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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
  

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๑๕. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๘. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๙. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพราช     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๑. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
                    ๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์… 



2 
 

๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
      - 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ 
๖. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๗. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๙. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๐. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ (เข้าประชุมออนไลน์) 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการ
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๓ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๙ คน                   
ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม    

                

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วม 
   การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 
 จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

  ๑.๑.๒  ขอแสดงความเสียใจกับรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เนื่องจากศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุข           
นุ่มนนท์  ซึ่งเป็นมารดาของรองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสียชีวิต
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม  ในคืนวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ณ. ศาลา ๑ (ศาลาเตชะอิทธิพร)               
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
 ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จึงขอแสดงความเสียใจกับรองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  ในครั้งนี้ด้วย 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
               

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ                

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕   

          

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบอธิการบดีสรุปรายงานความก้าวหน้าในการด าเนิน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นต่างๆ เช่น ผลการด าเนินงานและประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งต่อมหาวิทยาลัยและต่อสังคม ในโครงการส าคัญ อาทิ โครงการ Smart Farmer  

 โครงการ... 
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โครงการวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้ให้ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม ในการประชุมครั้งต่อไป 

                 
มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบอธิการบดีด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป      
  
 ๑.๒.๒  การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (กมอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.) 
ให้ความเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษานิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยให้ขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่
ในชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมติ กมอ. ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ
ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบ ที่ก าหนดในปีการศึกษา 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 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดั งกล่าว จึ งมีมติ เห็นชอบในหลักการให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับ
นักศึกษา โดยก ากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

 ๑.๒.๓  รายงานค าพิพากษาคดีอาญาของศาลฎีกา 
    ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายเสวก บุญกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ น าเสนอ

ที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
   1. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งเรื่องให้
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการไต่สวนและด าเนินคดีกับศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ขณะที่
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายหมุนเวียนหรือทดรองราชการ 
(Petty Cash) โดยมิชอบ 
    2. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้รายงานค าพิพากษาคดีอาญาของศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 กรณศีาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ขณะที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
                 มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายหมุนเวียนหรือทดรองราชการ (Petty Cash) โดยมิชอบ
ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขด าที่              
อท 83/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อท 40/2562 ระหว่าง พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3  โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ จ าเลย โดยศาล พิพากษาว่า 
จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑51, 157 การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ 
ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์                        
รวม 3 กระทง จ าคุกกระทงละ 5 ปี รวมจ าคุก 15 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งใดผู้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต รวม 2 กระทง จ าคุกกระทงละ 1 ปี รวมจ าคุก 2 ปี ค าให้การรับ
ข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาของจ าเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 ให้กระทงละหนึ่งในสาม ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์ คงจ าคุก 10 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบเพ่ือให้ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งใดผู้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต คงจ าคุก 1 ปี 4 เดือน รวมจ าคุก 11 ปี 4 เดือน 
     3. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้รายงานค าพิพากษาคดีอาญาของศาล
อุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2563 คดีหมายเลขด าที่ อท. 409/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 3357/2563 ระหว่าง พนักงาน
อัยการ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3  โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ 
วิโรจนกูฏ จ าเลย โดยศาลพิพากษาว่า การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์
ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต จ าคุกกระทงละ 5 ปี รวม 3 กระทง ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือโดยทุจริต จ าคุกกระทงละ 1 ปี รวม 2 กระทง ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทงละหนึ่ง
ในสาม ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต จ าคุกกระทงละ 
3 ปี 4 เดือน รวม 3 กระทง และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต จ าคุกกระทงละ 8 เดือน 
รวม 2 กระทง รวมเป็นจ าคุก 9 ปี 28 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น 
 

ข้อเท็จจริง 
  1. ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฎ ได้ฎีกาค าพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อศาลฎีกา 
        2. วันที่ 7 กันยายน 2564 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษา ที่ 3655/2564 ระหว่าง พนักงานอัยการ 
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3  โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ 
จ าเลย สรุปได้ว่า ตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการที่จ าเลยอนุมัติการใช้เงินส ารองจ่ายหมุนเวียนหรือเงินทดรอง
ราชการ (Petty Cash) 
   (1) โครงการทอดกฐินสามัคคีและมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2549 เพ่ือบูรณะวัดหลวง จ านวน 
500,000 บาท  
   (2) โครงการยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลักสูตร 
TESOL Certificate ณ สถาบัน International House Sydney – Teacher Training Center เพ่ือเป็นค่าจ้างให้แก่
บริษัท GLOBAL student services จ านวน 1,076,180 บาท 
   (3) โครงการยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ศึกษาอบรม 
ณ สถาบัน Institute of Continuing and TESOL Education, The University of Queensland เมืองบริสเบน
ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่บริษัทเดอะ กราดูเอ็ด จ ากัด จ านวน 1,198,000 บาท  
                  (4) โครงการ… 
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   (4) โครงการให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
ชั่วคราว กู้ยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาจ านวน 165 ราย รวมเป็นเงินที่จ าเลยอนุมัติให้กู้ยืม 
42,348,468 บาท และโครงการให้ผู้กู้ที่ส าเร็จการศึกษาและมีหน้าที่ต้องช าระหนี้เงินกู้ยืมคืนตามสัญญาได้รับการ
แปลงหนี้เป็นทุนการศึกษาหรือให้ชะลอการช าระหนี้ โดยนับเวลาท างานเป็นเวลาชดใช้เ งินกู้ยืมแทนการช าระ              
จ านวน 13 ราย เป็นเงิน 6,129,019 บาท 
  เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ท า จัดการ รักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอัน
เป็นการเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์ และฐานเป็นเจ้าพนักงานการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
  ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ค าพิพากษาศาลฎีกา ที่ 3655/2564 ระหว่าง 
พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3  โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์
ประกอบ วิโรจนกูฏ จ าเลย โดยศาลฎีกามีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้จ าคุกนายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ  9 ปี 28 เดือน 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และให้อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานให้
เป็นตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๕ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้าที่ 15  บรรทัดที่ 25 เพิ่มเติมข้อความในข้อเสนอแนะข้อที่ 1 ดังนี้ “และการเจรจาใน

แนวทางท่ีจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการการวิจัย และเพื่อการศึกษาด้วย” 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการด าเนินงานของ 

      คณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
               ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ 581/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการ
ด าเนินงานของคณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติงานร่วมกับคณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และให้ค าแนะน าแก่คณะ/ส านักในการจัดท าแผนพลิกโฉม (Reinventing  

Plan) ของคณะ/ส านัก เพ่ือเสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย 
๓) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพลิกโฉม (Reinventing Plan) ของคณะ/ส านัก และรายงานต่อ 

สภามหาวิทยาลัย และภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรส านักวิทยบริการและส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

สืบเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 เมษายน 
2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ และความคืบหน้า
ของการปรับโครงสร้างองค์กร กรณีส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีความเห็นว่า ปัจจุบันมี 

          การเปลี่ยนแปลง... 
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนมีการปรับไปเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ประกอบกับนโยบายการบริหารงานของอธิการบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ดังนั้น ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงควรมีลักษณะการ
ท างานที่บูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เอ้ือต่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ ทั้งรูปแบบออนไลน์และ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก 

คณะท างานจัดท าข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้จัดประชุมเพ่ือจัดท าข้อมูล และรายละเอียดที่ส าคัญต่างๆ เพ่ือประกอบการปรับโครงสร้างองค์กร และได้
จัดประชุมเพ่ือจัดท าข้อมูล และรายละเอียดที่ส าคัญต่างๆเพ่ือประกอบการปรับโครงสร้างองค์กร  จ านวน 7 ครั้ง
จากนั้นจึงประชุมร่วมคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จึงเสนอการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของทั้งสองส านัก เป็น ส านักทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือด าเนินพันธกิจ 
ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ 
2) บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
3) บริการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ 
4) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
5) บริการวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการรู้สารสนเทศ 

และหน่วยงานได้ก าหนดแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานที่เสนอขอปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
1. ส านักงานเลขานุการ 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 และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
4.1 งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และผลิตสื่อดิจิทัล 
4.2 งานส่งเสริมและสร้างทักษะการเรียนรู้ 

คณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรส านักวิทย
บริการและส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบและแนวทางการด าเนินงานในการปรับโครงสร้างองค์กรของทั้งสองส านัก ดังนี้ 

แนวทางที่ 1  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้างองค์กรของทั้ง
สองส านัก แล้วจึงด าเนินการบริหารจัดการตามโครงสร้างที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็น 
 
                มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยในปัจจุบันยังคงรูปแบบการบริหารจัดการแบบเดิมไปพลางก่อน โดยพิจารณาแนว
ทางการด าเนินงานย่อย ดังนี้  

แนวทางย่อยที่ 1.1 พิจารณาด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
แนวทางย่อยที่ 1.2 ให้ยังคงมีผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการต่อไป  ครั้นเมื่อ 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหมดวาระการด ารงต าแหน่ง จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไปด้วย จนเมื่อมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว จึง
สรรหาผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือบริหารจัดการหน่วยงานตามโครงสร้างที่เสนอ
ข้างต้น 

