68 บาท
19,436.79 บาท
68,718.00 บาท
248,486,233.96 บาท
69,693,312.16 บาท
28,448,230.06 บาท
19,148,894.45 บาท
ค่าสาธารณูปโภค...
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ (ต่ากว่าเกณฑ์)
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก
ค่าใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานของรัฐ
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็ก)
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

9,625,885.73 บาท
10,258,991.17 บาท
1,877,040.00 บาท
3,914,208.50 บาท
156,799.80 บาท
83,491,063.52 บาท
47,300.00 บาท
226,661,725.39 บาท
21,824,508.57 บาท

1.3 งบกระแสเงินสด
เงินสดรับ
250,912,603.54 บาท
เงินสดจ่าย
(160,899,019.97) บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานสุทธิ
90,013,583.57 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ
(48,027,090.64) บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ
(5,000,000.00) บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
36,986,492.93 บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 139,495,690.96 บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 176,482,183.89 บาท
2. รายงานผลการสอบบัญชี ประจาปีงบประมาณ 2564
- ผู้ ส อบบั ญชี ให้ ค วามเห็ น ต่องบการเงิน ของวิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข ณ วัน ที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2564 ว่างบการเงินที่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดาเนินงาน งบ
กระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
3. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
3.1 ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีสินทรัพย์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
846,783,796.86บาท เพิ่มขึ้น 17,426,030.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก
เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง งานระหว่างก่อสร้าง ครุภัณฑ์(สุทธิ) และเงินฝากคลัง
3.2 ผลการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ 2564 วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข มีร ายได้ รวมทั้ง สิ้ น จานวน
248,486,233.96 บาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จานวน 226,661,725.39 บาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จานวน
21,824,508.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 160.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินงบประมาณ (งบลงทุน
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) เงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล)
3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มระหว่างปี 2564 และ 2563 พบว่าวิทยาลัยฯ มีความคล่องตัว
ทางการเงินเพิ่มขึ้น มีสินทรัพย์หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพิ่มขึ้น และมีความสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียน ลูกหนี้สามารถคืนเงินยืมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดได้
เร็วขึ้น…
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เร็วขึ้น และมีอัตราผลตอบแทนกาไรการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ได้ย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลตอบแทนใน
รูปแบบกาไรได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีก่อน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน และ
รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๒ รายงานงบการเงิน และรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔
คณบดี ค ณะบริ ห ารศาสตร์ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
คณะบริ ห ารศาสตร์ ให้ ความส าคัญในนโยบายทางด้านการเงิน และเพื่อให้ส อดคล้ องตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ การสะท้อนการใช้เงินงบประมาณในการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงิน
ของคณะที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้อนุญาตให้ คุณอลิศรา
ศาสนนันทน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๘๓๒๖ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะบริหาร
ศาสตร์ ได้ดาเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งมีผลการตรวจสอบ
บัญชีโดยสรุป ดังนี้
๑.๑ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
รวมสินทรัพย์
๓๘๙,๕๗๕,๒๒๔.๗๑ บาท
รวมหนี้สิน
๑๑,๑๒๔,๕๙๓.๓๔ บาท
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
๓๗๘,๔๕๐,๖๓๑.๓๗ บาท
๑.๒ งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
๒๗,๙๖๔,๒๑๔.๑๘ บาท
รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
๕๙,๑๐๘,๖๙๐.๐๑ บาท
รายได้จากการให้บริการ
๓๒๕,๗๘๑.๐๐ บาท
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
๑๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท
รายได้อื่น
๔,๓๖๕,๓๐๖.๗๔ บาท
รวมรายได้
๙๑,๘๗๗,๔๙๑.๙๓ บาท
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๔๓,๒๗๓,๐๓๒.๔๙ บาท
ค่าตอบแทน
๓,๓๘๒,๖๘๓.๓๓ บาท
ค่าใช้สอย
๔,๐๕๓,๑๙๘.๕๘ บาท
ค่าวัสดุ
๑,๓๔๙,๖๒๒.๖๔ บาท
ค่าสาธารณูปโภค
๑,๗๑๕,๐๓๑.๘๓ บาท
ค่าใช้จ่าย…
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ
๑.๓ งบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รวมเงินสดรับ
รวมเงินสดจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ
เงินลงทุนระยะสั้นครบกาหนดไถ่ถอน
เงินสดจ่าย
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ
รับเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง
เงินสดจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

๔,๐๓๘,๒๖๓.๙๖ บาท
๕,๔๐๘,๑๖๒.๖๓ บาท
๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖๓,๗๒๑,๙๙๕.๔๖ บาท
๒๘,๑๕๕,๔๙๖.๔๗ บาท

๘๙,๘๐๖,๓๒๗.๕๒ บาท
58,399,176.00 บาท
๓๑,๔๐๗,๑๕๑.๕๒ บาท
๖,๕๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐,๖๓๑,๓๙๘.๐๐ บาท
(๔,๑๓๑,๓๙๘.๐๐) บาท
๐.๐๐ บาท
๔,๔๙3,๑๐๐.๐๐ บาท
(๔,๔๙๓,๑๐๐.๐๐) บาท
๒๒,๗๘๒,๖๕๓.๕๒ บาท
๓๑๐,๑๖๙,๖๘๖.๓๗ บาท
๓๓๒,๙๕๒,๓๓๙.๘๙ บาท

