
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ 

วันพุธที่๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุณฑริกชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

……………………………… 

ผู้มาประชุม 

๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ประธาน 

๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ กรรมการ 

๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.มันทนา สามารถ กรรมการ 

๔. 
๕. 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

นายประวิทย์ 
นายณรงศักดิ์ 

อนันตวราศิลป์ 
ธงอาษา 

กรรมการ 

กรรมการ 

๖. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ 

และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ติดราชการ 
 

 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

รองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

นางสาวสมาพร 

ผศ.บงกช 

นายธเนศ  
นายภาคภูมิ  
นายวีระยุทธ  

 

 

นนท์พละ 

สุขอนันต์ 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 
แก้วกล้า 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี – 

๑.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ การลาประชุมของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการลาประชุม

ของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ได้ จ านวน ๑ ราย คือศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกล
ไชย เนื่องจากติดราชการ 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดทราบการลาประชุมของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๒.๒ แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบแต่งตั้งรักษา

ราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๒๐๔๑/
๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุขอนันต์ ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐กันยายน ๒๕๕๘  ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  
๑.๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการ

ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ก าหนดทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการ
บริหารจัดการของสักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย การบริหารและการจัดการส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ .ศ. ๒๕๕๗ ตามความในข้อ ๕ 
ความว่า “ทรัพย์สินประเภทใดที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของ สบทส. ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดโดย
จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย” โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินที่อยู่ ในอ านาจบริหารและจัดการ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องทรัพย์สินที่อยู่ ในอ านาจการบริหาร
จัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
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ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ พิจารณาก าหนดอัตราค่าบ ารุงพื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ก าหนดอัตราค่าบ ารุงพื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง
พิจารณาก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) มอบให้ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ประสานกับธนาคารเจ้าของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ทั้ง ๔ แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน เพ่ือแจ้งการก าหนดอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่เครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) อัตราใหม่ คือ เครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี โดยจะมีผลในรอบการต่อสัญญาใหม่  ซึ่งส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ท าหนังสือถึงธนาคารทั้ง ๔ ธนาคารแล้ว ปัจจุบันมี ๓ ธนาคารที่ได้ส่ง
หนังสือแจ้งผลการพิจารณากลับมายังส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คือ 

๑. ธนาคารออมสิน ได้แจ้งผลการพิจารณาว่าจะขอต่อสัญญาการใช้พื้นที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอน
เงินอัตโนมัติเพียง ๑ เครื่อง คือ เครื่องที่ติดตั้งอยู่บริเวณ อาคารเรียนรวม ๑ แต่ไม่ขอต่อสัญญาใช้พ้ืนที่ของ
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่บริเวณหอพักนักศึกษา และขอช าระค่าใช้พ้ืนที่ของเครื่องดังกล่าว ในอัตรา
เดิม คือ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี จนกว่าเคลื่อนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่บริเวณหอพักนักศึกษาออกไป  

ในวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๘  ธนาคารออมสินได้ด าเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่บริเวณหอพักนักศึกษาออกไปเรียบร้อยแล้ว 
 ๒. ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งผลการพิจารณาว่า อัตราค่าบ ารุง พ้ืนที่ใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเสนอในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปีนั้น เป็นอัตราที่สูงเกินที่จะรับได้ ธนาคารได้ส ารวจปริมาณ
การใช้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) แล้ว ปรากฏว่ามีจ านวนน้อยเกินไป ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ธนาคารกรุงไทยจึงขอเสนออัตรา  ๗๒,๐๐๐ บาทต่อปี 
 ๓. ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แจ้งผลการพิจารณาว่าขอยกเลิกบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) ภายในโรงอาหารกลาง ๒ จ านวน ๑ เครื่อง และได้ด าเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) ภายในโรงอาหารกลาง ออกไปเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 ทั้งนี้  ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ได้ประสานและติดตามการขอทบทวนอัตราค่าบ ารุงพื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์อีกจ านวน ๓ เครื่อง ของติดตั้งอยู่ ณ อาคารบริการหอพักนักศึกษา ส านักงานอธิการบดีหลังเก่า 
และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ และธนาคารกรุงเทพ จ านวน ๑ เครื่อง ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ 
ดังนี้ 
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๑. ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แจ้งผลการพิจารณาว่าขอยกเลิกบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) จ านวน ๒ เครื่อง คือ อาคารบริการหอพักนักศึกษา และส านักงานอธิการบดีหลังเก่า คงเหลือให้บริการ 
๑ เครื่อง คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ 