แนวทางที่ 2  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้างองค์กรของทั้งสอง
ส านัก แล้วด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือการยุบส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เมื่อ 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหมดวาระการด ารงต าแหน่ง จึงสรรหา ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วด าเนินการบริหารจัดการหน่วยงานตามโครงสร้างที่เสนอข้างต้น โดยไม่ต้องรอการที่
มหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 

2. การพิจารณายุบเลิกโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2542 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบ

อนุมัติในหลักการให้จัดท าโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการในการ 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ต าราประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับ
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ส านักวิทยบริการเป็นผู้จัดท าโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ รวมทั้งแผนการด าเนินงานและให้
ศึกษาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการด าเนินการในการจัดตั้งโรงพิมพ์ ทั้งนี้ การด าเนินการในส่วนของ                   
ส านักวิทยบริการได้มอบหมายให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร โดยหัวหน้าหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าโครงการ
จัดตั้ง โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยทางฝ่ายผลิตและบริการเอกสารได้
จัดท า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 
และได้น าเสนอ ร่าง ข้อบังคับฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการจัดตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2544 และได้ด าเนินการใน
รูปแบบของหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
อ านวยการโรงพิมพ์ ทั้งนี้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นอย่างมาก โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ประสบปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน ส่งผลให้งบก าไรขาดทุนของโรงพิมพ์ฯ ซึ่งมีการขาดทุน
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประธานคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ จึงหารือร่วมกับผู้จัดการโรงพิมพ์ฯ ในวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2565 และสรุปประเด็นเพ่ือหารือต่อคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ เกี่ยวกับสถานะและการ
ด าเนินงานของโรงพิมพ์ในอนาคต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ในการยุบเลิกโรงพิมพ์ฯ และจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่บุคลากรโรงพิมพ์ฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2546 ส่วนทรัพย์สินของโรงพิมพ์ให้
พิจารณาจ าหน่าย  

ดังนั้น คณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ จึงเสนอแนวทางเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
แนวทางที่ 1 ให้โอนภาระงานในการผลิตและจัดท าข้อสอบของมหาวิทยาลัย ไปอยู่ในการดูแลของ

ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ส านักวิทยบริการ แล้วพิจารณาว่าทรัพย์สินรายการใดที่สามารถใช้ในการผลิตและจัดท า
ข้อสอบของมหาวิทยาลัยได้ ให้มอบส านักวิทยบริการเพ่ือใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

 
             แนวทางท่ี 2... 
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แนวทางที่ 2 ให้โอนภาระงานในการผลิตและจัดท าข้อสอบของมหาวิทยาลัย  ให้หน่วยงานอ่ืนที่
อาจจะเป็นหน่วยงานภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

3. การพิจารณาหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัย  ก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549  เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษา  วิจัย  ประชุมสัมมนา และฝึกงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้งเปิดให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ  เอกชน  บริษัททัวร์  นักท่องเที่ยวต่างชาติ  และ
บุคคลภายนอก  สถานที่ตั้งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

แต่เนื่องจากผลประกอบการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ประสบปัญหา
รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย คณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ จึงได้ประชุมเพ่ือพิจารณาหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 เสนอให้อยู่ภายใต้สังกัดคณะบริหารศาสตร์ โดยเน้นภารกิจในการจัดการเรียนการสอน 
ตามวัตถุประสงค์ในครั้งที่ขอจัดตั้งหน่วยงานและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ 

แนวทางท่ี 2 เสนอให้อยู่ภายใต้สังกัดส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้เป็นหน่วยงาน
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 

4. การพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ตามอ านาจหน้าที่ของคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการด าเนินงานของคณะ/ส านัก ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย และศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน และจัดท าข้อเสนอแนะหรือแผนปรับปรุงการด าเนินงาน
เป็นการเฉพาะของแต่ละคณะ โดยเฉพาะคณะที่มีผลการรับนักศึกษาต่ ากว่าการรับจ านวนมาก คณะที่มีสถานะทาง
การเงินที่อยู่สภาวะวิกฤติและมีความเสี่ยงอันเนื่องจากอัตราส่วนการใช้งบประมาณเงินรายได้ที่สู งกว่างบประมาณ
แผ่นดิน แต่การรับนักศึกษายังต่ ากว่าเป้าหมายจ านวนมาก และมีอัตราการตกออกของนักศึกษาที่สูงรวมทั้งมี
อัตราส่วนจ านวนบุลากรสายสนับสนุนที่สูงกว่าจ านวนบุคลากรสายวิชาการ โดยหนึ่งในคณะที่ประสบปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น คือ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ ได้ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารและบุคลากรในคณะ เพ่ือรับทราบข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน - การบัญชี ด้านบุคลากร และด้าน
นักศึกษาของคณะ และให้บุคลากรของคณะแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของคณะ และแสดงความคิดเห็นใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ระบุข้อจ ากัดและศักยภาพของคณะที่จะด าเนินการพลิกโฉมการด าเนินงาน 
รวมทั้งสิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงให้คณะจัดท ารายละเอียดของ
แผนปรับปรุงการด าเนินงานของคณะ  

คณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนปรับปรุงการด าเนินงานของคณะ 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน
ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 ให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังคงสถานะความเป็นคณะเหมือนเดิม  
โดยยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยยังคงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไว้ที่คณะทั้งหมดเพ่ือให้
สามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนงานที่เสนอต่อคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ ทั้งนี้ จักต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามข้อเสนอของคณะท างานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมฯ ดังนี้ 

          ๑.๑ รับนักศึกษา… 
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1.1 รับนักศึกษาให้เป็นไปตามจ านวนนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ให้ได้จ านวน  
40 คน/ปีการศึกษา 

1.2 รับนักศึกษาให้เป็นไปตามจ านวนนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตให้ได้จ านวน 50 
คน/ปีการศึกษา โดยปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จากเดิม 
32,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา เป็น 23,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการแข่งขันกับคณะวิชาด้านการออกแบบที่จัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

1.3 รักษาอัตราการตกออกไม่เกินร้อยละ 5  
1.4 เพ่ิมภาระงานด้านบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (โดยแสดงรายละเอียดแต่ละหลักสูตรให้

ชัดเจน) และด าเนินงานและหารายได้จากศูนย์บริการการออกแบบให้มากขึ้น เพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการคณะ ทั้งนี้ จักต้องมีรายได้สุทธิไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านบาท 
        

แนวทางที่ 2 ปรับสถานภาพของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานย่อย ดังนี้ 

แนวทางย่อยที่ 2.1 ปรับสถานภาพของคณะเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง  โดยบุคลากร
สายวิชาการจะไปสังกัดคณะใหม่ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนอาจพิจารณาการเลิกจ้าง หรือการโอนย้ายมาสังกัด
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย โดยสองหลักสูตรของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอให้ไปสังกัดคณะต่างๆ 
ดังนี้ 

1) ให้ทั้งสองหลักสูตรไปสังกัดคณะใดคณะหนึ่ง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะศิลปศาสตร์) 
2) ให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศา

สตรบัณฑิตไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
3) ให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และยุติการรับนักศึกษา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
แนวทางย่อยที่ 2.2 ปรับสถานภาพของคณะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกแบบ ทั้งนี้ 

ส าหรับนักศึกษาท่ียังศึกษาอยู่ เสนอให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1) ยุติการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป และด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนอาจพิจารณาการเลิกจ้าง หรือการโอนย้ายมาสังกัดส่วนกลางมหาวิทยาลัย
ครั้นเมือ่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ปรับสถานภาพของคณะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกแบบ 

2) ยุติการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป และด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
ฝากนักศึกษาให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ่ืน โดยบุคลากรสายสนับสนุนอาจพิจารณาการเลิกจ้าง หรือการโอนย้ายมา
สังกัดส่วนกลางมหาวิทยาลัย แล้วปรับสถานภาพของคณะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกแบบ 

 

แนวทางที่ 3 พิจารณายุบเลิกคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานย่อย ดังนี้ 

แนวทางย่อยที่ 3.1 ยุติการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป และด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ครั้นเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว จึงยุติการด าเนินการจ้างบุคลากรทั้งหมด ทั้งนี้ 
อาจแก้ปัญหาด้านบุคลากรสายวิชาการท่ีอาจลาออกจากราชการโดยการจ้างอาจารย์พิเศษ  

แนวทางย่อยที่ 3.2 ยุติการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป และด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยฝากนักศึกษาให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ่ืน และยุติการจ้างบุคลากรทั้งหมด ทั้งนี้ อาจแก้ปัญหา
ด้านบุคลากรสายวิชาการโดยการจ้างอาจารย์พิเศษ (กรณีที่อาจารย์ประจ าเดิมลาออก) 

 
จึงเสนอ... 
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จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรส านักวิทยบริการและส านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย และพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในการปรับโครงสร้างองค์กรของทั้งสองส านัก  และพิจารณา
แนวทางหนึ่งแนวทางใดตามที่คณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการด าเนินงานของคณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเสนอ 

2. พิจารณาการยุบเลิกโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพิจารณาแนวทางการโอนภาระงาน
ในการผลิตและจัดท าข้อสอบของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางหนึ่งแนวทางใดที่คณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการ
ด าเนินงานของคณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอ 

3. พิจารณาหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ตามแนวทางหนึ่งแนวทางใดที่คณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการด าเนินงานของคณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเสนอ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  
 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบต่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรส านักวิทยบริการและส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย โดยให้ปรับชื่อเป็น ส านักบริการทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล และมอบมหาวิทยาลัย
ประสานการด าเนินงานกับส านักวิทยบริการและส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการ การปรับหน้าที่การท างาน (Function) และจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละ
ฝ่ายที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามการแบ่งหน่วยงานภายในที่เสนอภายใต้ส านักฯ ใหม่ แล้วด าเนินการบริหารจัดการ
หน่วยงานโดยไม่ต้องรอมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ทั้งนี้ ส านักฯ ใหม่ที่จะจัดตั้ง
ขึ้นนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคต จะต้องพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการใช้ปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อท่ีจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ 

  ๒. เห็นชอบการยุบเลิกโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมอบอธิการบดีพิจาณาการ
โอนภาระงานในการผลิตและจัดท าข้อสอบของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี เป็น
ผู้รับผิดชอบ และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

 ๓. มอบอธิการบดีด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เช่น เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ หรือเป็นสถาน
พักฟื้นส าหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น) โดยยังคงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ประชุมสัมมนา และ
ฝึกงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ได้ก าหนดไว้แต่เดิม รวมถึงการมอบหมายคณะหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ต่อไป และเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 ๔. มอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ย้อนหลัง 3 – 4 ปี และรายละเอียดของหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมทั้งสถานะการท างานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และสถานที่ท างานของบัณฑิต  เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 
          2) สรุป... 
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2) สรุปข้อมูลการหารือระหว่างผู้บริหารของคณะและหลักสูตร รวมทั้งบุคลากร ต่อ
แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่างๆ และการด าเนินงานของคณะที่ตอบสนองต่อสังคม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รวมทั้งเทคโนโลยีในอนาคต (เช่น Metaverse หรือ Digital Art 
เป็นต้น) และเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

  ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑  
            (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

          ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ส านัก
งบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน 744,034,500 บาท โดยได้รับเงินประจ างวด จ านวน 447,005,800 บาท คงเหลือยังไม่จัดสรร              
จ านวน 297,028,700 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

งบรายจ่าย 
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  

เงินจัดสรรก าหนดให้
แล้ว 

คงเหลือที่จะจัดสรร
ให้ในไตรมาสที่ 4 

ร้อยละ
การการ
จัดสรร 

ก. รายจ่ายประจ า 594,057,100.00  297,028,400.00  297,028,700.00  49.99 
  งบบุคลากร 238,742,800.00  117,496,400.00 121,246,400       49.21 
  งบด าเนินงาน   10,528,800.00      5,263,800.00 5,265,000        49.99 
  งบเงินอุดหนุน 344,785,500.00  174,268,200.00  170,517,300.00  50.54 
ข. รายจ่ายลงทุน 149,977,400.00  149,977,400.00                      -    100.00 

รวม 744,034,500.00  447,005,800.00  297,028,700.00  60.08 

   มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2564) ดังนี้ 

  ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีผลการเบิกจ่าย 157,009,581.31 บาท จากงบประมาณ
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.10 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด                          
ร้อยละ 8.90 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 30.00) โดยจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

 

 

 

            

                   งบรายจ่าย... 
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- รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน 594,057,100 บาท เบิกจ่าย 151,210,291.31 บาท               
คิดเป็นร้อยละ 25.45 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 8.55 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 34) 
    - รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 149,977,400 บาท เบิกจ่าย 5,799,290.00 คิดเป็นร้อยละ 
3.87 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 9.13 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 13.00)  

แผนภูมิสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 

 
โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
 

  ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย           
สูงกว่าร้อยละ 30 มี 1 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 30  มี 9 หน่วยงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
                 ที่...  

งบรายจา่ย
 ได้รับจดัสรร
งบประมาณ

เบิกจา่ย คงเหลือ
ร้อยละการ
เบิกจา่ย

ร้อยละ
เป้าหมาย
ท่ีก าหนด

ก. รายจา่ยประจ า 594,057,100.00  151,210,291.31 442,846,808.69 25.45 34.00

  งบบคุลากร 238,742,800.00  61,634,721.94   177,108,078.06 25.82

  งบด าเนินงาน 10,528,800.00    1,111,690.41     9,417,109.59     10.56

  งบเงินอดุหนุน 344,785,500.00  88,463,878.96   256,321,621.04 25.66

ข. รายจา่ยลงทุน 149,977,400.00  5,799,290.00     144,178,110.00 3.87 13.00

รวม 744,034,500.00  157,009,581.31 587,024,918.69 21.10 30.00

594,057,100.00 

149,977,400.00 

744,034,500.00

151,210,291.31 

5,799,290.00 

157,009,581.31 

ร้อยละ 25.45

ร้อยละ  3.87

ร้อยละ 21.10

รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

ภาพรวม

เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร
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 รายจ่ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 34 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า        
ร้อยละ 34  มี 6 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 34 มี 4 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 

1 คณะพยาบาลศาสตร์        50.00  
2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 49.20 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 42.01 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 41.37 
5 คณะเภสัชศาสตร์        37.01  
6 คณะวิทยาศาสตร์ 35.89 
7 คณะศิลปศาสตร์ 29.69 
8 ส านักงานอธิการบดี        24.52  
9 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ        23.23  

10 ส านักวิทยบริการ 0 
รวม 25.45 

   

ส านักวิทยบริการยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ในช่วงวิเคราะห์วัสดุต ารา เพ่ือจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ส าหรับจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2564 แต่หน่วยงานได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ณ ไตรมาสที่ 1 ไปแล้วจ านวน 2,068,324.60 บาท และจะด าเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ต่อไป  

   รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 13 ไม่มีหน่วยงานเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
                          ที่... 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 50.00 
2 คณะศิลปศาสตร์ 29.69 
3 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 23.23 
4 ส านักงานอธิการบดี 22.55 
5 คณะวิทยาศาสตร์ 20.95 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20.78 
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 11.59 
8 คณะเภสัชศาสตร์ 8.54 
9 คณะเกษตรศาสตร์ 8.01 

10 ส านักวิทยบริการ 0.00 

รวม 21.10 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 34 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 
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ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ         7.53  
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.42 
3 คณะวิทยาศาสตร์         3.88  
4 ส านักงานอธิการบดี           0  
5 คณะเกษตรศาสตร์ 0  
6 คณะเภสัชศาสตร์ 0  

รวม 3.87 
 

               จากการตรวจสอบในระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 มกราคม 2565  รายจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จ านวน 117 รายการ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 50 
รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 58 รายการ อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงรายการต่อส านักงบประมาณ จ านวน 9 
รายการ ตามแนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส านักงบประมาณก าหนด คือให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จสิ้น
ทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2  ดังนั้น จึงขอให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว  ซึ่งคณะ/หน่วยงาน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

หน่วยงาน จ านวน
รายการที่

ได้รับจัดสรร 

จ านวน
รายการที่ก่อ
หน้ีผูกพัน 

จ านวนรายการ
ที่ยังไม่ก่อหน้ี

ผูกพัน 
(รายการ) 

วงเงินที่ยังไม่ก่อหน้ี 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 10 10 - -  

2. คณะเกษตรศาสตร ์ 16 - 16 8,374,300  

3. คณะเภสัชศาสตร ์ 10 1 9 6,421,600  

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 11 8 3 1,650,000  

5. วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 53 28 25 31,840,000  

6. ส านักงานอธิการบด ี 17 3 14 26,782,900 อยู่ระหว่างโอน
เปลี่ยนแปลงต่อส านัก
งบประมาณ จ านวน 
9 รายการ วงเงิน 

20,080,000 บาท 

รวม 117 50 67 75,068,800  



16 
 

 

คณะ/หน่วยงาน รายการ ผลรวม

คณะเกษตรศาสตร์ เคร่ืองกล่ันระเหยสารสุญญากาศ 1 เคร่ือง 350,000         

ตู้เก็บอุณหภูมิ (ประตูกระจก) 2 ตุ้ 75,000           

ตู้เก็บอุณหภูมิ (ประตูทึบ) 2 ตู้ 143,000         

ตู้แข่แข็ง 2 ตู้ 50,000           

อ่างน  าละลายสารสกัด 1 เคร่ือง 160,000         

เคร่ืองตัดและสับพืชอาหารสัตว์ 1 เคร่ือง 880,000         

เคร่ืองป้ัมน  า 4 เคร่ือง 804,700         

เคร่ืองวัดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เคร่ือง 320,000         

เคร่ืองอัลตราซาวน์  1 เคร่ือง 241,600         

เคร่ืองรีดนมและควบคุมคุณภาพ 1 เคร่ือง 75,000           

งานปรับปรุงโรงเรือนโคเนื อ-โคนม พร้อมระบบบ าบัดน  าเสีย 1 รายการ 1,150,000       

งานปรับปรุงโรงเรือนสุกรพันธ์ุ พร้อมคอก และระบบท าความเย็นแบบเย่ือ
กระดาษ 1 รายการ