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
และรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๓ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔
คณบดีคณะนิติศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยข้อบังคับ
มหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่า ด้ว ยการบริ ห ารและการดาเนิ นงานของส่ ว นงานภายในที่มีส ถานะเทีย บเท่ าคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้ ผู้สอบบัญชีของคณะทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอ
คณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน ข้อ ๕๑ ให้กองคลังและส่วน
ราชการจัดทารายงานทางการเงินประจาปีเสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ รายงานทาง
การเงิน…
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การเงินประจาปี จะต้องประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน งบกระแสเงินสด
และหมายเหตุประกบ
เพื่อดาเนิ นการให้ เป็ นไปตามข้อบังคับดังกล่ าว อธิการบดีได้มีประกาศแต่งตั้งให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์
สมบูรณ์ สาระพัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๘๙๗๔ เป็นผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ดาเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับภาครัฐ ทั้งนี้คณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์งบการเงินของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เสนอ
รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
๑. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
รวมสินทรัพย์
๗๔,๖๒๒,๒๘๐.๐๖ บาท
รวมหนี้สิน
๑,๒๔๑,๒๒๐.๐๐ บาท
รวมส่วนทุน
๗๓,๓๘๑,๐๖๐.๐๖ บาท
๒. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากงบประมาณ
๕,๑๘๕,๖๘๒.๓๔ บาท
รายได้ค่าหน่วยกิต
๒๒,๓๓๑,๕๒๙.๕๐ บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
๑๙,๖๘๐.๐๐ บาท
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
๓๗๔,๕๒๖.๐๐ บาท
รายได้ดอกเบี้ยรับ
๘๓,๒๒๓.๖๖ บาท
รายได้ค่าบริการวิชาการ
๑,๘๓๗,๖๐๐.๐๐ บาท
รายได้จากการบริจาค
๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รายได้อื่น
๘๗,๑๑๕.๔๑ บาท
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
๒๙,๙๕๑,๓๕๖.๙๑ บาท
ค่าใช้จ่ายจาการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๔,๘๕๔,๓๑๒.๘๘ บาท
ค่าตอบแทน
๒,๒๔๘,๘๖๕.๕๐ บาท
ค่าใช้สอย
๓,๓๑๑,๘๘๔.๖๗ บาท
ค่าวัสดุ
๘๐,๒๗๒.๔๕ บาท
ค่าสาธารณูปโภค
๙๔๒,๓๒๔.๐๑ บาท
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
๔,๐๖๐,๐๙๙.๐๕ บาท
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
๒๕,๔๙๗,๗๕๘.๕๖ บาท
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
๔ ,๔๕๓,๕๙๘.๓๕ บาท
๓. งบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รวมเงินสดรับ
๓๓,๓๖๓,๕๔๓.๕๓ บาท
รวมเงินสดจ่าย
๒๑,๖๒๒,๙๕๒.๘๗ บาท
กระแสเงิน…
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กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
๑๑,๗๔๐,๕๙๐.๖๖ บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ
๐.๐๐ บาท
เงินสดจ่าย :
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
(๗๑๑,๑๑๒.๐๐) บาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
(๗๑๑,๑๑๒.๐๐) บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ
๐.๐๐ บาท
เงินสดจ่าย :
จ่ายคืนเงินทดรองจ่ายจากคลัง
(๓๙๘,๐๐๐.๐๐) บาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(๓๙๘,๐๐๐.๐๐) บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
๑๐,๖๓๑,๖๗๘.๖๖ บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
๓๐,๓๗๓,๕๐๖.๖๔ บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
๔๑,๐๐๔,๙๘๕.๓๐ บาท
๔. รายงานการวิเคราะห์งบการเงินของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔.๑ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะนิติศาสตร์มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๗๔,๖๒๒,๒๘๐.๐๖ บาท ปรับ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน ๖,๙๑๖,๑๒๗.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๑ ซึ่งมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและ
สิ น ทรั พย์ ไม่ห มุ น เวีย น เป็ น ร้ อยละ ๕๕.๖๓ และ ๔๔.๓๗ ตามล าดับ ในด้านสิ นทรั พย์ห มุนเวียนมีมูล ค่าเพิ่มขึ้ น
๑๐,๒๔๕,๑๕๔.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๗ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าลดลง ๓,๓๒๙,๐๒๖.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ เนื่องมาจากการลดลงของที่ดิน
อาคาร และครุภัณฑ์สุทธิ
หนี้สิน
ณ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๔ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มี ห นี้ สิ น รวมทั้ ง สิ้ น ๑,๒๔๑,๒๒๐.๐๐ บาท
ปรับลดลงจากปีก่อน จานวน ๙๖๙,๖๑๗.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖ ซึ่งมีสัดส่วนของหนี้สินหมุนเวียนและ
หนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นร้อยละ ๑.๖๖ และ ๐.๐๐ ตามลาดับ ในด้านหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลง ๙๖๙,๖๑๗.๔๘
บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖ เนื่องมาจากการลดลงของใบสาคัญค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้ -มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่วนด้านหนี้สินไม่หมุนเวียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะฯ ไม่มีหนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนทุน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะนิติศาสตร์มีส่วนทุนรวมทั้งสิ้น ๗๓,๓๘๑,๐๖๐.๐๖ บาท
ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน ๗,๘๘๕,๗๔๕.๓๘ บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๐๔ เนื่องมาจากการคณะ ฯ มีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่าย
๔.๒ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะนิติศาสตร์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เป็นจานวนเงิน ๔,๔๕๓,๕๙๘.๓๕
