
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธที่๑กรกฎาคม ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ณ ห้อง U๖ชั้น ๑ โรงแรมยูเพลส (สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ กรรมการ 
๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.มันทนา สามารถ กรรมการ 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย นายณรงศักดิ์ ธงอาษา กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ 

และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
๑. 
๒. 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ศ.เกียรติคุณสุมนต์ 
นายประวิทย์ 

สกลไชย 
อนันตวราศิลป์ 

ติดราชการ 
ลาป่วย 

 
 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

 
 
นางสาวสมาพร 
ผศ.บงกช 
นายธเนศ  
นายภาคภูมิ  
นายวีระยุทธ  
นายชนษ์ปกรณ์  
 

 
 
นนท์พละ 
สุขอนันต์ 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 
แก้วกล้า 
หาญชูวงศ ์
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี – 
๑.๒เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๑.๒.๑กรรมการขอลาการประชุม 
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ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการลาประชุม 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาประชุมคณะกรรมการส านักบราหรทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ ขอลาการประชุม เนื่องจากป่วยกระทันหัน 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ขอลาการประชุม เนื่องจากติดราชการ 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๒.๒การแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ การแบ่งส่วน

งานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ การแบ่งส่วนภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศเม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้แบ่งส่วนงานภายในของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

๑. ส านักงานผู้อ านวยการ 
๒. ฝ่ายหอพักนักศึกษา 
๓. ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เพ่ือโปรดทราบการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุมรับทราบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการจัดท า
กรอบอัตราก าลังตามการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อไป    

๑.๒.๓รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อเจรจาเพื่อขอปรับลดอัตราค่า
ใช้พื้นที่ของผู้ประกอบการ(ร้านจิปาถะ) 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบผลการ
ด าเนินงานของคณะอนุกร รมการ เพ่ือเจรจาเพ่ือขอปรับลดอัตราค่า ใช้พ้ืนที่ของ นางสาวสุเมตตา วัฒนวิภัทร
เจริญ ผู้ประกอบการ ร้านจิปาถะ  ภายในศูนย์อาหารอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่องขออนุมัติปรับลด
อัตราค่าใช้พ้ืนทีฯ่ โดย นางสาวสุเมตตา วัฒนวิภัทรเจริญ ผู้ประกอบการ ร้านจิปาถะ มีร้านจ านวน ๒ ร้าน ดังนี้ 
ร้านที่ ๑ คือร้านจิปาถะเซฟแลนด์ จ าหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด  อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี และร้านที่ ๒ 
คือร้านจิปาถะเครื่องเขียน จ าหน่ายเครื่องเขียน อัตราค่าใช้พ้ืนที่ ๔๕,๐๐๐ บาท/ปี รวมเป็น จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๗๐,๐๐๐ บาท/ปี แต่ในปี ๒๕๕๕ร้านที่ ๒ ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ท าให้สินค้าได้รับความเสียหาย  ทาง
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ร้านจิปาถะ ย้ายสินค้าจากห้องเดิมที่ได้รับ
ความเสียหายไปยังห้องใหม่ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับร้านที่ ๑ แต่มีขนาดเล็กกว่าห้องเดิม ต่อมา นางสาวสุเมตตา วัฒนวิ
ภัทรเจริญได้ท าหนังสือถึงส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อ ขออนุมัติปรับลดอัตราค่า ใช้พ้ืนที่จาก
อัตราเดิม รวมทั้ง ๒ ร้าน จ านวน ทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท/ปี เป็น จ านวน ๔๐,๐๐๐. บาท/ปี ซึ่งส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้เสนอต่อทีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตามความละเอียดดังกล่าว  ที่ประชุมมีมติ
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเจรจาการขอปรับลดอัตราค่า ใช้พ้ืนที่ของผู้ประกอบการ (ร้านจิปาถะ) ต่อมา 
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คณะอนุกรรมการฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๒๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้
ด าเนินการเจรจากับผู้ประกอบการร้านจิปาถะแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ โดยผลการเจรจา คือ ก าหนดให้ใช้อัตราค่าใช้พ้ืนที่ตามพ้ืนที่จริงในอัตราที่ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสทิประโยชน์ ก าหนดไว้  คือร้านที่ ๑ อัตราค่าบ ารุง ๒๕,๐๐๐ บาท /ปี และร้านที่ ๒ (พ้ืนที่ใหม)่ อัตราค่า
บ ารุง ๒๔,๐๐๐ บาท/ปี รวมทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐ บาท/ปี ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
เพ่ือโปรดทราบ ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อเจรจาเพ่ือขอปรับลดอัตราค่า ใช้

พ้ืนที่ของผู้ประกอบการ (ร้านจิปาถะ) 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑สิงหาคม ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑มกราคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเจรจากับกรมป่าไม้ในการจัดตั้งสถานี

บริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ (ปตท.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบผลการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการเจรจากับกรมป่าไม้ในการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ (ปตท.) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ เรื่อง พิจารณาข้อสรุปการจัดตั้ง
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เจรจากับกรมป่าไม้ ในการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ (ปตท.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพ่ือด าเนินการเจรจากับกรมป่าไม้ว่าการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ (ปตท.) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นไปตามวัตถุประสงค์การขอใช้พื้นที่หรือไม่และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องด าเนินการ
อย่างไรในกรณีจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ (ปตท.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อมา
คณะกรรมการเจรจากับกรมป่าไม้ ในการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ (ปตท.) มหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๑๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ได้ประชุม
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับส านักการอนุญาตกรมป่าไม้ เพื่อขอเข้า
พบและหารือในเบื้องต้น เรื่อง การใช้พ้ืนที่บริเวณจัดหาผลประโยชน์ตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การขอใช้พื้นที่หรือไม่ และเห็นควรให้มีการเจรากับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ไปพร้อมกัน
เนื่องจาก คณะกรรมการฯ เห็นว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงในส่วนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่านั้น ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ แนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการเจรจากับกรมป่าไม้ ใน
การจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ (ปตท.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. เข้าพบและหารือในเบื้องต้นกับส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
๒. มอบหมายหน้าที่เพ่ิมเติม โดยให้มีการเจรากับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบ คณะกรรมการเจรจากับกรมป่าไม้ ในการจัดตั้งสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ (ปตท.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
ให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 
๔.๑– ลับ - 
 
๔.๒พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รับรองโดยผู้

ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดงบ แสดงฐานะทาง
การเงิน ดังนี้ 

๑. สินทรัพย์สุทธิ ๒๖๘.๖๐ ล้านบาทประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ๒.๗๓ ล้าน
บาท  ลูกหนี้เงินทดรองราชการ ๐.๐๓ ล้านบาท เงินฝากกองคลัง ๒๘.๔๐ ล้านบาท วัสดุคงเหลือ ๐.๘๗ ล้าน
บาท ครุภัณฑ์ ๑.๗๘ ล้านบาท ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ๒๓๔.๗๖ ล้านบาท 

๒. หนี้สินและส่วนของทุน ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน ๑๓.๕๔ ล้านบาท หนี้สินไม่ 
หมุนเวียน๑๒๕ ล้านบาท ส่วนทุน ๑๓๙.๕๖ ล้านบาท รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย (สะสม) 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน -๙.๙๓ ล้านบาท และ รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
จ านวน ๐.๔๑ ล้านบาท  

๓. รายละเอียดแหล่งที่มาของรายได้ ๒๙.๒๙ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จัดสรร-เงิน
งบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ๒๕.๖๕ ล้านบาท รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
๓.๕๓ ล้านบาท 



 
 
 

- ๕ - 

๔. รายละเอียดค่าใช้จ่ายการการด าเนินงาน ๒๘.๘๗ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
บุคลากร  ๓.๘๖ ล้านบาท ค่าตอบแทน ๐.๕๘ ล้านบาท ค่าใช้สอย ๔.๒๑ ล้านบาท ค่าวัสดุ ๑.๗๗ ล้านบาท 
ค่าสาธารณูปโภค ๓.๐๗ ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ๑๕.๓๕ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาพิจารณา เห็นชอบ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 

ที่ประชุมมีการอภิปรายโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

ควรมีเพิ่มเอกสารประกอบการประชุมในส่วนบทสรุปของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย ช่ีงใน
บทสรุปมีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ โดยเฉพาะงบกระแสเงินสด ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ไม่รับรองงบ
ดังกล่าว  

ให้ตัดงบกระแสสด ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ไม่รับรอง ออกเอกสารประกอบการ
ประชุม ที่เสนอต่อคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการจัดท าแผนช าระคืนเงินยืมเงินค่า
หอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัยจ านวนทั้งสิ้น ๑๒๕ ล้านบาทและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
๔.๓ พิจารณาเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านัก

วิทยบริการ ในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาเสนอ

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)ตามหนังสือบันทึกที่ ศธ ๐๕๒๙.๓/ว ๒๑๗๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
ประชุมเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เพื่อท าหน้าที่
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการในวาระต่อไป  

คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการในการประชุมครั้งที่ ๑เมื่อวัน ๑๖มิถุนายน
๒๕๕๘ เห็นชอบให้แจ้งคณะ วิทยาลัยและส านักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทราบถึงการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๒. ประกาศคุณคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ รายชื่อผู้มี

สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการก าหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการในการ
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ขอรับทราบ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๒) จากคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และให้ส่งแบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นถึง



 
 
 

- ๖ - 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

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

เพ่ือโปรดพิจารณาพิจารณาเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ ในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 

ที่ประชุมให้ข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการในระยะ ๔ ปีข้างหน้าดังนี้ 

๑. ด้านการพัฒนาส านักวิทยบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑.๑. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล 

๑.๒. จัดท า/พัฒนา/สนับสนุนระบบการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่ทันสมัย 