1,200,000       

งานปรับปรุงโรงเรือนไก่พื นเมือง พร้อมกรงเลี ยง 1 รายการ 300,000         

งานปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่พร้อมกรงเลี ยง ระบบท าความเย็นแบบเย่ือกระดาษ  1 
รายการ

1,705,000       

ก่อสร้างหอถังเก็บน  า  1 รายการ 560,000         

เคร่ืองท าให้เซลล์แตกตัว 1 ชุด 360,000         

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 8,374,300       

คณะเภสัชศาสตร์ ชุดดูดจ่ายสารละลาย   3 ชุด 75,000           

อ่างละลายสารสกัดด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Ultrasonic bath)   1 เคร่ือง 160,000         

เคร่ืองช่ังทศนิยม 2 ต าแหน่ง  1 เคร่ือง  55,000           

เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง  1 เคร่ือง 75,000           

ตู้อบลมร้อน (hot air oven)   1  ตู้ 150,000         

ชุดสกัดแบบต่อเน่ือง (Soxhlet extractor)  2 ชุด 90,000           

ชุดเคร่ืองระเหยแห้งแบบลดความดัน (Rotary evaporator)  1  เคร่ือง 350,000         

ชุดเคร่ืองบดแปรรูปสมุนไพร  2  เคร่ือง 170,000         

หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั นสูงเสมือนจริงครบวงจรพร้อมจอภาพแสดง
สัญญาณชีพ ระบบกล้อง 4 ทิศทาง 1 รายการ

5,296,600       

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม 6,421,600       

คณะวิทยาศาสตร์ ชุดเคร่ืองพิมพ์สามมติติส าหรับสร้างงานต้นแบบทางการแพทย์ 1 ชุด 610,000         

ชุดทดลองทางการวัดและบันทึกสัญญาณสรีรวิทยา 1 ชุด 690,000         

ชุดโปรแกรมส าหรับการเขียนแบบสามมิติ 1 ชุด 350,000         

คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 1,650,000       

วิทยาลัยแพทย์ฯ กล้องส่องตรวจเนื อเย่ือปากมดลูก   1 เคร่ือง 730,000         

เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส (Biphasic Defibillator) พร้อม 
external pacemaker 3 เคร่ือง

1,800,000       

เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)  4 เคร่ือง 600,000         

เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า (Infusion pump) 30 เคร่ือง 1,500,000       

เคร่ืองจี ตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า   1 เคร่ือง 520,000         

เคร่ืองช่วยท าคลอดสุญญากาศระบบดิจิตอล   2 เคร่ือง 760,000         

เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  1 เคร่ือง 1,800,000       

เคร่ืองช่วยหายใจทารกแรกเกิด (Bipap)  1 เคร่ือง 800,000         

เคร่ืองดมยาสลบ   1 เคร่ือง 1,700,000       

เคร่ืองตรวจและบันทึกคล่ืนหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีดพร้อมแปลผล
 (EKG 12 leads)   5 เคร่ือง

1,000,000       

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา  1 เคร่ือง 3,210,000       

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง  1 เคร่ือง 1,500,000       

เคร่ืองบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นหัวใจทารกในครรภ์   2 เคร่ือง 560,000         

เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคล่ืนผสม   1 เคร่ือง 1,700,000       

โคมไฟล้อเล่ือน  5 เคร่ือง 800,000         

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 2 ชุด 900,000         

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดมดลูก  2 ชุด 900,000         

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ 2 ชุด 1,000,000       

ตู้อบส าหรับทารกแรกเกิด ชนิดมีการควบคุมอุณหภูมิทางผิวหนังและความชื น  2 
เคร่ือง

2,200,000       

เตียงตรวจภายในปรับด้วยไฟฟ้า   4 เตียง 720,000         

เตียงท าคลอดชนิดปรับด้วยไฟฟ้า   2 เตียง 640,000         

เตียงนอนผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า 50 เตียง 4,000,000       

ม่านกั นระหว่างเตียงผู้ป่วย  1 ชุด 160,000         

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดกลาง    2 ชุด 840,000         

ชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power Lab) 2 ชุด 1,500,000       

วิทยาลัยแพทย์ฯ ผลรวม 31,840,000     

ส านักงานอธิการบดี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลเฉพาะทาง 1 เคร่ือง 103,000         

อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 1 เคร่ือง 99,900           

อุปกรณ์เลี ยงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื อ พร้อมเคร่ืองควบคุมอากาศ 1 ชุด 4,000,000       

ลิฟต์ขนของและคนพิการ 1 ชุด 1,500,000       

ระบบกรองน  าโรงงานต้นแบบ 1 ชุด 1,000,000       

ส านักงานอธิการบดี ผลรวม 6,702,900       

ผลรวมทั งหมด 54,988,800     

รายการท่ียังไม่ก่อหนี ผูกพัน
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   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ยัง
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 5 รายการ วงเงิน 2,333,904 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้
ขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  ดังนี้ 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ส านักงานอธิการบดี 
(อุทยานวิทยาศาสตร์) 

1. เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครื่อง  408,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
2. เครื่องบด 1 เครื่อง 125,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
3. ชุดระบายอากาศ 1 ชุด 719,375 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
4.  ชุดตรวจจับโลหะ 1 ชุด 527,900 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
5.  เครื่องท าแห้งแบบปั้มลม 553,629 รอเบิกจ่าย 

    
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่  1                          
(31 ธันวาคม 2564)  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ให้เป็นไปตาม

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และให้หน่วยงานที่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จัดท าแผนการด าเนินงานที่จะท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม              
ครั้งต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
  ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   

 ๔.๑.๒.1  รายงานงบการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผล 
        การวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

                คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ข้อ 28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุ ดบัญชีลงรายการรับและ
จ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและ
การเงินเสนอคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และระเบียบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงิน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเสนอต่ออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

  รายงาน… 
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รายงานทางการเงินประจ าปี จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแส  
เงินสด และหมายเหตุประกอบงบ นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ด าเนินการตรวจบัญชี (งบการเงิน) และรายงานผลการสอบบัญชีเรียบร้อยแล้วนั้น โดยวิทยาลัยฯ ได้เสนอ
รายงานต่ออธิการบดี ตามหนังสือที่ อว 0604.16.1.5/1771 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8  กุมภาพันธ์  2565 ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น วิทยาลัยฯ จึงสรุปข้อมูลรายงานทางการเงิน ผลการสอบบัญชี และรายงาน                 
ผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 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 งบแสดงผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
รายได้จากการด าเนินงาน      
รายได้จัดสรรเงินงบประมาณ     121,279,775.18 บาท 
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)   63,651,000.00 บาท 
รายได้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา             32,094,918.62 บาท 
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์                             23,528,165.89 บาท 
รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ                                     431,256.80 บาท 
รายได้จากการให้บริการบริหารสินทรัพย์                                813,915.00 บาท 
รายได้จากการรับบริจาค                                               1,943,060.00 บาท 
รายได้จากศูนย์พัฒนาเด็ก                                                 573,900.00 บาท 
รายได้จากการวิจัย        3,914,225.00 บาท 
รายได้ระหว่างหน่วยงาน                                                  167,862.68 บาท 
รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                            19,436.79 บาท 
รายได้อ่ืน ๆ                                            68,718.00 บาท 
รวมรายได้              248,486,233.96 บาท

 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน        
ค่าใช้จ่ายบุคลากร     69,693,312.16 บาท 
ค่าตอบแทน                28,448,230.06 บาท 
ค่าใช้สอย                                                              19,148,894.45 บาท 
         ค่าสาธารณูปโภค... 
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ค่าสาธารณูปโภค         9,625,885.73 บาท 
ค่าวัสดุ           10,258,991.17 บาท   
ค่าครุภัณฑ์ (ต่ ากว่าเกณฑ์)                                             1,877,040.00 บาท 
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก      3,914,208.50 บาท 
ค่าใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานของรัฐ                                      156,799.80 บาท 
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์               83,491,063.52 บาท 
เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็ก)                     47,300.00 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย                                226,661,725.39 บาท 

 รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                       21,824,508.57 บาท 
 

1.3 งบกระแสเงินสด 
เงินสดรับ             250,912,603.54 บาท 
เงินสดจ่าย            (160,899,019.97) บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสุทธิ           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 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  - ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นต่องบการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2564 ว่างบการเงินที่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน งบ
กระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

3. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564    
 3.1 ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีสินทรัพย์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
846,783,796.86บาท เพ่ิมข้ึน 17,426,030.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก
เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง งานระหว่างก่อสร้าง ครุภัณฑ์(สุทธิ) และเงินฝากคลัง 
  3.2 ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 
248,486,233.96 บาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 226,661,725.39 บาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 
21,824,508.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 160.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินงบประมาณ (งบลงทุน 
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) เงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล)   

      3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มระหว่างปี 2564 และ 2563 พบว่าวิทยาลัยฯ มีความคล่องตัว