บาท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น ๓๘๒,๘๖๑.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยถือว่าคณะ ฯ มีผลการ
ดาเนินงานภาพรวมดีขึ้น
รายได้…
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รายได้จากการดาเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย รายได้จากรัฐบาล และรายได้จากแหล่งอื่น
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะฯ มีร ายได้จ ากการดาเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๕๑,๓๕๖.๙๑ บาท ปรับลดลง
๒,๕๕๙,๖๑๕.๒๕ บาท คิดเป็นร้ อยละ ๗.๘๗ เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากการลดลงของรายได้ค่าหน่วยกิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย รายได้จากการบริจาค และรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และตัดจาหน่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะฯ มีค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงานทั้งสิ้น ๒๕,๔๙๗,๗๕๘.๕๖ บาท ลดลง ๒,๙๔๒,๔๗๖.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๕ เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องมาจากคณะ ฯ มีค่าใช้จ่ายลดลงในส่วนของค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคา
และตัดจาหน่าย
๔.๓ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
- มี อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งที่ ๓๓.๔๔ เท่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ๑๙.๓๐ เท่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น และมี
อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุน เร็ วที่ ๓๓.๓๔ เท่า เพิ่มขึ้น ๑๙.๒๘ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงว่าคณะ ฯ มีความ
คล่องตัวทางการเงินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วกว่าปีก่อน เนื่องมาจากเงินสดเพิ่มขึ้นและหนี้สินหมุนเวียนลดลง
การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
- มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่ากับ ๐.๔๐ เท่า ปรับลดลง ๐.๐๘ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน
และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ สามารถเก็บหนี้ได้ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า
คณะ ฯ มีความสามารถในการบริหารลูกหนี้ได้ดีมาก ซึ่งทาให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้นอีกด้วย
การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน
- มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ ๐.๐๒ เท่า ปรับลดลง ๐.๐๑ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่า
คณะ ฯ มีหนี้สินลดลง เป็นผลมาจากคณะไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว และส่วนของทุนเพิ่มขึ้น
- มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ๐.๐๒ เท่า ปรับลดลง ๐.๐๑ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนแสดง
ให้เห็นว่าคณะ ฯ มีภาระหนี้สินลดลง
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
- มี อั ต ราก าไรต่ อ รายได้ ร้ อ ยละ ๑๔.๘๗ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๒.๓๕ เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น และมี อั ต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ ๕.๙๗ ลดลงร้อยละ ๐.๐๔ แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีรายได้ลดลง แต่ยังมีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและ
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๔ รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน
คณะรัฐศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของส่วนของส่วนภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ได้กาหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถู กต้องตามมาตรฐานสากล หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่สาคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน
ที่แสดง…
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ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็น
ผู้ ส อบบั ญชีของคณะทาการตรวจสอบรั บ รองบัญชีและการเงินทุ กประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ 30
ให้ผู้สอบบัญชีของคณะทาการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเก้าสิบ
วันนับวันสิ้นปีบัญชีและระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 การจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ 51 เมื่อถึงงวดการบัญชีให้ส่วนราชการ
จัดทารายงานการเงินประจาปีเสนออธิการบดีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการดาเนินงานและหมายเหตุประกอบงบการเงิน นั้น
เพื่ อ การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บการเงิ น ฯดั ง กล่ า ว อธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง ให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริ รัตน์ เจนศิริ ศักดิ์ เป็น ผู้ สอบบัญชีคณะรัฐ ศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563 ตามคาสั่ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2013/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ และรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 และคณะทาการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ อว 0604.19/5114 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยสรุปดังนี้
1. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากเงินงบประมาณ
8,087,207.61
รายได้จากการจัดการศึกษา - ปกติ
19,809,509.00
รายได้จากการจัดการศึกษา - ทุนสารอง
2,793,900.00
รายได้ดอกเบี้ยรับ
79,635.34
รายได้ค่าบริการฝึกอบรม
8,500.00
รายได้ค่าบริการวิชาการ
1,483,160.00
รายได้อื่น ๆ
37,838.40
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
32,299,750.35
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ภายในประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงานอื่น
เงินอุดหนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ค่าตัดจาหน่ายครุภัณฑ์
ค่าเสื่อมราคา

