
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันจันทร์ที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมบุณฑริก อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ กรรมการ 
๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๔. 
๕. 
๖. 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

ศ.เกียรติคุณสุมนต์ 
นายประวิทย์  
นายณรงศักดิ์ 

สกลไชย 
อนันตวราศิลป์ 
ธงอาษา 

กรรมการ 
กรรมการ 

๗. ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ 
และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
 - ไม่มี -    
 

๑. 
๒. 
๓. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

 
นายธเนศ  
นายภาคภูมิ  
นายวีระยุทธ  

 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 
แก้วกล้า 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
เนื่องด้วย โครงการจัดตั้งส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับอนุมัติให้ จัดตั้งเป็นส านัก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการ  ซ่ึงแต่งต้ังโดยอธิการบดี 
ประกอบด้วย 

(๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  รองอธิการบดีหรือคณบดี จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
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(๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน แต่ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๕)  ผู้อ านวยการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
อ้างถึงหนังสือที่ ศธ ๗๖๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
๑. อธิการบดี  ประธานคณะกรรมการ  
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ  
๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ  
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย กรรมการ  
๕. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ กรรมการ  
๖. นายณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา กรรมการ  
๗. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   กรรมการและเลขานุการ  

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เพ่ือโปรดทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๑.๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอ านาจหน้าที่ ตามความ
ในข้อที่ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบส านักฯ ด าเนินการจัดท ารายการความจ าเป็น หน้าที่ของ
หน่วยงาน และงานที่ต้องด าเนินการตามข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และเสนอต่อท่ีประชุมในครั้ง
ต่อไป 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มอบ นายวีระยุทธ แก้วกล้า 

นักวิชาการเงินและบัญชี  เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ โดยรายงานทางการเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ซ่ึงเป็นการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯครั้งแรก หลังจากโครงการจัดตั้งส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
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ได้รับอนุมัติให้ จัดตั้งเป็นส านักและเป็นรายงานทางการเงินที่ถ่ายโอนจากสถานะการเงิน ของโครงการจัด ตั้งฯ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ดังต่อไปนี้  

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์สินหมุนเวียน เป็นจ านวนเงิน    ๙๗,๖๖๔,๒๘๖.๙๔ บาท  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  เป็นจ านวนเงิน ๒๐๐,๘๗๙,๔๘๑.๐๘ บาท  
รวมทรัพย์สิน เป็นจ านวนเงิน ๓๑๘,๕๔๓,๗๖๘.๐๒ บาท  

หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน เป็นจ านวนเงิน     ๘,๗๒๓,๔๑๔.๙๗ บาท  
หนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นจ านวนเงิน      ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
รวมหนี้สิน เป็นจ านวนเงิน ๑๓๓,๗๒๓,๔๑๔.๙๗ บาท  
ส่วนของทุน เป็นจ านวนเงิน ๑๘๔,๘๒๐,๓๕๓.๐๕ บาท  
รวมหนี้สินและส่วนของทุน เป็นจ านวนเงิน ๓๑๘,๕๔๓,๗๖๘.๐๒ บาท  

งบแสดงผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการด าเนินงาน เป็นจ านวนเงิน    ๑๘,๕๘๑,๒๔๒.๑๖ บาท  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน เป็นจ านวนเงิน   ๑๘,๘๗๒,๕๓๐.๙๕ บาท  

ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จากการด าเนินงาน เป็นจ านวนเงิน       -๒๙๑,๒๘๘.๗๙ บาท 
งบกระแสเงินสด 

เงินสดรับ เป็นจ านวนเงิน    ๑๘,๕๘๑,๒๔๒.๑๖ บาท 
เงินสดจ่าย เป็นจ านวนเงิน   ๑๔,๑๕๗,๖๐๖.๒๖ บาท  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เป็นจ านวนเงิน     ๔,๔๒๓,๖๓๕.๙๐ บาท  
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จาก

การรายงานทางเงินของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย นั้น เป็นผล
สืบเนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๗,๐๑๓,๙๒๔.๖๙ บาท และในส่วนของรายได้
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  คาดว่าจะมีรายไดป้ระมาณ ๒๗ ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงประมาณการ
รายได้ที่ประมาณการไว้ จ านวน ๒๘ ล้านบาท  ในส่วนของรายจ่าย  ทางส านัก บริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ จะด าเนินการปรับลดรายจ่าย ให้สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ 
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ให้ระบุวันที่ส ารวจค่าเสื่อมราคา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน  วันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
- ให้อธิบายความหมายต่างๆ และแจกแจงรายละเอียด ของงบแสดงฐานะทางการเงิน ใน

แต่ละข้อ เพื่อให้ทราบรายละเอียดและที่มาของตัวเลขในรายงานดังกล่าว 
- งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ในส่วนของเงินประกันรอจ่ายคืน ไม่ควรอยู่/ไม่

จัดอยู่ ในรายได้จากการด าเนินงาน 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรต้องพันยอดเงินต่อเนื่อง 

กับงบแสดงฐานะทางการเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นงบทุน 
มิใช่ รายจ่าย 
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- รายงานทางการเงินต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ ประมาณการรายได้และ
รายจ่าย รายจ่ายและ ประมาณการ รายได้ที่เกิดขึ้น จริง  โดยเปรียบเทียบเป็นร้อยละ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ วางแผนและปรับปรุงแก้ไข ได้ทันสถานการณ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 
 

๑.๒.๒. งบแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นายวีระยุทธ แก้วกล้า นักวิชาการเงินและบัญชี เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบงบแสดงฐานะทาง

การเงินของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นการตรวจสอบ
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์  เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๒๙๖,๒๔๙,๐๑๐.๑๐ บาท มีรายได้จากการด าเนิงาน เป็นจ านวน
เงิน ๒๗,๐๗๘๖๖๗.๙๓ บาท มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ๓๗,๐๐๙๑๔๐.๙๐ บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงาน เป็นจ านวนเงิน ๙,๙๓๐๔๗๒.๙๗ บาท  ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดทราบงบแสดงฐานะทางการเงินของส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
- ให้ระบุข้อความในหมายเหตุ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธฺประโยชน์ โดยระบุ “เป็นการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาต เป็นครั้งแรก” 

- รายงานแสดงฐานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
ซึ่งยังมิได้จัดตั้งเป็นส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ชื่อหน่วยงานควรเป็นโครงการจัดตั้งส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

- ในส่วนของเงินรับฝากกองคลัง ตามหมายเหตุประกอบงบที่ ๓ ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๗๒,๒๑๓,๗๙๘.๑๕ บาท ได้หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ใน
แต่ละปี ท่ีกองคลังได้ส ารองจ่ายหรือไม่ 

- ด้วยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการเงิน
ค่าประกัน จึงเห็นควรให้เพิ่มข้อความในสัญญาเช่าพื้นที่ และสัญญาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้  “เมื่อสิ้นสุดสัญญาให้ผู้ประกอบการ/นักศึกษา แจ้งความจ านงขอคืนเงิน
ประกันของเสียหาย ภายใน ...... วัน หรือระยะเวลาที่ส านักงานหอพักนักศึกษาก าหนด โดยจัดท าเป็น
ประกาศส านักงานหอพักนักศึกษานับตั้งแต่สิ้นสุดสัญญา หากพ้นก าหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ ให้น าเงิน
ประกันของเสียหายดังกล่าว น าเข้าเป็นเงินรายได้ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อไป” 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒      เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 
 
 



 
 
 

- ๕ - 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑. การพิจารณาแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

งบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีประมาณการรายรับ เป็นจ านวน
เงิน ๒๙,๗๙๗,๔๐๐ บาท  และประมาณการรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน ๒๓,๗๙๗,๔๐๐ บาท เป็นงบประมาณ
แบบเกินดุล ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- ด าเนินการตั้งแผนจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า

จากการด าเนินงานของหอพักนักศึกษา 
- จัดท าประกาศการคืนเงินค่าประกัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการขอรับเงินคืน เพื่อให้การ

บริหารจัดการเงินประกันหอพักนักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ควรจัดท ารายงาน ทรัพย์สิน และหนี้สิน ของหน่วยงาน  เพื่อให้คณะกรรมการส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทราบถึงสถานการณ์ของหน่วยงาน และจะได้พิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข 

- ควรมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยละเอียด โดยให้
เสนอแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับงบแผน
ประมาณการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ ในปี งบประมาณ
ถัดไป 

มติที่ประชุม  เห็น ชอบ แผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป  
 

๔.๒. พิจารณา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของหน่วยงาน 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของหน่วยงาน  โดยทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการ
จัดท าร่าง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯเพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปรัชญา 
“สรรค์สร้างรายได้และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ใส่ใจสวัสดิการ ให้บริหารด้วยจิต

สาธารณะ” 
วิสัยทัศน์ 
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการสวัสดิการ สรรค์สร้างรายได้ พิทักษ์สิทธิประโยชน์ และบริหาร

จัดการทรัพย์สินอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปรงใส ใส่ใจต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาคม ม.อุบล ฯ” 



 
 
 

- ๖ - 

พันธกิจ 
๑.จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิประภาพและประสิทธิผล ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒.จัดให้มีบริการสวัสดิการที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย

และสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 
๓.บริหารจัดการด้านที่พักอาศัยของนักศึกษา ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งมี

สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพักอาศัย การศึกษาและร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีระเบียบวินัย เอ้ืออาทร รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันของนักศึกษา 

๔.พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานและให้บริการทุกด้านให้เป็นมาตรฐาน ใช้ทรัพยากรอย่างมี
คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๕.รักษาพันธสัญญาและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาคม ม.อุบล ฯ คู่ค้าทางธุรกิจ 
พนักงาน และชุมชน 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ ร่าง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ที่ประชุมมีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักฯ ควรอ้างอิงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
- ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ แต่เนื่องจาก แผน

ยุทธศาสตร์ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงเห็นควร ให้เร่งด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้ประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

- ประเด็นข้อที่ ๕ ของพันธกิจ ค าว่า“คู่ค้าทางธุรกิจ” ต้องแจงรายละเอียดให้ชัดเจน ว่า
หมายถึงใคร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ร่าง ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมอบส านักฯด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
๔.๓. พิจารณาการแบ่งส่วนงานภายในของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการแบ่ง

ส่วนงานภายในของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เดิมส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
แบ่งโครงสร้างเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายส านักอ านวยการ ฝ่ายหอพักนักศึกษา และฝ่ายทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์
และทรัพย์สินทางปัญญา และขอเปลี่ยนแปลงชื่อ “ส านักอ านวยการ” เป็น “ส านักงานเลขานุการ” 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายในของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงชื่อ “ส านักอ านวยการ” เป็น “ส านักงานเลขานุการ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
- บุคลากรของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งโอนย้ายจากโครงการจัดตั้ง

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มาสังกัดส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นั้น  เห็นควรให้
ส านักฯจัดท าประกาศรองรับการโอนย้ายของบุคลากรดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจตามประกาศมหาวิทยาลัย



 
 
 

- ๗ - 

อุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ผู้มีอ านาจ หรือ
อธิการบดี ลงนามต่อไป 

- ให้แก้ไขชื่อ “ส านักอ านวยการ” เป็น “ส านักงานอ านวยการ” 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ การแบ่งส่วนงานภายในของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ เป็น ๓ หน่วยงานและให้แก้ไขชื่อ “ส านักอ านวยการ” เป็น “ส านักงานอ านวยการ  
 
๔.๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระเบียบการเงิน และบัญชี พัสดุ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ระเบียบการเงิน และบัญชี พัสดุ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
๔.๕. พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ปรับเปลี่ยนเป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบ)  
 
๔.๖. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องทรัพย์สินในความดูแลของ ส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ร่าง

ประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื่องทรัพย์สินในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ “ทรัพย์สินประเภทใดที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของ สบทส. ให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย” ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึง
จัดท าประกาศทรัพย์สินในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโย ชน์และมีทรัพย์สินที่อยู่ในความ
ดูแล ตามบัญชีแนบท้าย (ร่าง) ประกาศฯ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  เรื่องทรัพย์สินในความ
ดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอ (ร่าง) 
ประกาศ ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งประกาศฯ ถึง
ส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อตรวจสอบก่อนเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป  

 
๔.๗. รายงานการจัดสรรเงินรายได้คืนแก่มหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การ

จัดสรรเงินรายได้คืนแก่มหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/



 
 
 

- ๘ - 

๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่องแผนการช าระเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาให้
มหาวิทยาลัย ที่ประชุม มีมติให้น าเงินรายได้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์คงเหลือ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ น าเข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยและรับรู้เงินรายได้ดังกล่าว เพื่อช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพัก
นักศึกษา และทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ด าเนินรายงานทางการเงินและยืนยันยอดกับทาง
กองคลัง  โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีเงินรายได้คงเหลือจากการด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๓๕๓,๗๑๕.๓๓ บาท และทางกองคลัง ยืนยันยอดรายได้คงเหลือจากการ
ด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน ๒๓,๓๘๐,๐๕๙.๐๓ บาท  ทั้งนี้หาก
ด าเนินการยืนยัดยอดเงินรายได้กับกองคลังเรียบร้อยแล้ว  จะเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินรายได้คืนแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดพิจารณารายงานการจัดสรรเงินรายได้คืนแก่มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
๔.๘. พิจารณาข้อสรุปการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสรุป

การจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางการแก้ไขจากข้อสรุปการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
โดยมอบให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอ ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการ

แก้ไข ดังนี้ 
๑. เสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขในกรณีท่ี มหาวิทยาลัยไม่มีอ านาจให้ ปตท. ใช้

พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
๒. เสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขกรณี มิได้ส่งสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ 

จะด าเนินการอย่างไร 
๓. เสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขกรณี  แก้ไขสัญญา ปตท. ในเรื่องของ 7- ELE-

VEN และ ร้านกาแฟอะเมซอน  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะต่อไป 

๔.๙. ขออนุมัติเปิดร้าน “7-ELEVEN” ในบริเวณคณะบริหารศาสตร์ 
นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เสนอท่ีประชุม เพื่อขออนุมัติเปิดร้าน  

“7-ELEVEN” ในบริเวณคณะบริหารศาสตร์ภายในอาคาร Student Center โดย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 



 
 
 

- ๙ - 

๑. วัตถุประสงค์หลักคือเป็นสถานที่ฝึกงานส าหรับนักศึกษา สาขาค้าปลีก ซึ่งปัจจุบันคณะ
บริหารศาสตร์ ได้ ลงนาม MOU กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือมอบทุนให้แก่นักศึกษา ปีละ ๑๙,๕๐๐.บาท/คน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมาและในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คาดว่าจะมีนักศึกษา ประมาณ ๔๒๗ คน ดังนี้  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จ านวน   ๘๓ คน  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๐๔ คน  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒๐ คน  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒๐ คน  

๒. เป็นสถานที่ท างานพิเศษ นอกเวลาของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษ 
และเป็นการใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ 

๓. เป็นการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ Student Center เพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๔. เป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา และลานอเนกประสงค์ บริเวณ Student Zone 
สามารถใช้เป็นสถานที่ท างานของนักศึกษาได้ 

โดย ร้าน “7-ELEVEN” จะเปิดให้บริการในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น. ผู้ขอใช้พื้นที่ยินดี
รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ดังรายการต่อไปนี้ ค่าตกแต่งร้าน ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และยินดีรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์เพ่ือเข้าฝึกงานในร้าน พร้อมจ่ายค่าตอบแทนเป็นราย
ชั่วโมง  ทั้งนี้ ผู้ขอใช้พื้นที่ต้องการพื้นที่ ๔๔ ตารางเมตร โดยเสนอ อัตราค่าบ ารุงการ ใช้พื้นที่ ตารางเมตรละ 
๓๐๐ บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๑๓,๒๐๐ บาท /เดือน ระยะเวลาในการขอใช้พื้นที่ ๕ ปี โดยคณะบริหาร
ศาสตร์ขอน าเงินรายได้ดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ ของคณะเพ่ือจะน ามาสนับสนุนกิจก รรมต่างๆ ของนักศึกษา 
ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเปิดร้าน “7-ELEVEN” ในบริเวณคณะบริหารศาสตร์ 
ที่ประชุม มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ค่าตอบแทนเช่าพื้นที่ให้เข้าเป็นเงินรายได้ส่วนกลาง เพื่อเป็นในแนวทางเดียวกัน แต่ถ้า