ทางการเงินเพ่ิมขึ้น มีสินทรัพย์หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพ่ิมขึ้น และมีความสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย อัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียน ลูกหนี้สามารถคืนเงินยืมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

    เร็วขึ้น… 
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เร็วขึ้น และมีอัตราผลตอบแทนก าไรการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ได้ย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลตอบแทนใน
รูปแบบก าไรได้มากข้ึนเมื่อเทียบกับ  ปีก่อน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน และ
รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๒  รายงานงบการเงิน และรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน  
   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  

  ๒๕๖๔ 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่            
คณะบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญในนโยบายทางด้านการเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ การสะท้อนการใช้เงินงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงิน
ของคณะที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้อนุญาตให้ คุณอลิศรา 
ศาสนนันทน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๘๓๒๖ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะบริหาร
ศาสตร์ ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว 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 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 รายได้จากการด าเนินงาน 
  รายได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ    ๒๗,๙๖๔,๒๑๔.๑๘ บาท  
  รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา   ๕๙,๑๐๘,๖๙๐.๐๑ บาท  
  รายได้จากการให้บริการ          ๓๒๕,๗๘๑.๐๐ บาท  
  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค         ๑๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
  รายได้อ่ืน        ๔,๓๖๕,๓๐๖.๗๔ บาท   
  รวมรายได ้      ๙๑,๘๗๗,๔๙๑.๙๓ บาท  
 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
  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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  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ     ๔,๐๓๘,๒๖๓.๙๖ บาท 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย      ๕,๔๐๘,๑๖๒.๖๓ บาท  
  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค        ๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท  
  รวมค่าใช้จ่าย      ๖๓,๗๒๑,๙๙๕.๔๖ บาท  
  รายได้สูง (ต่ า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ    ๒๘,๑๕๕,๔๙๖.๔๗ บาท  

๑.๓ งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 รวมเงินสดรับ       ๘๙,๘๐๖,๓๒๗.๕๒ บาท 
 รวมเงินสดจ่าย       58,399,176.00 บาท 
 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ๓๑,๔๐๗,๑๕๑.๕๒ บาท 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 เงินสดรับ 
  เงินลงทุนระยะสั้นครบก าหนดไถ่ถอน           ๖,๕๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท 
 เงินสดจ่าย 
  ซื้อสินทรัพย์ถาวร           ๑๐,๖๓๑,๓๙๘.๐๐ บาท 
 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน      (๔,๑๓๑,๓๙๘.๐๐) บาท 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินสดรับ 
 รับเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง       ๐.๐๐ บาท 
  เงินสดจ่าย        ๔,๔๙3,๑๐๐.๐๐ บาท 
 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (๔,๔๙๓,๑๐๐.๐๐) บาท 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ    ๒๒,๗๘๒,๖๕๓.๕๒ บาท 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด ๓๑๐,๑๖๙,๖๘๖.๓๗ บาท 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด     ๓๓๒,๙๕๒,๓๓๙.๘๙ บาท 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน 
และรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๓  รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน 
     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  
     ๒๕๖๔ 

      คณบดีคณะนิติศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ           
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอ           
คณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน ข้อ ๕๑ ให้กองคลังและส่วน
ราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ รายงานทาง 

 
              การเงิน… 
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การเงินประจ าปี จะต้องประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด                 
และหมายเหตุประกบ 
 เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว  อธิการบดีได้มีประกาศแต่งตั้งให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
สมบูรณ์ สาระพัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๘๙๗๔ เป็นผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
โดยมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับภาครัฐ ทั้งนี้คณะฯ ได้ท าการวิเคราะห์งบการเงินของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เสนอ
รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณา
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 
                      รวมส่วนทนุ                                         ๗๓,๓๘๑,๐๖๐.๐๖ บาท 
  ๒. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
          รายได้จากการด าเนินงาน 
   รายได้จากงบประมาณ                       ๕,๑๘๕,๖๘๒.๓๔ บาท 
                     รายได้ค่าหน่วยกิต                  ๒๒,๓๓๑,๕๒๙.๕๐ บาท                                
  รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน                               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 
            รายได้อ่ืน                                                   ๘๗,๑๑๕.๔๑ บาท 
                    รวมรายได้จากการด าเนินงาน                                       ๒๙,๙๕๑,๓๕๖.๙๑ บาท 
                   ค่าใช้จ่ายจาการด าเนินงาน                            
                    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 
                    ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย                                         ๔,๐๖๐,๐๙๙.๐๕ บาท 
                    รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                             ๒๕,๔๙๗,๗๕๘.๕๖ บาท 
                    รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                      ๔ ,๔๕๓,๕๙๘.๓๕ บาท 
 

      ๓. งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
           กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
          รวมเงินสดรับ        ๓๓,๓๖๓,๕๔๓.๕๓ บาท 
           รวมเงินสดจ่าย               ๒๑,๖๒๒,๙๕๒.๘๗ บาท 

     กระแสเงิน…  
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            กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน            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 
                  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (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

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน ๖,๙๑๖,๑๒๗.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๑ ซึ่งมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นร้อยละ ๕๕.๖๓ และ ๔๔.๓๗ ตามล าดับ ในด้านสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
๑๐,๒๔๕,๑๕๔.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๗ เนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ 
ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าลดลง ๓,๓๒๙,๐๒๖.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ เนื่องมาจากการลดลงของที่ดิน 
อาคาร และครุภัณฑ์สุทธิ 

 

         หนี้สิน  
           ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะนิติศาสตร์มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๑,๒๒๐.๐๐ บาท                    

ปรับลดลงจากปีก่อน จ านวน ๙๖๙,๖๑๗.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖ ซึ่งมีสัดส่วนของหนี้สินหมุนเวียนและ
หนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นร้อยละ ๑.๖๖ และ ๐.๐๐ ตามล าดับ ในด้านหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลง ๙๖๙,๖๑๗.๔๘ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖ เนื่องมาจากการลดลงของใบส าคัญค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้ -มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส่วนด้านหนี้สินไม่หมุนเวียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะฯ ไม่มีหนี้สินไม่หมุนเวียน  

   ส่วนทุน  
         ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะนิติศาสตร์มีส่วนทุนรวมทั้งสิ้น ๗๓,๓๘๑,๐๖๐.๐๖ บาท       

ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน ๗,๘๘๕,๗๔๕.๓๘ บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๒.๐๔ เนื่องมาจากการคณะ ฯ มีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่าย  

    ๔.๒ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
         รายได้จากการด าเนินงาน   
         ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะนิติศาสตร์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เป็นจ านวนเงิน ๔,๔๕๓,๕๙๘.๓๕ 

บาท โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้น ๓๘๒,๘๖๑.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยถือว่าคณะ ฯ มีผลการ
ด าเนินงานภาพรวมดีข้ึน 

   รายได…้ 
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       รายได้จากการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย รายได้จากรัฐบาล และรายได้จากแหล่งอ่ืน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะฯ มีรายได้จากการด าเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๕๑,๓๕๖.๙๑ บาท ปรับลดลง 
๒,๕๕๙,๖๑๕.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๗ เมื่อเทียบกับปีก่อน  เนื่องมาจากการลดลงของรายได้ค่าหน่วยกิต 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย รายได้จากการบริจาค และรายได้อ่ืน 

       ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   
          ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และตัดจ าหน่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะฯ มีค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงานทั้งสิ้น ๒๕,๔๙๗,๗๕๘.๕๖ บาท ลดลง ๒,๙๔๒,๔๗๖.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๕ เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องมาจากคณะ ฯ มีค่าใช้จ่ายลดลงในส่วนของค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคา
และตัดจ าหน่าย       

    ๔.๓ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
          การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง 
           - มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ ๓๓.๔๔ เท่า ปรับเพ่ิมขึ้น ๑๙.๓๐ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน และมี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ ๓๓.๓๔ เท่า เพ่ิมขึ้น ๑๙.๒๘ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงว่าคณะ ฯ มีความ
คล่องตัวทางการเงินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วกว่าปีก่อน เนื่องมาจากเงินสดเพิ่มข้ึนและหนี้สินหมุนเวียนลดลง 

          การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
           - มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่ากับ ๐.๔๐ เท่า ปรับลดลง ๐.๐๘ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน 

และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ สามารถเก็บหนี้ได้ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า        
คณะ ฯ มีความสามารถในการบริหารลูกหนี้ได้ดีมาก ซึ่งท าให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้นอีกด้วย 

         การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
         - มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ ๐.๐๒ เท่า ปรับลดลง ๐.๐๑ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่า        

คณะ ฯ มีหนี้สินลดลง เป็นผลมาจากคณะไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว และส่วนของทุนเพ่ิมข้ึน  
         - มีอัตราส่วนหนี้สินตอ่สินทรัพย์รวม เท่ากับ ๐.๐๒ เท่า ปรับลดลง ๐.๐๑ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนแสดง

ให้เห็นว่าคณะ ฯ มีภาระหนี้สินลดลง  
        การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
        - มีอัตราก าไรต่อรายได้ ร้อยละ ๑๔.๘๗ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๓๕ เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ ๕.๙๗ ลดลงร้อยละ ๐.๐๔ แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีรายได้ลดลง แต่ยังมีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและ
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๔  รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน  
                                  คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

