
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที ่29 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมบุณฑริกชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี (แทน) ผศ.เสาวดี กงเพชร ประธาน  
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.กุลเชษฐ์ เพียรทอง กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (แทน) นายครรคิด เครือวัลย์ กรรมการ 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย นายมานิต รุจิวโรดม กรรมการ 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย นายราชพร ปทะวานิช กรรมการ 
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ

และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
 
 
๑. 
 
๒. 
 
๓. 
๔. 
๕. 

 - ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและฝ่าย
หอพักนักศึกษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
 
นายวศิน 
 
ผศ.บงกช 
 
นายธเนศ  
นายภาคภูมิ 
นายวีระยุทธ 

 
 
โกมุท 
 
สุขอนันต์ 
 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 
แก้วกล้า 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ มอบผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในที่

ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบเนื่องจาก 

อธิการบดี ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ติดราชการจึงมอบผู้อ านวยการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๑.๑.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ตาม ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2552/๒๕๕9 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๕9 โดยมี
คณะกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4. นายราชพร ปทะวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. นายมานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
7. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินฯ กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายในเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณประจ าปี เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี รายงานการเงินและบัญชี งบดุล 
(๕) ก าหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ 

ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
(๖) ก าหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

บุคลากรตามข้อ ๑๗ 
(๗) ก าหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการประเมินผู้อ านวยการ

และรองผู้อ านวยการ ทั้งในรอบปกติตามที่ก าหนดและในรอบท่ีปรากฏอันสมควร   
(๘) พิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่ผู้อ านวยการ

และรองผู้อ านวยการที่จ้างจากบุคคลภายนอก 
(๙) พิจารณาอนุมัติค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาไม่เกินห้าปี  

ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง หรือค่าใช้ประโยชน์จากสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา  เว้น
แต่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๑๐)  พิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการด าเนินงานเชิงวิสาหกิจ เช่น การจัดสรรเงิน
รางวัลประจ าปีให้แก่ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และบุคลากร ทั้งนี้ตามผลงานหรือผลการประกอบการ 

(๑๑)  พิจารณาสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศ  

(๑๒)  วินิจฉัยและตีความปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  รวมทั้ง กฎ ค าสั่งอ่ืนใดที่
ออกโดยข้อบังคับนี้  
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(๑๓)  พิจารณาการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  รวมทั้ง กฎ ค าสั่ง
อ่ืนใดที่ออกโดยข้อบังคับนี้  

(๑๔)  หน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2561โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๑.๒.๑ แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและฝ่าย

หอพักนักศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบการแต่งตั้ง

รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและฝ่ายหอพักนักศึกษา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ ๒๕๕๗/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและ
ฝ่ายหอพักนักศึกษา ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งให้นายวศิน 
โกมุท พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่ง
รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและฝ่ายหอพักนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือโปรดทราบการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและ

ฝ่ายหอพักนักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบรายงาน

ผลการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินงานบริหารจัดการฝ่ายหอพักนักศึกษาและฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ภายใต้กลยุทธ์ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. สร้างรายไดจ้ากการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมขึ้น 
2. พัฒนาระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
3. พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
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เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบการ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ ตามที่
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการแจ้งเวียน (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตาม
หนังสือบันทึกที่ ศธ 05290.1.1/ว400 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ โดยแจ้งผลการพิจารณาที่เลขานุการ 
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม และตามหนังสือบันทึก 
0529.1.1/ว 2536 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 5/2558 คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการ
แก้ไขจ านวน 4 ราย ดังต่อไปนี้ 

1. ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

2. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ 

3. นายณรงศักดิ์ ธงอาษา 

4. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 
เพ่ือโปรดทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ ครั้งที่ 5/๒๕๕8 
มติที่ประชุม รับทราบ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 5/2558 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานผลการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM) 
   ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
รายงานผลการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในการประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่  4/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง พิจารณาก าหนดอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) มติที่ประชุม 
มอบให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประสานกับธนาคารเจ้าของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
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ทั้ง ๔ แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) เพ่ือ
แจ้งการก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) อัตราใหม่ คือ เครื่องละไม่น้อยกว่า 
72,000 บาท/ปี โดยจะมีผลในรอบการต่อสัญญาใหม่ และให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แจ้ง
ยืนยันอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 72,000 บาท/เครื่อง/ปี และเจรจาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 
บุคลากร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ท าหนังสือถึงธนาคาร
ทั้ง ๔ ธนาคารแล้ว ปัจจุบัน (ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559) ได้รับแจ้งยืนยันอัตราค่าบ ารุงจาก 3 ธนาคาร คือ 