๒. ธนาคารกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของส านักงานใหญ่  
สืบเนื่องจากการก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตราเครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปีนั้น ปัจจุบันได้มีธนาคารขอถอนการติดตั้ง
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) แล้วจ านวนทั้งสิ้น ๔ เครื่องคือ ธนาคารออมสิน จ านวน ๑ เครื่อง และธนาคาร
ไทยพาณิชย์จ านวน ๓ เครื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เช่น ความสะดวกในการท าธุรกรรมด้านการเงิน และความปลอดภัยในการเดินทางไปใช้บริการ
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เพื่ อโปรดอนุมัติ อัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ  (ATM) ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตราเครื่องละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อปี และขอเจรจาต่อรองกับธนาคารเพื่อเพิ่ม
จ านวนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การปรับลดอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จากเดิมที่
ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอกับทางธนาคารอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี ตามที่
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอ อาจจะท าให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับรู้อัตราค่าบ ารุงพื้นที่ที่แท้จริงและที่ส าคัญ มหาวิทยาลัยจ าเป็นที่จะต้องรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก ธนาคารออมสินได้แจ้งว่าจะขอต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่
เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และธนาคารกรุงไทยได้แจ้งยืนยัน
อัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ในอัตราปีละ ๗๒,๐๐๐ บาท ต่อเครื่องต่อปี จึงต้องยืนยันอัตราไม่น้อยกว่า  
๗๒,๐๐๐ บาทต่อปีกับธนาคารอ่ืนๆ 

๒. หากธนาคารใดประสงค์ที่จะถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ออกจากพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้หลังจากสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และในส่วนการบริการจัดการ
พื้นที่ที่ธนาคารเดิมได้ถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ออกไปนั้น ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ อาจจะประกาศเชิญชวนให้ธนาคารอ่ืนๆ เสนอขออนุญาตติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
แทนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถเชิญชวนได้ ให้เจรจากับทางธนาคารกรุงไทย เพื่อให้พิจารณาติดตั้งเครื่องถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) เพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ในอัตราที่เหมาะสมต่อไป 

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ตามหนังสือบันทึกที่ ศธ ๐๕๒๙.๓/ว ๒๖๙๔ ลงวันที่ ๒๓ 
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กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องส่งประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจของผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและใบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ และประกาศคุณคุณสมบัติของผู้
สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการก าหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  ข้อ ๔.๒.๓ คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก ทุกคณะ/ส านักในมหาวิทยาลัย ส่งใบเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกถึงประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ที่กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยให้ระบุวันที่ประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ภายในวันอังคารที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ คือ
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 

๔.๒ พิจารณาร่างแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๙ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผน
งบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมประจ าส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณา
แผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ ให้เสนอแผน
งบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการ
ด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๑๒ (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
งบประมาณประจ าปี เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประมาณการรายรับ เงินรายได้ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยหักค่าจัดสรรเงินคืนมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ (ยกเว้นค่าบ ารุงหอพักและค่า
สวัสดิการ) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.๒๕๓๔ แล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๐๕,๙๘๐ บาท โดยมีรายได้จากหอพักนักศึกษา เป็นจ านวนเงิน 
๑๙,๗๓๕,๖๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑ รายได้จากสถานีบริหารน้ ามันเชื้อเพลิง (ปตท.) เป็นจ านวนเงิน 
๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖ รายได้จากการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ เป็นจ านวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๖ รายได้จากร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นจ านวนเงิน ๒,๘๔๘,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐ รายได้จากการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๒๔,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕ รายได้จาก
ห้องพักรับรอง เป็นจ านวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑ และรายได้จากการบริการโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต เป็นจ านวนเงิน ๒๙๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑ ของประมาณการรายรับ    

ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ ประมาณการรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน
ทั้ งสิ้น   ๒๗ ,๘๐๕ ,๙๘๐ บาท โดยแบ่ งเป็นรายจ่ายในหมวดเงิน เดือนและค่าจ้าง เป็นจ านวนเงิน  
๔,๗๖๖,๔๐๗.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗  รายจ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นจ านวนเงิน 
๑๒,๕๘๐,๘๑๓.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕ รายจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นจ านวนเงิน ๒,๔๓๓,๖๐๐ 
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บาท คิดเป็นร้อยละ ๙ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นจ านวนเงิน ๑,๙๗๖,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗ 
รายจ่ายในหมวดค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน ๑,๙๗๖,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗  และ รายจ่ายในหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป (คืนเงินค่าหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย) เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๖๐,๘๕๙ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๕ ของประมาณรายจ่าย และเป็นประมาณการรายจ่ายแบบสมดุล โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 