      คณบดีคณะรัฐศาสตร์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของส่วนภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน  

   ที่แสดง… 
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ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็น
ผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ 30                 
ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเก้าสิบ
วันนับวันสิ้นปีบัญชีและระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ 51 เมื่อถึงงวดการบัญชีให้ส่วนราชการ 
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานและหมายเหตุประกอบงบการเงิน นั้น 
 เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเงินฯดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2013/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ และรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 และคณะท าการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                  
ที่ อว 0604.19/5114 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยสรุปดังนี้ 

1. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 
รายได้จากการด าเนินงาน 

 รายได้จากเงินงบประมาณ         8,087,207.61  
 รายได้จากการจัดการศึกษา - ปกต ิ       19,809,509.00  
 รายได้จากการจัดการศึกษา - ทุนส ารอง         2,793,900.00  
 รายได้ดอกเบี้ยรับ             79,635.34  
 รายได้ค่าบริการฝึกอบรม               8,500.00  
 รายได้ค่าบริการวิชาการ         1,483,160.00  
 รายได้อ่ืน ๆ             37,838.40 

     รวมรายได้จากการด าเนนิงาน     32,299,750.35  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร       17,190,880.07 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ภายในประเทศ         217,504.16 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ          267,418.48 
ค่าตอบแทน                 848,722.58 
ค่าใช้สอย          2,609,619.75 
ค่าวัสดุ             168,668.01 
ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์             45,712.00 
ค่าสาธารณูปโภค                   906,375.54 
เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานอ่ืน              1,000.00 
เงินอุดหนุนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ            53,000.00 
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ       1,580,160.00 
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย             75,618.00 
ค่าตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์               5,869.09 
ค่าเสื่อมราคา               2,957,238.95 

   รวมค่าใช้จ่าย… 
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รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน             26,927,786.63 
รายได้จากการด าเนินงานสูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  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 
     สินทรัพย ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  คณะรัฐศาสตร์มีสินทรัพย์รวม จ านวน 102,468,234.16 บาท  
เพ่ิมขึ้น 5,273,006.82 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน 
จ านวน 63,228,598.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.71 ของสินทรัพย์รวม  และเพ่ิมข้ึน  7,603,487.70บาท หรือ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 13.67 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากส่วนกลาง – กองคลัง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จ านวน 61,060,176.50 บาท (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  จ านวน  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 มีหนี้สินรวมจ านวน  2,451,480.83 บาท คิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 2.39 ของหนี้สินและส่วนทุน ลดลง  (98,931.99) บาทหรือคิดเป็นร้อยละ (3.88) เมื่อเทียบกับ        
ปีก่อน หนี้สินส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีจ านวน 2,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  
1.95ของหนี้สินและส่วนทุน และใบส าคัญค้างจ่ายมีจ านวน 359,923.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.35 ของหนี้สิน
และส่วนทุน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีส่วนทุนรวม จ านวน  100,016,753.33 บาท          
คิดเป็นร้อยละ 97.61ของหนี้สินและส่วนทุน เพ่ิมขึ้น  5,371,938.81 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.68 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน  

3.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน   

5,371,963.72 บาท ลดลง (2,346,853.73) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (30.40) เมื่อเทียบกับปีก่อน  เนื่องจากมี
รายได้จากการจัดการศึกษาและรายได้อ่ืน ๆ ลดลง  

รายได้จากการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 32,299,750.33 

บาท ลดลง (1,566,151.39)บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (4.62) เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย (1) รายได้จาก
งบประมาณ จ านวน 8,087,207.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.04 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น     
91,867.44 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน (2) รายได้จากการจัดการศึกษา – ปกติ จ านวน   
19,809,509.00บาทคิดเป็นร้อยละ 61.33 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม ลดลง (2,955,120.50) บาท     

 

   คิดเป็น... 
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คิดเป็นร้อยละ (12.98) เมื่อเทียบกับปีก่อน (3) รายได้จาการจัดการศึกษา – ทุนส ารอง จ านวน 2,793,900.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.65 ของรายได้จากการด าเนินงาน ลดลง (11,405.00) คิดเป็นร้อยละ (0.41) เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน 

 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 26,927,786.63  

บาท คิดเป็นร้อยละ 83.37 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 780,702.34 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.99 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 17,190,880.07 บาท คิดเป็น ร้อย
ละ 63.84 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 289,344.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.71 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน (2) ค่าเสื่อมราคา 2,957,239.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.98 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม ลดลง 
(870,241.58)  คิดเป็นร้อยละ (22.74) เมื่อเทียบกับปีก่อน (3) ค่าใช้สอย 2,609,619.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.69 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 1,069,251.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.42 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน (4) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 1,580,160.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.87 เพ่ิมข้ึน 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 มีความคล่องตัวทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากคณะฯ มีหนี้สินหมุนเวียน
ลดลงและมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มข้ึน อาทิ เงินฝากส่วนกลาง – กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๑.๒ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย 25.780 
เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3.986 เท่า แสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หรือมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดให้ได้เร็วเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีอัตราที่มากกว่า 1 เนื่องจากคณะฯ          
มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงและมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น อาทิ เงินฝากส่วนกลาง – กองคลัง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2. วัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
2.1  อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ 0.324 เท่า  
ลดลงจากปีก่อน  (0.040) เท่า  แสดงว่าคณะ ฯ สามารถใช้สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ลดลง 

2.2  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้การค้า 
         ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราการหมุนของลูกหนี้ เงินยืมทดรองจ่าย 

228.701 รอบ แต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 0.016 วัน ถือว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวม เมื่อเทียบ
กับปีก่อนมีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืม 71.541 รอบ และแต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 0.003 วัน ซึ่งมีอัตรา
การหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืมเพ่ิมขึ้น และใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เพ่ิมขึ้น แสดงว่าคณะฯ มีความสามารถในการ
บริหารลูกหนี้เพ่ิมข้ึน ซึ่งท าให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้น 

 
 
 
 

       ๓. วัดภาระ… 
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๓. วัดภาระหนี้สิน 
3.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 0.025 เท่า ลดลงจากป ี
ก่อน (0.002) เท่า เนื่องจากคณะฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปีก่อน แสดงว่าคณะฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ต่ า 

3.2 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 
        ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 0.024 เท่า ลดลง

จากปีก่อน (0.002) เท่า  แสดงว่าคณะฯ มีภาระหนี้สินต่ าและหนี้สินส่วนใหญ่มาจาก เงินยืมทดรองราชการ 
๔. ความสามารถในการหาก าไร 

  ๔.๑ อัตราก าไรต่อรายได้ 
        ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราผลตอบแทนก าไร 16.632% ลดลงจากปีก่อน 

(6.161)% เนื่องจากคณะฯ มีรายได้จากการด าเนินงานลดลง 
 

            ๔.๒ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
        ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 5.243 % ลดลง

จากปีก่อน (2.699)% แสดงว่าคณะ ฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูป
ก าไรลดลง 
  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชี และ
รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๕  รายงานผลสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน 
   คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕64  

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  น า เสนอที่ ประชุ ม เ พ่ือ พิจารณา                     
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 และข้อ 54ก าหนดให้คณะ
จัดท ารายการทางการเงินประจ าปี เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ภายนอกท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะในรอบปีงบประมาณ  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว อธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ 
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1747/๒๕64 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้
ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะฯ ได้ท าการวิเคราะห์งบ
การเงินและเสนอรายงานต่ออธิการบดี ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.20/3587 ลงวันที่  15 ธันวาคม                
พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

1.  ผลการสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                             
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 และงบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 
 

        ผู้สอบบัญชี… 
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 ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  

2.  งบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน 2564 
 รายได้จากการด าเนินงาน                          41,324,726.21  บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                         32,948,241.58  บาท 
 รายได้สูง(ต่ า)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 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
4.1  ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ 2563 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ 2563 

รายการ ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2563 

ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง   

เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 
4.1.1 งบแสดงผลการด าเนินงาน    
รายได้จากการด าเนินงาน 41,324,726.21 41,213,076.60 0.27 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 32,948,241.58 37,638,499.67 (12.46) 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย 8,376,484.63 3,574,576.93 134.33 
4.1.2 งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์รวม 136,259,580.87 129,464,793.83 5.25 
หนี้สินรวม 1,611,144.69 2,686,502.68 (40.03) 
ส่วนทุนรวม 134,648,436.18 126,778,291.15 6.21 
4.1.3 งบรายรับ-รายจ่าย(กระแสเงินสด)    
เงินสดรับ 41,306,656.73 42,327,975.88 (002) 
เงินสดจ่าย 29,683,618.64 35,239,148.91 (0.16) 
เงินสดเพิ่มข้ึน/(ลดลง)สุทธิ 10,550,882.85 7,088,826.97 0.49 
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 67,141,986.11 56,591,103.26 0.18 
4.1.4 เงินฝากส่วนกลาง 65,873,265.22 54,724,543.96 20.37 
เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง 57,329,205.22 48,842,293.96 17.38 
เงินฝากคลัง  
( เงินฝากร้อยละ 10 จากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