17,190,880.07
217,504.16
267,418.48
848,722.58
2,609,619.75
168,668.01
45,712.00
906,375.54
1,000.00
53,000.00
1,580,160.00
75,618.00
5,869.09
2,957,238.95
รวมค่าใช้จ่าย…
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รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
26,927,786.63
รายได้จากการดาเนินงานสูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
5,371,963.72
2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน
63,228,598.67 บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
39,239,635.49 บาท
รวมสินทรัพย์
102,468,234.16 บาท
หนี้สินรวม
2,451,480.83 บาท
ส่วนทุน
100,016,753.33 บาท
รวมหนี้สินและทุน
102,468,234.16 บาท
3. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1 การวิเคราะห์จากฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์มีสินทรัพย์รวม จานวน 102,468,234.16 บาท
เพิ่มขึ้น 5,273,006.82 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน
จานวน 63,228,598.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.71 ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึ้น 7,603,487.70บาท หรือ
เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 13.67 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น ส่ ว นใหญ่ ม าจากเงิ น ฝากส่ ว นกลาง – กองคลั ง มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี จานวน 61,060,176.50 บาท (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จานวน 32,239,635.49 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 38.29 ของสินทรัพย์รวม ลดลง (2,330,481.00) บาทหรือคิดเป็นร้อยละ (5.61) เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 คณะมีการบริจาคครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
หนี้สินและส่วนทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีหนี้สินรวมจานวน 2,451,480.83 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.39 ของหนี้สินและส่วนทุน ลดลง (98,931.99) บาทหรือคิดเป็นร้อยละ (3.88) เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน หนี้สินส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจานวน 2,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
1.95ของหนี้สินและส่วนทุน และใบสาคัญค้างจ่ายมีจานวน 359,923.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.35 ของหนี้สิน
และส่วนทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีส่วนทุนรวม จานวน 100,016,753.33 บาท
คิดเป็นร้อยละ 97.61ของหนี้สินและส่วนทุน เพิ่มขึ้น 5,371,938.81 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.68 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน
3.2 วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน จานวน
5,371,963.72 บาท ลดลง (2,346,853.73) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (30.40) เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมี
รายได้จากการจัดการศึกษาและรายได้อื่น ๆ ลดลง
รายได้จากการดาเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้จากการดาเนินงาน จานวน 32,299,750.33
บาท ลดลง (1,566,151.39)บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (4.62) เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย (1) รายได้จาก
งบประมาณ จานวน 8,087,207.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.04 ของรายได้จากการดาเนินงานรวม เพิ่มขึ้น
91,867.44 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน (2) รายได้จากการจัดการศึกษา – ปกติ จานวน
19,809,509.00บาทคิดเป็นร้อยละ 61.33 ของรายได้จากการดาเนินงานรวม ลดลง (2,955,120.50) บาท
คิดเป็น...
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คิดเป็นร้อยละ (12.98) เมื่อเทียบกับปีก่อน (3) รายได้จาการจัดการศึกษา – ทุนสารอง จานวน 2,793,900.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.65 ของรายได้จากการดาเนินงาน ลดลง (11,405.00) คิดเป็นร้อยละ (0.41) เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน จานวน 26,927,786.63
บาท คิดเป็นร้อยละ 83.37 ของรายได้จากการดาเนินงานรวม เพิ่มขึ้น 780,702.34 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
2.99 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จานวน 17,190,880.07 บาท คิดเป็น ร้อย
ละ 63.84 ของค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานรวม เพิ่มขึ้น 289,344.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.71 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน (2) ค่าเสื่อมราคา 2,957,239.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.98 ของค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานรวม ลดลง
(870,241.58) คิดเป็นร้อยละ (22.74) เมื่อเทียบกับปีก่อน (3) ค่าใช้สอย 2,609,619.75 บาท คิดเป็นร้อยละ
9.69 ของค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงานรวม เพิ่มขึ้น 1,069,251.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.42 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน (4) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 1,580,160.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.87 เพิ่มขึ้น 1,580,160.00
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปีก่อน
อัตราส่วนทางการเงิน
1. สภาพคล่องทางการเงิน
1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน/อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 25.792 เท่า ลดลงจาก
ปีก่อน 3.982 เท่าแสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากคณะฯ มีหนี้สินหมุนเวียน
ลดลงและมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น อาทิ เงินฝากส่วนกลาง – กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑.๒ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย 25.780
เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.986 เท่า แสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หรือมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดให้ได้เร็วเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอัตราที่มากกว่า 1 เนื่องจากคณะฯ
มี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นลดลงและมี สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น อาทิ เงิ น ฝากส่ ว นกลาง – กองคลั ง มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
2. วัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
2.1 อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ 0.324 เท่า
ลดลงจากปีก่อน (0.040) เท่า แสดงว่าคณะ ฯ สามารถใช้สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ลดลง
2.2 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้การค้า
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 คณะรั ฐ ศาสตร์ มี อั ต ราการหมุ น ของลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ทดรองจ่ า ย
228.701 รอบ แต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 0.016 วัน ถือว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวม เมื่อเทียบ
กับปีก่อนมีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืม 71.541 รอบ และแต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 0.003 วัน ซึ่งมีอัตรา
การหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืมเพิ่มขึ้น และใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้น แสดงว่าคณะฯ มีความสามารถในการ
บริหารลูกหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้น
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๓. วัดภาระหนี้สิน
3.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 0.025 เท่า ลดลงจากปี
ก่อน (0.002) เท่า เนื่องจากคณะฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปีก่อน แสดงว่าคณะฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ต่า
3.2 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 0.024 เท่า ลดลง
จากปีก่อน (0.002) เท่า แสดงว่าคณะฯ มีภาระหนี้สินต่าและหนี้สินส่วนใหญ่มาจาก เงินยืมทดรองราชการ
๔. ความสามารถในการหากาไร
๔.๑ อัตรากาไรต่อรายได้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราผลตอบแทนกาไร 16.632% ลดลงจากปีก่อน
(6.161)% เนื่องจากคณะฯ มีรายได้จากการดาเนินงานลดลง
๔.๒ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 5.243 % ลดลง
จากปีก่อน (2.699)% แสดงว่าคณะ ฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูป
กาไรลดลง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชี และ
รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๕ รายงานผลสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน
คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕64
คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 และข้อ 54กาหนดให้คณะ
จัดทารายการทางการเงินประจาปี เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ภายนอกทาการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะในรอบปีงบประมาณ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว อธิการบดีได้มีคาสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1747/๒๕64 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้
ดาเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะฯ ได้ทาการวิเคราะห์งบ
การเงิ น และเสนอรายงานต่ อ อธิ ก ารบดี ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ อว 0604.20/3587 ลงวั น ที่ 15 ธั น วาคม
พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลการสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
1.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 และงบแสดงผลการดาเนินงาน สาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ผู้สอบบัญชี…
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ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 และผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
2. งบแสดงผลการดาเนินงาน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
รายได้จากการดาเนินงาน
41,324,726.21 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
32,948,241.58 บาท
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย
8,376,484.63 บาท
3. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64
สินทรัพย์รวม
136,259,580.87 บาท
หนี้สินรวม
1,611,144.69 บาท
ส่วนทุนรวม
134,648,436.18 บาท
4. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2564
4.1 ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ ประจาปีงบประมาณ 2564 และ 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ ประจาปีงบประมาณ 2564 และ 2563
รายการ
4.1.1 งบแสดงผลการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย
4.1.2 งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนทุนรวม
4.1.3 งบรายรับ-รายจ่าย(กระแสเงินสด)
เงินสดรับ
เงินสดจ่าย
เงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
4.1.4 เงินฝากส่วนกลาง
เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง
เงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ
2564