๑.๓. ควรจัดให้มีระบบสนับสนุนอาจารย์เพื่อผลิตหนังสือและต าราเรียน  

๑.๔. ควรจัดให้มีระบบสืบค้นเพื่อตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในงาน
เขียนต่างๆ โดยเฉพาะ วิทยานิพนธ์ หนังสือ และ ต าราเรียน 

๒. ด้านการบริหารจัดการ 

๒.๑. ปรับปรุงระบบการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ว 

๓. ด้านการบริการวิชาการ 

 - ไม่มีข้อเสนอ 

๔. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 - ไม่มีข้อเสนอ 

๕. คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของผู้อ านวยการ 

 - ไม่มีข้อเสนอ 

๖. อันดับงานส าคัญท่ีส านักวิทยบริการควรท าในรอบ ๔ ปีข้างหน้า 

 - ไม่มีข้อเสนอ 

๗. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  



 
 
 

- ๗ - 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ส่งแบบฟอร์มเสนอ
ความคิดเห็นถึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการภายในก าหนด 

 
๔.๔ ขอทบทวน อัตรา หลักประกันสัญญาของผู้ประกอบการโรงอาหารกลางและศูนย์

อาหาร 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาขอทบทวน

อัตราหลักประกันสัญญา ของผู้ประกอบการโรงอาหารกลางและศูนย์อาหารอ้างถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ 
และ๕.๑ เห็นชอบให้ก าหนดอัตราหลักประกันสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ที่ท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับผู้ประกอบการ ต้องมีหลักประกันสัญญาในอัตรา ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่า
บ ารุงการใช้พื้นที่ โดยผู้ประกอบการสามารถวางหลักประกันสัญญา เงินสด หนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ซึ่งลงวันที่เดียวกันกับวันลงนามในสัญญาหรือ
ก่อนนั้นไม่เกิน ๓ วัน  

ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ด าเนินการ
คัดเลือกผู้ประกอบการโรงอาหาร ๑ และ ๒ และศูนย์อาหาร เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมจ านวน ๔๙ ราย 
จะสิ้นสุดสัญญาลงในวันที่ ๒๔พฤษภาคม ๒๕๕๘โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 
๓๑ รายและมีผู้ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ านวน ๒๙ ราย 

ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ประชุม
ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก เพ่ือแจ้งอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ส าหรับ โรงอาหารกลาง ๑ และ ๒ จ านวน 
๒๘,๐๐๐ บาท/ปี และศูนย์อาหาร จ านวน ๒๔ ,๐๐๐ บาท/ปี และผู้ประกอบการต้องมีหลักประกันสัญญาใน
อัตรา ๖ เดือนคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่/ปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้   

 

สถานที่ ค่าบ ารุงพื้นที่ 
หลักประกัสัญญา 

อัตราเดิม 
หลักประกันสัญญา 

อัตราใหม่ 
โรงอาหารกลาง ๑ 
ร้านอาหาร 
ร้านเครื่องดื่ม 

 
๒๘,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

โรงอาหารกลาง ๒ 
ร้านอาหาร 
ร้านเครื่องดื่ม 

 
๒๘,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

ศูนย์อาหาร 
ร้านอาหาร 
ร้านเครื่องดื่ม 

 
๒๔,๐๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๒,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 

และในที่ประชุม ผู้ประกอบการทุกรายแจ้งว่าไม่ขัดข้องในการช าระ หลักประกัน สัญญาใน
อัตราที่ทางส านักบริการทรัพย์สินแจ้ง 

ต่อมาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ประกอบการโรงอาหารกลาง ๑ และ ๒ และศูนย์อาหาร
ได้ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เรื่อง ขอปรับลดหลักประกันสัญญา โดย
ขอปรับลดอัตราหลักประกันสัญญา จากอัตรา ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าบ ารุง การใช้ พ้ืนที่/ป ี
เป็นอัตราหลักประกันสัญญา ๑๐,๐๐๐บาทเท่ากันทุกร้าน 



 
 
 

- ๘ - 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน

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

เพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนอัตราหลักประกันสัญญาของผู้ประกอบการโรงอาหารกลาง ๑ และ 
๒และศูนย์อาหาร จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี เท่ากันทุกร้าน 

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติและให้ใช้อัตราหลักประกันสัญญาอัตรา ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
ของอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที/่ปี กับผู้ประกอบการทุกราย 

 
๔.๕ ขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะการก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับส านัก 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดค่า

เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก ตามที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์พ.ศ. ๒๕๕๗ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ ให้หน่วยงานระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า เข้าร่วมการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ของหน่วยงานระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และมุ่งพัฒนาคุณภาพเพ่ือก้าวสู่การเป็นสถาบันที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ 

เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในระดับส านัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดค่า
เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก ดังมีรายละเอียดค่าเป้าหมายปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

เพ่ือขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะการก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส านักตามท่ีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เสนอ 

มติที่ประชุม มอบส านัก บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประเมินศักยภาพ ของส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อปรับค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

(นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 
 
 

- ๙ - 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร) 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันศุกร์ที่๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 