1. ธนาคารออมสิน อัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ 100,000 บาท/เครื่อง/ปี(ท าสัญญาแล้ว 
จ านวน ๑ เครือ่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2561) 

2. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) อัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ 72 ,000 บาท/เครื่อง/ปี ท า
สัญญาแล้ว จ านวน 6 เครื่อง ดังนี้ 

1. ท าสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จ านวน 3 เครื่อง 
2. ท าสัญญาวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 จ านวน 3 เครื่อง 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน)ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณากลับมายังส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยขอต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM)จ านวน 2 เครื่อง ดังนี้ 

1. บริเวณริมรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย (หน้าอาคารเภสัชชุมชน) จ านวน 1 เครื่อง ค่า
บ ารุงพืน้ที่ในอัตราเครื่องละ 72,000 บาท ต่อป ี

2. บริเวณอาคารบริการหอพักนักศึกษา จ านวน 1 เครื่องค่าบ ารุงพ้ืนที่ในอัตราเครื่องละ 
48,000 บาท ต่อป ี

3. ขอไม่ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) จ านวน 1 
เครื่อง คือบริเวณ ส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 เครื่อง 

๔. ได้ท าหนังสือติดตามการขอปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM)ของธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ ศธ 0529/5838 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 
เรื่องติดตามการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานใหญ่  

5. ได้ท าหนังสือติดตามการขอปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) ของธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ ศธ 0529/6417 วันที่ 12 กันยายน 2559เรื่อง
ติดตามการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้ง เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีโดยแจ้งให้ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ทราบภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือหากธนาคารไม่แจ้งผลการพิจารณาภายในก าหนดให้
ถือว่าธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ไม่ประสงค์ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และให้ธนาคารกรุงเทพจ ากัด 
(มหาชน) ด าเนินการรื้อถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารจ านวน ๑ เครื่อง ณ บริเวณรั้ว
ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออกไปภายใน 7 วัน 

ในปัจจุบัน  มี เครื่องถอนเงิน อัตโนมัติ  (ATM) ของทั้ ง ๔  ธนาคาร ให้บริการภายใน
มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 10 เครื่อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (9) 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

1. เพ่ือโปรดทราบผลการเจรจาค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

1.1 ธนาคารออมสิน อัตราค่าบ ารุงฯ 100,000 บาท/เครื่อง/ปีจ านวน ๑ เครื่อง 
1.2 ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) อัตราค่าบ ารุงฯ 72,000 บาท/เครื่อง/ปีจ านวน 6 

เครื่อง 
1.3 ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) อัตราค่าบ ารุงฯ 72,000 บาท/เครื่อง/ปีจ านวน 1 

เครื่อง 
2. เพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)เครื่องที่ ๒ค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ในอัตราเครื่องละ 48,000 บาท/ป ี
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. อัตราค่าบ ารุงพื้นที่ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด 
(มหาชน) เครื่องที่ ๑ และเครื่องท่ี ๒ มีอัตราค่าบ ารุงพื้นที่ ที่แตกต่างกัน คือ ๗๒,๐๐๐ บาทและ ๔๘,๐๐๐ 
บาท/เครื่อง/ปี  ตามล าดับ เนื่ องจากอัตรา ๗๒ ,๐๐๐ บาท/เครื่อง/ปี  เป็น ไปตามมติของคณ ะ
กรรมการบริหารส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 
2558 ส่วนอัตรา ๔๘,๐๐๐ บาท/เครื่อง/ปี เป็นไปตามที่ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้เจรจากับ
ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) โดยธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือมาเพื่อเสนอ
อัตราดังกล่าวเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 จึงเห็นควรให้ ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จัดท า
บันทึกแนบท้ายสัญญาเพื่อให้มีหลักฐานในการชี้แจงความแตกต่างของอัตราค่าบ ารุงพื้นที่ ดังกล่าว 

2. ในกรณีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน)หลังจาก
สิ้นสุดระยะเวลาแจ้งผลการปรับอัตราค่าบ ารุงตามความที่ก าหนดในหนังสือที่ที่ ศธ 0529/6417 วันที่ 
12 กันยายน 2559 เรื่องติดตามการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ด าเนินการส่งหนังสือถึงธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน)อีก
ครั้งหนึ่งก่อนให้มีการรื้อถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ออกจากพื้นที่โดยช่องทางการส่งหนังสือไปยัง
ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ให้ส่งแบบจดหมายตอบรับเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งหนังสือ และการ
แจ้งให้ถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ออกจากพื้นที่ควร
ด าเนินการให้ถึงที่สุดก่อน และหากต้องมีการรื้อถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ
จ ากัด (มหาชน) ให้ติดป้ายประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทั้งนี้ควรรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ แผนงบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา

แผนงบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ได้จัดท า (ร่าง) แผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้อง
น าส่ง (ร่าง) แผนงบประมาณฯดังกล่าว ไปยังกองแผนงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ 4.2 แผนปฏิบัติงาน
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบและต่อมา กอง
แผนงานได้เสนอ (ร่าง) แผนงบประมาณฯต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 
24 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ 4.1.1.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติ อนุมัติ แต่เนื่องจากก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/2559 คือวันที่ 29 กันยายน 2559 ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์จึงไม่สามารถเสนอ (ร่าง) แผนงบประมาณฯต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) ได้ ทาง
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงท าหนังสือบันทึกเสนอต่อประธานคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามหนังสือบันทึกที่ ศธ 0529.1.1/2320 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนงบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเสนอ (ร่าง) 
แผนงบประมาณฯดังกล่าวไปยังกองแผนงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป อนึ่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๓) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีหน้าที่ “พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณประจ าปีเพ่ือเสนอขออนุมัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัย” จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณการรายรับและ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.ประมาณการรายรับ  

รายการ 
งบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนต่าง

(ร้อยละ) จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ 
หอพักนักศึกษา  19,735,680   22,838,800  65.23  15.72  
ประกอบธุรกิจต่างๆ  4,173,300  3,889,900  11.11  -6.79  
กิจกรรมเพื่อหารายได ้  1,800,000  6,171,300  17.62   242.85  
ห้องพักรับรอง  270,000  270,000  0.77   -    
สถานีบริการน้ ามันปตท.  1,530,000  1,530,000  4.37   -    
โทรศัพท์และอินเตอร์เนต็  297,000  315,000  0.90  6.06  
รวม   27,805,980  35,015,000 100 25.93 

๒.ประมาณการรายจ่าย  

รายการ 
งบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนต่าง 

(ร้อยละ) จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ 
เงินเดือนและค่าจ้าง  3,227,500   3,388,300  9.68  4.98 
ค่าจ้างช่ัวคราว  1,539,000   1,778,800  5.08  15.58 
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รายการ 
งบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนต่าง 

(ร้อยละ) จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ 
ค่าตอบแทน   1,072,800   1,044,240   2.98  -2.66 
ค่าใช้สอย  7,376,800   7,781,160  22.22  5.48 
ค่าวัสด ุ  3,481,300   2,320,900  6.63  -33.33 
ค่าสาธารณูปโภค  2,433,600   2,435,100  6.95  0.06 
ครุภณัฑ ์  2,626,700  2,525,000  7.21  -3.87 
ค่าสิ่งก่อสร้าง  4,687,600  100,000  0.29  -97.87 
งบอุดหนุน  1,360,700  13,641,500  38.96  902.54 
รวม  27,806,000  35,015,000 100 25.93 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๓) 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔  
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕46 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. สัดส่วนของรายรับทีต่่ ากว่าร้อยละ 5 ให้จัดอยู่ในกลุ่มรายรับอ่ืน ๆ 

2. ควรจัดท าข้อมูลน าเสนอโดยแยกเป็นหน่วยรายรับพร้อมเปรียบเทียบรายจ่าย เพื่อให้
ทราบว่าหน่วยรายรับมีผลก าไรหรือขาดทุนและหาแนวทางการแก้ไขหน่วยรายรับท่ีขาดทุน 