ปีงบประมาณ
2563

ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

41,324,726.21
32,948,241.58
8,376,484.63

41,213,076.60
37,638,499.67
3,574,576.93

0.27
(12.46)
134.33

136,259,580.87 129,464,793.83
1,611,144.69
2,686,502.68
134,648,436.18 126,778,291.15

5.25
(40.03)
6.21

41,306,656.73
29,683,618.64
10,550,882.85
67,141,986.11
65,873,265.22
57,329,205.22
8,544,060.00

(002)
(0.16)
0.49
0.18
20.37
17.38
45.25

42,327,975.88
35,239,148.91
7,088,826.97
56,591,103.26
54,724,543.96
48,842,293.96
5,882,250.00

( เงินฝากร้อยละ 10 จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)

4.2 การวิเคราะห์...
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4.2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงาน จานวน 8,376,484.63 บาท เพิ่มขึ้น 4,801,907.70 บาท หรือร้อยละ 134.33 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจาก คณะฯ มีรายได้จากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากงบประมาณ
จานวน 18,303,253.14 บาท เพิ่มขึ้น 4,879,405.98 บาท หรือร้อยละ 36.35รายได้จากการอุดหนุนและ
บริจาคจานวน 333,200 บาท เพิ่มขึ้น 249,186 บาท หรือร้อยละ 296.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน และค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงานลดลงร้อยละ 12.46 ซึ่งลดลงในทุกประเภทรายจ่าย ยกเว้น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์
และคณะฯ มีเงินฝากส่วนกลางเพิ่มขึ้น 11,148,721.26 บาท หรือร้อยละ 20.37 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 136,259,580.87บาท
เพิ่มขึ้น 6794,787.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องคณะมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 18.27 จากรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.64 ลูกหนี้-กองคลัง เพิ่มขึ้น ร้อยละ
30.59 และวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.32 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มีหนี้สินรวมจานวน 1,611,144.69
บาท ลดลง 1,075,357.99 บาท หรือลดลงร้อยละ 40.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ส่ ว นทุ น ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มี ส่ ว นทุ น รวม จ านวน
134,648,436.18 บาท เพิ่มขึ้น 7,870,145.03 บาท หรือร้อยละ 6.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4.4 การวิเคราะห์งบรายรับ-รายจ่าย(กระแสเงินสด)
เงิ น สดรั บ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มี เ งิ น สดรั บ จ านวน
41,306,656.73 บาท ลดลง 1,021,319.15 บาท หรือร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับปีก่อน
เงิ น สดจ่ า ย ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มี เ งิ น สดจ่ า ยจ านวน
29,683,618.64 บาท ลดลง 5,555,530.27 บาท หรือร้อยละ 0.16 เมื่อเทียบกับปีก่อน
เงิ น สดเพิ่ ม ขึ้ น /(ลดลง)สุ ท ธิ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มี เ งิ น สด
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ จานวน 10,550,882.64 บาท เพิ่มขึ้น 3,462,055.88 บาท หรือร้อยละ 0.49 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน
4.5 การวิเคราะห์เงินฝากส่วนกลาง
เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะฯ มีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง
จานวน 57,329,205.22 บาท เพิ่มขึ้น 8,486,911.26 บาท หรือร้อยละ 17.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน
เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะฯ มีเงินฝากคลัง จานวน 8,544,060.00 บาท
เพิ่มขึ้น 2,661,810.00 บาท หรือร้อยละ 45.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน
5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
5.1 ตารางที่ 2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2564 และ 2563
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

ปีงบประมาณ
2564 2563

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

5.1.1 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เท่า

42.52 21.56

20.96

เท่า

42.38 21.49

20.89

(สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน)

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เร็ว
(สินทรัพย์หมุนเวียน-วัสดุคงเหลือ/หนี้สินหมุนเวียน)

คาอธิบาย
คณะฯ มีความสามารถ
ในการชาระหนีส้ ิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีก่อน
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5.1.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
- อัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้เงินยืม
รอบ

4.44

2.75

1.69

(เงินทดรองราชการ/ลูกหนี้เงินยืมถัวเฉลี่ย)

- ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้

วัน

82.20 132.7
2

(50.52)

เท่า

0.01

0.02

(0.01)

เท่า

0.01

0.02

(0.01)

(365 วัน / อัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้เงินยืม)

5.1.3 อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน
- อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
(หนี้สินรวม/ทุนรวม)

-อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
(หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม)

5.1.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา
กาไร
-อัตราส่วนกาไรต่อรายได้
ร้อยละ 20.27
(รายได้สูง (ต่า) กว่ารายได้/รายได้รวม)*100
-อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ร้อยละ 6.15
(รายได้สูง (ต่า) กว่ารายได้/สินทรัพย์รวม)*100

8.67

11.60

2.76

3.39

คณะฯ มีอัตราการ
หมุนของลูกหนี้เพิ่มขึ้น
และระยะเวลาการ
เรียกเก็บหนี้ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อน
คณะฯ มีภาระหนี้สนิ
น้อยและยังสามารถก่อ
หนี้เพิ่มได้ในอนาคต
คณะฯ มีความสามารถ
ในการหากาไรเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีก่อน