8,544,060.00 5,882,250.00 45.25 

 
 
 
 
 

           4.2 การวิเคราะห์... 
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4.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
  จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

จากการด าเนินงาน จ านวน 8,376,484.63 บาท เพ่ิมขึ้น 4,801,907.70 บาท หรือร้อยละ 134.33 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจาก คณะฯ มีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.27 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากงบประมาณ
จ านวน 18,303,253.14 บาท เพ่ิมขึ้น 4,879,405.98 บาท หรือร้อยละ 36.35รายได้จากการอุดหนุนและ
บริจาคจ านวน 333,200 บาท เพ่ิมขึ้น 249,186 บาท หรือร้อยละ 296.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน และค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 12.46 ซึ่งลดลงในทุกประเภทรายจ่าย ยกเว้น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์ 
และคณะฯ มีเงินฝากส่วนกลางเพ่ิมข้ึน 11,148,721.26 บาท หรือร้อยละ 20.37 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 

4.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
  สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 136,259,580.87บาท 

เพ่ิมขึ้น 6794,787.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องคณะมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ 18.27 จากรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 18.64 ลูกหนี้-กองคลัง เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
30.59 และวัสดุคงเหลือ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 26.32  เมื่อเทียบกับปีก่อน 

หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มีหนี้สินรวมจ านวน 1,611,144.69 
บาท ลดลง 1,075,357.99 บาท หรือลดลงร้อยละ 40.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ส่ วนทุน  ณ วั นที่  30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์  มี ส่ วนทุนรวม จ านวน 
134,648,436.18 บาท เพิ่มขึ้น 7,870,145.03 บาท หรือร้อยละ 6.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 4.4 การวิเคราะห์งบรายรับ-รายจ่าย(กระแสเงินสด) 
   เ งิ นสดรับ  ณ วันที่  30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์  มี เ งิ นสดรับจ านวน 
41,306,656.73 บาท ลดลง 1,021,319.15 บาท หรือร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
   เงินสดจ่าย  ณ วันที่  30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์  มี เงินสดจ่ายจ านวน 
29,683,618.64 บาท ลดลง 5,555,530.27 บาท หรือร้อยละ 0.16 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
    เงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มีเงินสด                             
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)สุทธิ จ านวน 10,550,882.64 บาท เพ่ิมขึ้น 3,462,055.88 บาท หรือร้อยละ 0.49 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน 
 

4.5 การวิเคราะห์เงินฝากส่วนกลาง 
  เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะฯ มีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง 

จ านวน 57,329,205.22 บาท เพ่ิมข้ึน 8,486,911.26 บาท หรือร้อยละ 17.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 เงินฝากคลัง  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะฯ มีเงินฝากคลัง จ านวน 8,544,060.00 บาท 

เพ่ิมข้ึน 2,661,810.00 บาท หรือร้อยละ 45.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
5.1 ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2564 และ 2563 

 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปีงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง ค าอธิบาย 
2564 2563 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

5.1.1 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน     คณะฯ มีความสามารถ
ในการช าระหนีส้ิน
หมุนเวียนเพิ่มข้ึนเมื่อ
เทียบกับปีก่อน 

-  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
(สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) 

เท่า 42.52 21.56 20.96 

-  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เร็ว 
(สินทรัพย์หมุนเวียน-วัสดุคงเหลือ/หนี้สินหมุนเวียน) 

เท่า 42.38 21.49 20.89 
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5.1.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    คณะฯ มีอัตราการ
หมุนของลูกหนี้เพิ่มข้ึน 

และระยะเวลาการ
เรียกเก็บหนี้ลดลงเมื่อ

เทียบกับปีก่อน 

- อัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้เงินยืม 
(เงินทดรองราชการ/ลูกหนี้เงินยืมถัวเฉลี่ย) 

รอบ 4.44 2.75 1.69 

- ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 
(365 วัน / อัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้เงินยืม) 

วัน 82.20 132.7
2 

(50.52) 

5.1.3 อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน      
คณะฯ มีภาระหนี้สนิ
น้อยและยังสามารถก่อ
หนี้เพิ่มได้ในอนาคต 

- อัตราส่วนหนี้สนิต่อทุน 
(หนี้สินรวม/ทนุรวม) 

เท่า 0.01 0.02 (0.01) 

-อัตราส่วนหนี้สนิรวมต่อสินทรัพย์รวม 
(หนี้สินรวม/สินทรพัย์รวม) 

เท่า 0.01 0.02 (0.01) 

5.1.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา
ก าไร 

     
คณะฯ มีความสามารถ
ในการหาก าไรเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีก่อน 

-อัตราส่วนก าไรต่อรายได้ 
(รายไดสู้ง (ต่ า) กว่ารายได/้รายได้รวม)*100 

ร้อยละ 20.27 8.67 11.60 

-อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(รายไดสู้ง (ต่ า) กว่ารายได/้สินทรัพย์รวม)*100 

ร้อยละ 6.15 2.76 3.39 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและผล
วิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๖  รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและ 
    การสอบบัญชี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
      รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๑  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของ
ภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘  ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ คณะฯได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) อธิการบดีได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เลขทะเบียน ๘๙๗๔  เป็นผู้สอบบัญชี
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ ๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ได้ด าเนินการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔   

(๒) เสนองบการเงินและรายงานวิเคราะห์งบการเงินผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  

(๓) เสนองบการเงินและรายงานวิเคราะห์งบการเงินเรียนอธิการบดีผ่านหัวหน้าส านักงานตรวจสอบ 
ภายใน ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๔.๑๕.๑/๑๘๑๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอรายงานงบการเงินและ
รายงานวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

(๔) เสนองบการเงินและรายงานวิเคราะห์งบการเงินผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

 
  รายงาน… 
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 รายงานงบการเงินและผลการวิเคราะห์งบการเงินและการสอบบัญชี คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้ 

๑. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ                     ๕,๘๓๑,๘๙๙.๒๓ บาท 
รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา              ๙,๒๔๗,๖๘๖.๐๐ บาท 
รายได้รับจัดสรร-เงินทุนส ารอง                            ๔,๗๗๒,๑๖๗.๓๐ บาท 
รายได้จากแหล่งอ่ืน                   ๓๓๑,๔๔๑.๖๘ บาท 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน                   ๒๐,๑๘๓,๕๒๔.๙๘ บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
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 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                    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. ตารางแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับ ๒๕๖๓ 
         คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับ ๒๕๖๓ 

รายการ 
 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 

ปีงบประมาณ  
๒๕๖๓ 

 

ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง  

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
งบแสดงผลการด าเนินงาน    
รายได้จากการด าเนินงาน ๒๐,๑๘๓,๕๒๔.๙๘ ๒๕,๐๘๗,๔๗๐.๖๓ (๑๙.๕๕) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๑๕,๒๐๑,๐๘๘.๘๗ ๑๕,๐๒๑,๖๕๖.๑๖ ๑.๑๙ 
รายได้สูง(ต่ า)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. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                ๔.๑ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายงานการเงินของ 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายหรือก าไรจากการด าเนินงาน เป็นเงินจ านวน 
๔,๙๘๒,๔๓๕.๓๔ บาท หรือก าไรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจ านวน   ๕,๐๘๓,๓๗๙.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐  
สาเหตุหลักมาจากการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายได้ลดลง 
          (๑) รายได้จากการด าเนินงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น  ๒๐,๑๘๓,๕๒๔.๒๑ บาท ลดลง ๔,๙๐๓,๙๔๖.๔๒ บาทหรือ 
ร้อยละ ๑๙.๕๕ เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจาการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา และเกิดจากการลดลงของ
โครงการบริการวิชาการจากการหารายได้ 
 (๒) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น  ๑๕,๒๐๑,๐๘๘.๘๗ บาท เพ่ิมขึ้น  ๑๗๙,๔๓๒.๗๑ บาท 
หรือร้อยละ ๑.๑๙  เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมากจากการบันทึกบัญชีรับรู้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวิจัยเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่น  
            ๔.๒ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 (๑) สินทรัพย์รวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์             
มีสินทรัพย์รวม  ๙,๑๖๖,๑๓๖.๓๖ เพ่ิมขึ้น 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... 



34 
 

        (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 และมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสมลดลงเนื่องจากมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

๕ ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
 
 

๕.๑ การวิเคราะห์... 