 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๓) 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๔.๓ ขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ แผนยุทธศาสตร์ของส านักระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอขอ
ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ แผนยุทธศาสตร์ของส านักระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของหน่วยงาน เห็นชอบใน
หลักการ ร่าง ปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และมอบให้ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักและน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ครั้งต่อไป ต่อมาเม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัด
ประชุมบุคลากรเพ่ือระดมความคิดเห็นและร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของส านัก โดยได้เชิญวิทยากร
จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายธีระศักดิ์ เชียงแสนมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะ และใน
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวน 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของส านัก โดยเฉพาะการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเพ่ือให้มีความชัดเจนและตรง
กับวัตถุประสงค์ของส านักมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
ปรัชญา 

ใส่ใจสวัสดิการ สรรค์สร้างรายได้และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 

 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2011011413592491.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2011011413592491.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2011011413592444.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2011011413592444.pdf
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วิสัยทัศน์ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นองค์กรที่บริหารจัดการสินทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดรายได้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยระบบบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ 
ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ 

พันธกิจ 

๑. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. จัดให้มีบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และมาตรการ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างรายได้จากการการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมข้ึน  
เป้าประสงค์ มีรายได้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด 
หน่วยที่ใช้

วัด 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักฯที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักฯที่สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบประมาณ
ที่ของส านักฯที่ใช้เพ่ือการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค การจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ และ
งบด าเนินการอ่ืนๆที่ส านักฯ ด าเนินการให้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง หากมีเงิน
รายได้คงเหลือสุทธิในแต่ละปีแล้วน าส่งให้กับมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

๑.๑ สร้างสินค้าและบริการใหม ่

- สินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 - สินค้าท่ีระลึกของมหาวิทยาลัย 

- เก็บค่าที่จอดรถ 

- ค่าเช่าจากร้านสะดวกซ้ือต่างๆ 

๑.๒ เพ่ิมรายได้จากสินค้าและบริการเดิม 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่ของอาคารต่างๆ เช่น โรงอาหารกลาง เ พ่ือเพ่ิมจ านวน
ร้านค้า 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

- เพ่ิมพ้ืนที/่ปรับอัตราค่าเช่า จาการเช่าซุ้มอาหารเครื่องดื่ม 
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- ร้านจ าหน่ายผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ซึ่งหากร้านค้า
ดังกล่าวนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อาจก าหนดเป็นมาตรการต่างหากก็ได)้ 

๑.๓ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ 

โครงการ 

๑. โครงการปรับปรุงร้านสวัสดิการ (จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก) 
๒. โครงการตลาดนัด ม.อุบลฯ (UBU Night Bazaar) 
๓. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดกิจกรรมหารายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
๔. โครงการจัดท าของที่ระลึก ม.อุบลฯ (เพ่ือจ าหน่าย) 
๕. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

๖. โครงการช าระเงินคืนแก่มหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์: นักศึกษา บุคลากรได้รับการบริการสวัสดิการด้านที่พัก ด้านโภชนาการ ที่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยที่ใช้

วัด 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในระบบสวัสดิการด้านที่พัก 

ระดับ ๓.๕๑ ๓.๗๕ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในระบบสวัสดิการด้านโภชนาการ 

ระดับ ๓.๕๑ ๓.๗๕ ๓.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ 

 

มาตรการ 

๒.๑ ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
หอพักและโรงอาหาร 

๒.๒ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก 

๒.๓ พัฒนาระบบการให้บริการ 
๒.๔ พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการพักอาศัยและใช้บริการ 

โครงการ 

๑. โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

- โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
- โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ ๑ 

- โครงการปรับปรุงโรงอาหารกลาง ๑ 

- โครงการปรับปรุงโรงอาหารกลาง ๒ 

- โครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร 
- โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ 



- ๙ - 
 

๒. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด 

- โครงการจ้างเหมาแม่บ้านรักษาความสะอาดหอพักนักศึกษา 
- โครงการจ้างเหมาแม่บ้านรักษาความสะอาดศูนย์อาหาร 

- โครงการค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดห้องพักรับรอง 
๓. โครงการจัดหาอุปกรณ์และบ ารุงรักษาภายในห้องพักนักศึกษา 
๔. โครงการประชาสัมพันธ์หอพักและรับน้องเข้าหอพักนักศึกษา 
๕. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก 