ทางคณะมีความประสงค์ในการใช้เงินดังกล่าว ให้คณะด าเนินการท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอใช้เงิน
ดังกล่าวต่อไป 

๒. การเก็บค่าใช้พื้นที่ หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ เห็นชอบ ตามอัตราที่ผู้ใช้พื้นที่ และคณะเจ้าของพ้ืนที่  ได้เจราจาและตกลงกัน  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าใช้พื้นที่ เพื่อเจรจาค่าตอบแทนกับผู้ขอใช้พื้นที่  

๓. เจรจาต่อรองค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเปิดร้าน “7 -ELEVEN” ให้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเจราค่าตอบแทนการใช้พื้นที่เปิดร้าน “7 -ELEVEN” โดยจัดท าเป็นค าสั่ง
มหาวิทยาลัย มีรายนามดังต่อไปนี้  

๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ  
๒. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เป็นกรรมการ 
๓. นายณรงศักดิ์ ธงอาษา เป็นกรรมการ 
๔. นายภาคภูมิ โทนหงสา เป็นกรรมการและเลขานุการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 



 
 
 

- ๑๐ - 

๔.๑๐. พิจารณารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ ร่างรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
๕.๑. พิจารณาก าหนดอัตราค่าใช้พื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดอัตรา

ค่าใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทางส านักฯ ได้เจรจาทบทวนอัตราค่าใช้
พ้ืนที่ดังกล่าว กับธนาคาร จ านวน ๑ ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย  ตามหนังสือที่ มอบ.๓๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องอัตราค่าเช่าพื้นที่ ส าหรับติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( ATM) โดย
ธนาคารกรุงไทยเสนอ ปรับอัตราค่าใช้พื้นที่  จากเดิม ๓๐ ,๐๐๐ บาท/เครื่อง /ปี เป็น ๗๒,๐๐๐ บาท/เครื่อง /ปี 
ส าหรับธนาคารอีก ๓ แห่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ ส านักฯก าลังอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการเจรจาทบทวนอัตราค่าใช้พื้นที ่ 
 
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบอัตราค่า ใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ประจ าปี ๒๕๕๗ เป็นจ านวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท/ปี/เครื่อง  

 
ที่ประชุมมีการอภิปราย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ควรเจรจาทบทวนอัตราค่าใช้พื้นที่เครื่องถอน

เงินอัตโนมัติ  (ATM) ของทุกธนาคาร ในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาท /ปี/เครื่อง ก่อน และหากทาง ธนาคารขอ
เจรจาทบทวนอัตราค่าใช้พื้นที่ จะต้องไม่ต่ ากว่า ๗๒,๐๐๐ บาท/ปี/เครื่อง 

มติที่ประชุม มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
และให้รายงานผลการเจรจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป 

 
๕.๒ . พิจารณาร่างประกาศ  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามความในข้อ ๑๒ (๑๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗  และด าเนินการจัดท า
ร่างประกาศ  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอพิจารณา  

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ ร่างประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



 
 
 

- ๑๑ - 

ที่ประชุม มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไป 
๒. ให้มีการเสนอชื่อ โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ มีเพียงคณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือ

ส านักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ยกเว้นส านักบริหารทรัพย์สิน  
๓. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักบริหารทรัพย์สิน

เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 
มติที่ประชุม มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการแก้ไข  (ร่าง ) 

ประกาศตามข้อเสนอแนะและเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.     
 
 

   
(นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นายอรรถพงศ์ กาวาฬ) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

 
(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 