ล าดับ อัตราส่วนทางการเงิน งบประมาณ เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

ผลการวิเคราะห์ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๓ 

๑ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (เท่า) (เท่า) (เท่า)   

 ● อัตราส่วนทนุหมุนเวียน/อัตราสว่น 
สภาพคล่อง 

๘.๐๕ ๕.๙๐ ๒.๑๕ คณะฯมีความคล่องตัวทางการเงิน

เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

 ● อัตราส่วนทนุหมุนเวียนเร็ว ๗.๙๕ ๕.๗๙ ๒.๑๖ คณะฯมีความคล่องตัวที่สามารถ

เปลี่ยนเปน็เงินสดได้เร็วกว่าปีก่อน 

๒ อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน 

(เท่า) (เท่า) (เท่า)   

 ● อัตราส่วนหมุนเวียนของสนิทรพัย์รวม ๒.๒๒ ๓.๑๐ (๐.๘๘) คณะฯยังไมส่ามารถใช้สินทรัพยท์ี่

มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้มากนัก 

๓ อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน (เท่า) (เท่า) (เท่า)   

 ● อัตราส่วนหนี้รวมสนิต่อทุน (๑.๘๗) (๑.๖๘) (๐.๑๙) คณะฯมีความเสี่ยงในการก่อหนี้

ลดลง 

 ● อัตราส่วนหนี้สนิรวมต่อสินทรัพย์รวม ๒.๑๔ ๒.๔๖ ๐.๓๒ คณะไม่มีภาระหนีส้ินเพิ่มข้ึน และ

การบริหารมีความเสี่ยงต่ า 

๔ อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   

 ● อัตราก าไรต่อรายได ้ ๒๔.๖๙ ๔๐.๑๒ (๑๕.๔๔) คณะฯมีประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานสามารถสร้าง

ผลตอบแทนได ้

 ● อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ๔๙.๕๐ ๑๒๔.๒

๔ 

(๗๔.๗๔) คณะฯมีประสทิธิภายการท าก าไร

จากสินทรัพยท์ั้งหมดไดสู้ง 
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๕.๑ การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 
(๑) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน เพ่ิมข้ึน ๒.๑๕ เท่าเม่ือ 

เทียบกับปีก่อน แสดงว่าคณะฯ มีความคล่องตัวทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน
เพ่ิมข้ึน และหนี้สินหมุนเวียนลดลง 

(๒) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพ่ิมข้ึน ๒.๑๖ เท่า เมื่อเทียบ 
กับปีก่อน แสดงว่าคณะฯ มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้เร็วกว่าปีก่อน เนื่องมากจากหนี้สิน
หมุนเวียนลดลง 

  ๕.๒ การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(๑) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม คณะฯมีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ลดลง ๐.๘๘  

เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงว่าคณะฯ ยังไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้มากนัก 
(๒) อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ และระยะเวลาเรียกเก็บหนี้  คณะฯมีความสามารถในการบริหาร 

ลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว และสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ทั้งหมด 
๕.๓ การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 

(๑) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คณะฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพ่ิมขึ้น ๐.๑๙ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน 
แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีความเสียงในการก่อหนี้ลดลง และมีความเสี่ยงทางการเงินที่จะจ่ายคืนหนี้ได้ยากขึ้นในอนาคต
ลดลง  

(๒) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม  คณะฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมลดลง ๐.๓๒ เท่า        
เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่าคณะฯ ไม่มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และการบริหารก็มีความเสี่ยงต่ า 

๕.๔ การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(๑) อัตราก าไรต่อรายได้  คณะฯมีอัตราผลตอบแทนภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ ๑๕.๔๔  

เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนสูงแม้อัตราส่วนลดลงแต่ยังถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี 

(๒) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  คณะฯมีอัตราส่วนระหว่างรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายกับสินทรัพย์ 
รวมแสดงถึงประสิทธิภาพการท าก าไรจากสินทรัพย์ทั้งหมดของคณะฯที่มีอยู่ แม้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์จะลด
ลด ร้อยละ ๗๔.๗๔ ก็ตาม   
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
และการเงิน รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ที่ต้องรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบ 

การเงินของคณะจัดท ารายงานเป็นตารางสรุปข้อมูล โดยใน สดมภ์ (column) แรก เป็นรายการที่ต้องรายงานทางด้าน
การเงินต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) งบแสดงฐานะทางด้านการเงิน สินทรัพย์ (หมุนเวียน 
และไม่หมุนเวียน) และหนี้ (หมุนเวียน และไม่หมุนเวียน) 2) งบแสดงผลการด าเนินการรายได้ โดยแสดงเฉพาะหมวด
รายจ่ายหลัก และ 3) งบกระแสเงินสด โดยสดมภ์ (column) ถัดไปจะเป็นข้อมูลของคณะต่างๆ เพ่ือคณะกรรมการสภา 
                   มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาผลการด าเนินงานโดยรวมของแต่ละคณะได้อย่างรวดเร็ว และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการด าเนินงานแก่มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ทั้งนี้ ในอนาคตอาจพัฒนาการจัดท ารายงานดังกล่าวจาก
ระบบสารสนเทศและออกแบบการน าเสนอข้อมูล (Dashboard) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ โดยขอค าแนะน าในการ
ด าเนินงานจากรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
       ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
     ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

       ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) 
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) 
จ าแนกตามปีการศึกษาและสังกัด จ านวน ๖ คน ดังนี้ 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ) จ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
    ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา  จ านวน ๑ คน  
  ๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จ านวน  ๕ คน  ดังนี้ 
      ๒.๑ คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑ คน  
      ๒.๒ คณะบริหารศาสตร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน ๔ คน  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ คน  และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน  
รวมทั้งหมดจ านวน ๖ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕) 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศ 

   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๓ หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ และ 
   คณะเกษตรศาสตร์ 

      ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ และ
คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
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 
จ านวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ หลักสูตร และ
ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑.๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์   

คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในศาสตร์และศิลป์ด้านการสื่อสาร สามารถปรับตัวให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร มีทักษะการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารในแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและ
หลากหลาย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกในหน้าที่และรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนสามารถน าความรู้ในวิชาชีพมา
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่ม
วิชาชีพบังคับ จ านวน ๖๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต  กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน -เวลาราชการ และ/
หรือนอกวัน - เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน 
๒๘,๔๕๓ บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อคน 
หรือคิดเป็น ๒๔,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๕๔ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัว
บ่งชี้ 

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

     ๒) หลักสูตร… 
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๒) หลักสูตรระดับปริญญาโท 
๒.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิด
การเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม            
พ.ศ. ๒๕๕๒ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 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
ในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๑ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๒๗ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว ๑๑ รุ่น จ านวน ๑๕ คน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕           
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท ๒ ปี พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีการอาหาร การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรและอาหารพ้ืนเมือง รวมทั้งเพ่ิมขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีการอาหาร เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
แผน ก แบบ ก๑ ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๗ หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) 
และ หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๔ หน่วยกิต และแผน ข ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๗ หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต) และ หมวดการค้นคว้าอิสระ 
จ านวน ๕ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน -เวลา
ราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๘ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๑ คน แผน ก แบบ ก๒ 
จ านวน ๔ คน แผน ข จ านวน ๓ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๒๓,๔๔๐ บาทต่อคน
ต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๔ คน มีตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอปรับปรุ งหลักสู ตรดั งกล่ าว  ผ่ านการ เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า                                       
คณะเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณา 
 

         กลั่นกรอง... 
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กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เรียบร้อยแล้ว 

๓) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๓.๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                   

สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 
๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน 
๑๑ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๘ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๕ รุ่น                  
จ านวน ๕ คน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก ๓ ปี พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอาหาร เป็นผู้น า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอาหาร สามารถพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตอาหารให้มี
ศักยภาพและแข่งขันได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ๑) ผู้ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ๒) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ านวน ๔๘ หน่วยกิต และ ๗๒ หน่วยกิต โดยแบ่ง
แผนการศึกษาออกเป็น ๓ แบบ คือ แบบ ๑.๑ ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต แบบ ๒.๑ 
ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต และแบบ ๒.๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่
น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) และ
หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการ
สอนวัน - เวลาราชการและ/หรือนอกวัน- เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๔ คน/ปี (แบบ ๑.๑ จ านวน  ๒ 
คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๑ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 
๒๖,๒๔๐ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิด
เป็น ๕๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวน ๔ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ย วชาญด้านภาษา คือ ดร.นรินทร                              
บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอ… 
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การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
หลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ 

  ๑) หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                                    
สังกัดคณะศิลปศาสตร์   

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
  เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
     ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

๔.๔.๑  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Champasak Agriculture and   
Forestry College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณาตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Champasak Agriculture and Forestry College (วิทยาลัย            
กสิกรรมและป่าไม้จ าปาสัก) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรเพ่ือร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน วิจัย งานบริการ
วิชาการ ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ มีมติและข้อเสนอแนะให้แก้ไขใบสรุปเรื่อง ตรวจสอบและปรับแก้ไขการเขียนในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการจากรูปแบบกลางของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในวาระต่อไป ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๔ มกราคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๕ มีมตเิห็นชอบในหลักการ  

 

เพ่ือให้... 
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 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นตามขั้นตอนการจัดท าบันทึ กข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงาน
อธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามแบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัตกิารจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Champasak Agriculture and Forestry 
College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

                               ๔.๔.๒  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
  อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of  
  Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of Medicine 
and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้
และฝึกทักษะด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปแล้ว นั้น 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๖๕ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชา การกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๕ มีมตเิห็นชอบในหลักการ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นตามขั้นตอนการจัดท าบันทึ กข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงาน
อธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามแบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัตกิารจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of Medicine and 
Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖… 
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ระเบียบวาระท่ี  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 ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๕ 
  
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
 
 

    ...…........................................................          ...…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)           (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