๖. โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ 
๗. โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 

๘. โครงการจัดท ากิจกรรมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาภายในหอพัก 

๙. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 

๑๐. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 

๑๑. โครงการจัดหาวัสดุโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ รักษาสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยที่ใช้

วัด 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ระดับการจัดการปัญหาการละเมิด
สิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา 

ระดับ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

มาตรการ 

๓.๑ จัดท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ 

- โครงการบริหารจัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
เป้าประสงค์ ๑. มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

๒. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับงานในอนาคตได้มากขึ้น และท างานได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการพักอาศัยของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

๔. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

๕. ระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และเป็น
ปัจจุบัน 
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ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยที่ใช้

วัด 

ค่าเป้าหมาย 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. ระดับความส าเร็จของระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล (มอบ.๒) 

ระดับ ๒ ๔ ๕ ๕ ๕ 

๒. ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

มาตรการ 

๔.๑ พัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนศักยภาพ

และประสบการณ์ 

๔.๔ ปรับปรุงกายภาพ และภูมิทัศน์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 

๔.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสนับสนุนการด าเนินงานและการตัดสินใจ 

๔.๖ ปรับปรุงและจัดท ากฎ ระเบียบเพ่ือให้การบริหารมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ 

๔.๗ พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาร่วมกัน 

๔.๘ เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

๔.๙ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณให้ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

โครงการ 

๑. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการซ่อมบ ารุง อาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

๒. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน 

- โครงการศึกษาดูงาน 

- โครงการจัดการความรู้ 
- โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างาน 

๓. โครงการพัฒนาสวัสดิการให้กับบุคลากร 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี 

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหอพักนักศึกษา 
๕. โครงการป้องกันและก าจัดนักพิราบภายในศูนย์อาหาร 



- ๑๑ - 
 

๖. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

๗. โครงการบริหารจัดการฝ่ายส านักผู้อ านวยการ 
- ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 

๘. โครงการบริหารจัดการฝ่ายหอพักนักศึกษา 
๙. โครงการบริหารจัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๑) 
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก ตัวบ่งชี้ที่ ๑ แนวการด าเนินงาน 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ แผนยุทธศาสตร์ของส านักระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

๔.๔ ขออนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) กับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) 
กับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สืบเนื่องจากปัญหาการให้บริการอินเตอร์เน็ต ภายในหอพักนักศึกษาและ
บริเวณศูนย์อาหารและห้องพักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความล่าช้าและการให้บริการยังไม่
ทั่วถึง ท าให้นักศึกษาและผู้มาใช้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง 
ได้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จึงมีนโนบายที่จะปรับปรุงและเพ่ิมเติมการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตภายในหอพักนักศึกษา รวมทั้งบริเวณศูนย์อาหารและห้องพักรับรอง เพ่ือให้นักศึกษาและผู้มาใช้
บริการสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ได้อย่างรวดเร็ว  แต่การให้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วถึงหลาย  พ้ืนที่และที่ส าคัญ มีประสิทธิภาพนั้นต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการจ านวนมาก  ด้วยเหตุนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จึงได้ประสานกับส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ประสานกับบริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีความสนใจที่จะท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการใช้
พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และด าเนินการติดตั้งโดยใช้งบประมาณของบริษัท ทีโอ
ที จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ 
Access Point ของบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย จะต้องกระจายสัญญาณการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ SSID “UBU Wifi” หรือชื่อ SSID อ่ืน ที่
ให้บริการโดยมหาวิทยาลัย ควบคู่กับอินเตอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในทุก Access Point ที่
มีการติดตั้ง  สาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 



- ๑๒ - 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ข้อ ๑๔ (๑๓) 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) กับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๕ พิจารณาการขออนุมัติติดตั้งเสาสัญญาณ ๓G ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด (AWN) บริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร EN๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอ
อนุมัติติดตั้งเสาสัญญาณ ๓G ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) บริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร 
EN๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ขอต่อสัญญาการใช้
พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากระบบเครือข่าย Digital GSM เป็นระบบเครือข่าย ๓
G ในนามบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยได้รับอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๓G ๒๑๐๐ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช) ซึ่งมีเง่ือนไขการขอใช้พื้นที่ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาการใช้พื้นที่ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
2. อัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ ปีละ ๑๔๖,๔๑๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 
3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ขอคืนเงินประกัน จ านวน ๕๐,๐๐๐.- 