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและผล
วิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๖ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและ
การสอบบัญชี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของส่วนของ
ภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ คณะฯได้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) อธิการบดีได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เลขทะเบียน ๘๙๗๔ เป็นผู้สอบบัญชี
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
เรื่ อง แต่งตั้งผู้ ส อบบั ญชีคณะศิล ปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ ๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ได้ดาเนินการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
(๒) เสนองบการเงินและรายงานวิเคราะห์งบการเงินผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วาระพิเศษ
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
(๓) เสนองบการเงินและรายงานวิเคราะห์งบการเงินเรียนอธิการบดีผ่านหัวหน้าสานักงานตรวจสอบ
ภายใน ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๔.๑๕.๑/๑๘๑๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอรายงานงบการเงินและ
รายงานวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(๔) เสนองบการเงิน และรายงานวิเ คราะห์ งบการเงินผ่ านที่ป ระชุม กรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายงาน…
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รายงานงบการเงิ น และผลการวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น และการสอบบั ญ ชี คณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้
๑. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ
๕,๘๓๑,๘๙๙.๒๓ บาท
รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
๙,๒๔๗,๖๘๖.๐๐ บาท
รายได้รับจัดสรร-เงินทุนสารอง
๔,๗๗๒,๑๖๗.๓๐ บาท
รายได้จากแหล่งอื่น
๓๓๑,๔๔๑.๖๘ บาท
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
๒๐,๑๘๓,๕๒๔.๙๘ บาท
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๐,๗๓๐,๘๐๘.๖๒ บาท
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน
๔๔๔,๒๖๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายค่าใช้สอย
๑,๓๖๙,๓๙๗.๙๗ บาท
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ
๑๖๕,๘๒๙.๐๔ บาท
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
๕๓๘,๔๙๗.๖๖ บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าเสื่อมราคา
๖๕๒,๒๙๕.๕๘ บาท
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
๑๕,๒๐๑,๐๘๘.๘๗ บาท
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔,๙๘๒,๔๓๕.๓๔ บาท
๒. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
สินทรัพย์รวม
๙,๑๖๖,๑๓๖.๓๖ บาท
หนี้สินรวม
๑๙,๔๖๘,๙๐๑.๖๒ บาท
ส่วนของทุนรวม
(๑๐,๓๐๒,๗๖๕.๒๖) บาท

๓. ตารางแสดงผล...
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๓. ตารางแสดงผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับ ๒๕๖๓
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับ ๒๕๖๓
รายการ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ร้อยละของการ
๒๕๖๔
๒๕๖๓
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
งบแสดงผลการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน
๒๐,๑๘๓,๕๒๔.๙๘
๒๕,๐๘๗,๔๗๐.๖๓
(๑๙.๕๕)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
๑๕,๒๐๑,๐๘๘.๘๗
๑๕,๐๒๑,๖๕๖.๑๖
๑.๑๙
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย
๔,๙๘๒,๔๓๖.๑๑
๑๐,๐๖๕,๘๑๔.๔๗
(๕๐.๕๐)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
๙,๑๖๖,๑๓๖.๓๖
๘,๑๐๒,๒๒๔.๙๔
๑๓.๑๓
หนี้สิน
๑๙,๔๖๘,๙๐๑.๖๒
๑๙,๙๕๙,๗๐๐.๒๔
(๒.๔๖)
ส่วนทุนรวม
(๑๐,๓๐๒,๗๖๕.๒๖)
(๑๑,๘๕๗,๔๗๕.๓๐)
(๑๓.๑๑)
๔. รายงานผลการวิ เ คราะห์ งบการเงิน ของคณะศิ ลปประยุ กต์ และสถาปัต ยกรรมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๑ การวิเ คราะห์ผลการด าเนิน งาน คณะศิล ปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี มีผลการดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายงานการเงินของ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายหรือกาไรจากการดาเนินงาน เป็นเงินจานวน
๔,๙๘๒,๔๓๕.๓๔ บาท หรือกาไรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจานวน ๕,๐๘๓,๓๗๙.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐
สาเหตุหลักมาจากการดาเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายได้ลดลง
(๑) รายได้ จ ากการด าเนิ น งาน ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๔ คณศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้จากการดาเนินงานทั้งสิ้น ๒๐,๑๘๓,๕๒๔.๒๑ บาท ลดลง ๔,๙๐๓,๙๔๖.๔๒ บาทหรือ
ร้อยละ ๑๙.๕๕ เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจาการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา และเกิดจากการลดลงของ
โครงการบริการวิชาการจากการหารายได้
(๒) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งาน ส าหรับ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๔ คณศิ ล ปประยุก ต์ แ ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าใช้จ่ ายจากการดาเนินงานทั้งสิ้น ๑๕,๒๐๑,๐๘๘.๘๗ บาท เพิ่มขึ้น ๑๗๙,๔๓๒.๗๑ บาท
หรือร้อยละ ๑.๑๙ เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมากจากการบันทึกบัญชีรับรู้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวิจัยเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่น
๔.๒ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(๑) สิ น ทรั พย์ ร วม ณ วัน ที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๖๔ คณะศิล ปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีสินทรัพย์รวม ๙,๑๖๖,๑๓๖.๓๖ เพิ่มขึ้น ๑,๐๖๓,๙๑๑.๔๒ บาท หรือร้อยละ ๑๓.๑๓ เมื่อเทียบจากปีก่อน โดย
ส่วนใหญ่มาจาก สินทรัพย์เพิ่มขึ้น เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและครุภัณฑ์
(๒) หนี้สินรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหนี้สิน
รวม ๑๙,๔๖๘,๙๐๑.๖๒ บาท ลดลงจากปีก่อน ๔๙๐,๗๙๘.๖๒ บาท หรือร้อยละ ๒.๔๖ เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่
หนี้สินมาจากการติดลบในระบบ UBU FMIS สะสมยกมา
(๓) ส่วนทุนรวม...
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(๓) ส่วนทุนรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีส่วน
ทุนรวม (๑๐,๓๐๒,๗๖๕.๒๖) บาท ลดลง ๑,๕๕๔,๗๑๐.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๑ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
สาเหตุหลักเกิดจากมีทุนเพิ่มขึ้น และมีรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสมลดลงเนื่องจากมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
๕ ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ลาดับ