บาท พร้อมวางเงินประกันใหม่ในนามบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN)  แอดวานซ์ อินโฟ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  
 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เชิญผู้แทนจาก 
บริษัท แอดวานซ์  อินโฟ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) มาให้ข้อมูล เพ่ิมเติมด้านเทคนิคการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๓G ๒๑๐๐ และผลกระทบต่อสุขภาพจากการให้บริการระบบ ๓G ๒๑๐๐ ณ ห้อง
ประชุมส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลด้านเทคนิค
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๓G ๒๑๐๐ และชี้แจงว่าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๓G 
๒๑๐๐๐ ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากการให้บริการระบบ ๓G ๒๑๐๐ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม) พร้อมนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เจรจาขอปรับอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ขึ้นจากเดิม 
๑๔๖,๔๑๐ บาทต่อปี เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปีด้วย 

 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับหนังสือแจ้งจาก
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ AIS/AQMD/๐๔๓๒/๕๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๘   เรื่อง ขอต่ออายุสัญญาอนุญาตติดตั้งอุปกรณ์เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง บริษัท แอด-วานซ์ อิน
โฟ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ขอต่อสัญญาการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จาก
ระบบเครือข่าย Digital GSM เป็นระบบเครือข่าย ๓G  ในนามบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(AWN)  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๓G ๒๑๐๐ จาก



- ๑๓ - 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) โดยมีเงื่อนไขการขอใช้
พ้ืนที่ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาการใช้พื้นที่ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
2. อัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ ปีละ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ขอคืนเงินประกัน จ านวน ๕๐,๐๐๐.- 

บาท พร้อมวางเงินประกันใหม่ในนามบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN)  แอดวานซ์ อินโฟ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการติดตั้งเสาสัญญาณ ๓G ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด (AWN)   บริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร EN๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติการติดตั้งเสาสัญญาณ ๓G ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(AWN)   บริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร EN๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒. ขออนุมัติ อัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่การอนุญาตติดตั้งอุปกรณ์เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) ในอัตราปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  

 

๔.๖ ขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ ส านัก รอบ ๑๒ เดือน และร่างรายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบและข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ส านัก รอบ ๑๒ 
เดือน และร่างรายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับส านัก ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
ให้ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ส านัก 
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจากมติที่ประชุมดังกล่าว ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ส านัก รอบ ๑๒ เดือน และ
ร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘) ระดับส านัก โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๑๔) 

 

 



- ๑๔ - 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ รายงานผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ ส านัก รอบ ๑๒ เดือน และร่างรายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

๔.๗ รายงานสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  (ไตรมาสที่ ๓) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงาน

สถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘  (ไตรมาสที่ ๓) โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้มีการจัดท ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อน าข้อมูล
ทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ือให้ผู้บริหารสูงสุดด าเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๓ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 
รายงานโดยมีรายละเอียดงบการเงินดังนี้ 

การน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่  ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ซึ่งประกอบด้วย  

- งบแสดงสถานะการเงิน   
- งบแสดงผลการด าเนินเงิน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย)  
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- ข้อมูลเงินฝากธนาคารคงเหลือ 

 

๑. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน 
จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จะเห็น

ได้ว่าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มีสินทรัพย์รวม ๒๗๖.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียน ๔๐.๓๙  ล้านบาท ลดลงจากผลด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ - ๑๑.๒๐ ของไตรมาสที่ ๒ 
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน ๔.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -๗๔.๖๐ ของไตร
มาสที่ ๒ ลดลง เนื่องจากถอนเงินฝากธนาคารที่นักศึกษาโอนเงินค่าหอพักนักศึกษาเข้าบัญชีท าให้เงินฝาก
ธนาคารลดลง เงินฝากคลัง ๓๕.๓๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย ๒๔.๕๔ ของไตรมาสที่ ๒ เนื่องมาจากรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายของไตรมาสที่ ๓  วัสดุคงเหลือจ านวน ๐.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๔ ของไตรมาสที่ ๒ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ จ านวน ๒๓๖.๕๖  ล้านบาท และมี
หนี้สินและส่วนของทุน ๒๗๖.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สิน ๑๓๗.๒๔ ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ ๒ 
คิดเป็นร้อยละ  -๐.๗๑ ของไตรมาสที่ ๒   ส่วนของทุน ๑๔๑.๓๗ ล้านบาท วิเคราะห์ได้ว่าหนี้สินที่ลดลง 
เนื่องจากส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีการเบิกเงินส่งใช้เงินยืมมหาวิทยาลัยและเงินประกันสัญญา
รอจ่ายคืนให้กับผู้ประกอบการร้านค้า 
 



- ๑๕ - 
 

 

๒. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
รายได้จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ ๒ จ านวน 
๑๓.๐๖ ล้านาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒๕.๐๕  ซึ่งมาจากการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ  คิดเป็นร้อยละ ๒๗๒.๕๓ มาจากค่าบ ารุงหอพักนักศึกษาเพ่ิมขึ้น จ านวน ๑๒.๒๒ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๒๗๒.๕๓ ของไตรมาสที่ ๒ และรายได้ค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๐.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๕๙  ของไตรมาสที่ ๒ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จ านวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตร
มาสที่ ๒ จ านวน ๔.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๑ ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน ๐.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๐ ของไตร
มาสที่ ๒ (เนื่องจากมีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย) ค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๑๕ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๖ ของไตรมาสที่ ๒ (เนื่องจากมีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการเพ่ิมขึ้นอีก ๑ คน) ค่าใช้สอย
เพ่ิมขึ้น จ านวน ๑.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๖๑ ของไตรมาสที่ ๒ (เนื่องจากมีการส่งใช้ใบส าคัญใน
การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ในช่วงไตรมาสที่ ๓) ค่าวัสดุ
เพ่ิมขึ้น จ านวน ๐.๕๘ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐ (เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่และได้มีการ
ส ารวจวัสดุคงเหลือเพ่ือด าเนินการจัดซื้อใช้ในการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ในไตรมาสที่ ๓) ค่าสาธารณูปโภค
เพ่ิมข้ึน จ านวน ๐.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๘ ของไตรมาสที่ ๒ 

ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๓ เห็นได้ว่ารายได้มียอดสูง
กว่าค่าใช้จ่าย จ านวน ๘.๘๖ ล้านบาท ซึ่งในด้านค่าใช้จ่ายที่น ามาเปรียบเทียบเป็นรายจ่ายที่เกิดจากค่าใช้จ่าย
บุคลากร และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้รวมงบลงทุนในส่วนครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 
 

๓. ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

ชื่อบัญชี-เลขที่บัญชี วัตถุประสงค์ 
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขท่ี ๘๖๙-๒-๐๑๒๕๓-๔ 

เงินหมุนเวียน ส านักฯ ๑,๑๔๓,๔๓๗.๘๔ 

ม.อบ.(ส านักทรัพย์สินฯ ค่าประกันของเสียหายหอพัก 
นศ.) เลขที่ ๘๖๙-๒-๑๖๙๑๑-๑ 

เงินค่าประกันหอพัก นศ. ๑,๑๙๔,๙๐๕.๑๓ 

ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ม.อบ. (รับช าระค่าหอพัก นศ.) 
เลขที่บัญชี ๘๖๙—๒-๐๓๗๘๔-๓ 

รับโอนค่าหอพัก นศ. ๔๔,๖๑๓.๒๗ 



- ๑๖ - 
 

ชื่อบัญชี-เลขที่บัญชี วัตถุประสงค์ 
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ม.อบ. ส านักงานทรัพย์สินฯ (รับช าระค่าสาธารณูปโภค) 
เลขที่บัญชี ๘๖๙-๒-๑๖๖๕๑-๑  
 

รับโอนค่าไฟฟ้าหอพัก นศ. ๗๘,๐๕๑.๗๓ 

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เลขที่บัญชี ๓๙๓-๐-๑๘๘๖๙-๔  

รับโอนค่าหอพัก นศ. ๑,๖๕๕,๕๑๙.๐๗ 

รวมทั้งสิ้น  ๔,๑๑๖,๕๒๗.๐๔ 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๔) 
- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๓ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 

๓.๑ ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไตรมาสที่ ๓) ส าหรับรอบระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ให้เสนอรายงานงบแสดงสถานะทางการเงินรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับรายงานงบ

แสดงสถานะทางการเงิน รายไตรมาสของปีก่อน 

๒. ให้ด าเนินการช าระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเร็ว โดยใช้เงิน
เหลือจ่ายสะสม  

๓. ให้เพิ่มรายละเอียดเงินประกันรอจ่ายคืนในหมายเหตุประกอบงบ โดยแยกเป็นยอด
คงเหลือในแต่ละปี 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี- 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 



- ๑๗ - 
 

 

(นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

                                              
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 