อัตราส่วนทางการเงิน

งบประมาณ
๒๕๖๔ ๒๕๖๓

๑

๒

๓

๔

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ผลการวิเคราะห์

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

(เท่า)

(เท่า)

(เท่า)

● อัตราส่วนทุนหมุนเวียน/อัตราส่วน
สภาพคล่อง

๘.๐๕

๕.๙๐

๒.๑๕

คณะฯมีความคล่องตัวทางการเงิน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

● อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

๗.๙๕

๕.๗๙

๒.๑๖

คณะฯมีความคล่องตัวที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วกว่าปีก่อน

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน

(เท่า)

(เท่า)

(เท่า)

● อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

๒.๒๒

๓.๑๐

(๐.๘๘)

อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน

(เท่า)

(เท่า)

(เท่า)

● อัตราส่วนหนี้รวมสินต่อทุน

(๑.๘๗) (๑.๖๘)

(๐.๑๙)

คณะฯมีความเสี่ยงในการก่อหนี้
ลดลง

● อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม

๒.๑๔

๒.๔๖

๐.๓๒

คณะไม่มีภาระหนีส้ ินเพิ่มขึ้น และ
การบริหารมีความเสี่ยงต่า

อัตราส่วนความสามารถในการหากาไร

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

● อัตรากาไรต่อรายได้

๒๔.๖๙ ๔๐.๑๒ (๑๕.๔๔) คณะฯมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้

● อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

๔๙.๕๐ ๑๒๔.๒ (๗๔.๗๔) คณะฯมีประสิทธิภายการทากาไร
๔
จากสินทรัพย์ทั้งหมดได้สูง

คณะฯยังไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่
มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้มากนัก

๕.๑ การวิเคราะห์...
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๕.๑ การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
(๑) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น ๒.๑๕ เท่าเมื่อ
เทียบกับปีก่อน แสดงว่าคณะฯ มีความคล่องตัวทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ้น และหนี้สินหมุนเวียนลดลง
(๒) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพิ่มขึ้น ๒.๑๖ เท่า เมื่อเทียบ
กับปีก่อน แสดงว่าคณะฯ มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้เร็วกว่าปีก่อน เนื่องมากจากหนี้สิน
หมุนเวียนลดลง
๕.๒ การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
(๑) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม คณะฯมีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ลดลง ๐.๘๘
เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงว่าคณะฯ ยังไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้มากนัก
(๒) อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ และระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ คณะฯมีความสามารถในการบริหาร
ลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว และสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ทั้งหมด
๕.๓ การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน
(๑) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คณะฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น ๐.๑๙ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน
แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีความเสียงในการก่อหนี้ลดลง และมีความเสี่ยงทางการเงินที่จะจ่ายคืนหนี้ได้ยากขึ้นในอนาคต
ลดลง
(๒) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม คณะฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมลดลง ๐.๓๒ เท่า
เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่าคณะฯ ไม่มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และการบริหารก็มีความเสี่ยงต่า
๕.๔ การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
(๑) อัตรากาไรต่อรายได้ คณะฯมีอัตราผลตอบแทนภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ ๑๕.๔๔
เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนสูงแม้อัตราส่วนลดลงแต่ยังถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี
(๒) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คณะฯมีอัตราส่วนระหว่างรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายกับสินทรัพย์
รวมแสดงถึงประสิทธิภาพการทากาไรจากสินทรัพย์ทั้งหมดของคณะฯที่มีอยู่ แม้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์จะลด
ลด ร้อยละ ๗๔.๗๔ ก็ตาม
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
และการเงิน รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ที่ต้องรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบ
การเงินของคณะจัดทารายงานเป็นตารางสรุปข้อมูล โดยใน สดมภ์ (column) แรก เป็นรายการที่ต้องรายงานทางด้าน
การเงินต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) งบแสดงฐานะทางด้านการเงิน สินทรัพย์ (หมุนเวียน
และไม่หมุนเวียน) และหนี้ (หมุนเวียน และไม่หมุนเวียน) 2) งบแสดงผลการดาเนินการรายได้ โดยแสดงเฉพาะหมวด
รายจ่ายหลัก และ 3) งบกระแสเงินสด โดยสดมภ์ (column) ถัดไปจะเป็นข้อมูลของคณะต่างๆ เพื่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย…
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มหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาผลการดาเนินงานโดยรวมของแต่ละคณะได้อย่างรวดเร็ว และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการดาเนินงานแก่มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ทั้งนี้ ในอนาคตอาจพัฒนาการจัดทารายงานดังกล่าวจาก
ระบบสารสนเทศและออกแบบการน าเสนอข้อมูล (Dashboard) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยขอคาแนะนาในการ
ดาเนินงานจากรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ และประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย งานทะเบียน
นั ก ศึ ก ษาและประมวลผล กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได้ต รวจสอบเงื่อ นไขการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ตามหลั กเกณฑ์ที่บั ญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประจาคณะสังกัดของผู้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)
จาแนกตามปีการศึกษาและสังกัด จานวน ๖ คน ดังนี้
๑. สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)
จานวน ๑ คน ดังนี้
๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา จานวน ๑ คน
๒. สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ จานวน ๕ คน ดังนี้
๒.๑ คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จานวน ๑ คน
๒.๒ คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน ๔ คน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน และประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท จานวน ๕ คน
รวมทั้งหมดจานวน ๖ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ จานวน ๓ หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ และ
คณะเกษตรศาสตร์
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ และ
คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์…
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เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาหลักสูตร
จานวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน ๑ หลักสูตร และ
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑.๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
คณะศิล ปศาสตร์ เสนอขอปรั บ ปรุงหลั กสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิช านิเทศศาสตร์ หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในศาสตร์และศิลป์ด้านการสื่อสาร สามารถปรับตัวให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่ อสาร มีทักษะการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารในแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและ
หลากหลาย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกในหน้าที่และรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนสามารถนาความรู้ในวิชาชีพมา
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่ม
วิชาชีพบังคับ จานวน ๖๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชี พเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา จานวน ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖
หน่วยกิต จั ดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน -เวลาราชการ และ/
หรือนอกวัน - เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับ นักศึกษา ๖๐ คน/ปี หลั กสู ตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหั วในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ ย ๕ ปี เป็นเงิน
๒๘,๔๕๓ บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ จานวน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อคน
หรือคิดเป็น ๒๔,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจานวนนักศึกษาเข้าศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๕๔ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน จานวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน ๑๖ ตัว
บ่งชี้
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ รั บ การตรวจสอบภาษาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นภาษา
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว
การขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิ ล ปศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรียบร้อยแล้ว
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๒) หลักสูตรระดับปริญญาโท
๒.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิด
การเรี ย นการสอนครั้ ง แรกตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๒
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษา
ในหลักสูตรแล้วจานวน ๑๑ รุ่น มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๒๗ คน และมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว ๑๑ รุ่น จานวน ๑๕ คน
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท ๒ ปี พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีการอาหาร การนาผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร มีการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต สร้ างมูล ค่าเพิ่มให้ กับผลผลิ ตทางการเกษตรและอาหารพื้นเมือง รวมทั้งเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยี การอาหาร เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลั กสูตรเต็มเวลา ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น
แผน ก แบบ ก๑ ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๗ หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต)
และ หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๑๔ หน่วยกิต และแผน ข ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต
(กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๗ หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต) และ หมวดการค้นคว้าอิสระ
จานวน ๕ หน่ว ยกิต การจัดการเรีย นการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน -เวลา
ราชการและ/หรือนอกวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๘ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๑ จานวน ๑ คน แผน ก แบบ ก๒
จานวน ๔ คน แผน ข จานวน ๓ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน ๒๓,๔๔๐ บาทต่อคน
ต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๔ คน มีตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรดั ง กล่ า ว ผ่ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง...
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กลั่ น กรองหลั กสู ตรของสภามหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรียบร้อยแล้ว
๓) หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๓.๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรั บปรุงหลั กสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึ กษา ๒๕๕๒ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว
๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จานวน
๑๑ รุ่น มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๘ คน และมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๕ รุ่น
จานวน ๕ คน
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารอาหาร หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก ๓ ปี พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอาหาร เป็นผู้นา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอาหาร สามารถพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตอาหารให้มี
ศักยภาพและแข่งขันได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ๑) ผู้สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ๒) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จานวน ๔๘ หน่วยกิต และ ๗๒ หน่วยกิต โดยแบ่ง
แผนการศึกษาออกเป็น ๓ แบบ คือ แบบ ๑.๑ ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๔๘ หน่วยกิต แบบ ๒.๑
ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต และแบบ ๒.๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่
น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) และ
หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๔๘ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการ
สอนวั น -เวลาราชการและ/หรื อ นอกวั น -เวลาราชการ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๔ คน/ปี (แบบ ๑.๑ จานวน ๒
คน แบบ ๒.๑ จานวน ๑ คน และแบบ ๒.๒ จานวน ๑ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน
๒๖,๒๔๐ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิด
เป็น ๕๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
จานวน ๔ คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว
ได้ รั บ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งทางภาษาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นภาษา คื อ ดร.นริ น ทร
บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอ…
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การขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว ผ่ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวั นที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริห ารวิช าการ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในการประชุ มครั้ ง ที่ ๑๔/๒๕๖๔ วาระพิเ ศษ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
หลักสูตร จานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่
๑) หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
เพื่อจะได้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Champasak Agriculture and
Forestry College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจ ารณาตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ แจ้ งความประสงค์ จัดทาบั นทึกข้อ ตกลงความร่ ว มมือทางวิช าการ ระหว่า ง
มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ราชอาณาจั ก รไทย กับ Champasak Agriculture and Forestry College (วิ ทยาลั ย
กสิกรรมและป่าไม้จาปาสัก) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน วิจัย งานบริการ
วิชาการ ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๖๔ มีมติและข้อเสนอแนะให้แก้ไขใบสรุปเรื่อง ตรวจสอบและปรับแก้ไขการเขียนในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการจากรูปแบบกลางของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในวาระต่อไป ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๔ มกราคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เพื่อให้...
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เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ตามขั้ น ตอนการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สานักงาน
อธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามแบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัตกิ ารจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ราชอาณาจั ก รไทย กั บ Champasak Agriculture and Forestry
College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มติที่ประชุม
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๔.๔.๒ การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of
Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งความประสงค์ จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of Medicine
and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้
และฝึกทักษะด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้ว นั้น
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๕ และที่ ป ระชุ มคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการจั ดท าบัน ทึก ข้ อตกลงความร่ ว มมื อทางวิ ช า การกั บ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ตามขั้ น ตอนการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สานักงาน
อธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามแบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัตกิ ารจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of Medicine and
Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖…
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ระเบียบวาระที่ ๖ วาระพิเศษ (ลับ)
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๖๕

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

...…........................................................
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

...….........................................................
(รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