3. ค่าสาธารณูปโภคควรมีงบประมาณรายจ่ายที่ต่ าลง โดยส านักฯควรมีการรณรงค์
ประหยัดไฟฟ้า 

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป  

 
๔.๒ แผนการคืนเงินค่าหอพักนักศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา

แผนการคืนเงินค่าหอพักนักศึกษาตามหนังสือบันทึกที่ ศธ 0529.3/ว 1518 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาด้านการเงิน การคลังและพัสดุนายรัชนนท์ แกะมา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองคลัง ได้แจ้งให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทราบว่าตามหนังสือบันทึกท่ี ศธ 0529.3/1473 

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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ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาด้านการเงินการคลังและพัสดุ 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2559 โดยอธิการบดี มอบหมาย 2 ประเด็น คือ 

1. เห็นชอบให้กองคลังด าเนินการข้อ 1ให้กองคลังปรับปรุงบัญชีรับรู้สินทรัพย์ อาคารหอพัก
นักศึกษา ด้วยราคาทุน 217,002,510 บาทและเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบต่อไป 

2. มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจารณาจัดท าแผนบริหารหอพักนักศึกษา
จ านวน 4 หลัง (หอพักลีลาวดี 1 และ 2 หอพักราชาวดี 3 และ 4)และให้เสนอแผนการคืนเงินให้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามหนังสือบันทึกที่  
ศธ 0529.3/740 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ือช าระค่าหอพักนักศึกษาให้กับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในฐานะผู้รับโอนสิทธิในการรับเงินเป็นจ านวนเงิน 125 ล้านบาท 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงด าเนินการวิเคราะห์รายรับรายจ่าย เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนการคืนเงินให้แก้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนเงิน 125 ล้าน ดังต่อไปนี้ 

แนวทางท่ี 1 ช าระ 10 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2569   ปีละ  12,500,000 บาทรวม 
125,000,000 บาท 

แนวทางท่ี 2 ช าระ 20 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2579   ปีละ    6,250,000 บาทรวม 
125,000,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบแผนการคืนเงินค่าหอพักนักศึกษา โดยมีแนวทางประมาณการ
การช าระเงินค่าหอพักดังต่อไปนี้ 

แนวทางท่ี 1 ช าระ 10 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2569   ปีละ  12,500,000 บาทรวม 
125,000,000 บาท 

แนวทางท่ี 2 ช าระ 20 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2579   ปีละ    6,250,000 บาทรวม 
125,000,000 บาท 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรจัดท าแผนปรับปรุงหอพักนักศึกษาระยะยาวและแผนการตลาดของหอพัก
นักศึกษา เพื่อเพิ่มรายได้เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันเรื่องการให้บริการหอพักแก่นักศึกษาในพื้นที่
รอบๆมหาวิทยาลัยอย่างมาก 

2. ควรจัดหาแหล่งรายได้ใหม่ หรือแผนเพิ่มรายได้จากแหล่งรายได้เดิม 

3. ควรตรวจสอบวงเงินค่าหอพักนักศึกษา จ านวน 4 หลัง เป็นจ านวนเท่าไรและได้ช าระ
หนี้ค่าหอพักนักศึกษาไปแล้วเท่าไร หากตรวจสอบวงเงินค่าหอพักนักศึกษา จ านวน 4 หลัง แล้ว
มหาวิทยาลัยเป็นผู้จ่ายเงิน ดังนี้ 

1. รับรู้ยอดหนี้ 125 ล้านบาท ให้จัดท าแผนการคืนเงิน ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นระยะ 
10 ป ี

2. รับรู้ยอดหนี้ 217 ล้านบาท ให้จัดท าแผนการคืนเงิน ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นระยะ 
15 ป ี
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มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 

๔.๓ งบแสดงฐานะทางการเงินของส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณางบ
แสดงฐานะทางการเงินของส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งทาง
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๕๙๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๕๙ โดยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต แต่เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ได้ทันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๔ “ให้ผู้อ านวยการควบคุมดูแลและจัดการให้มีการจัดท างบ
การเงินส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่
ไม่อาจด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิการบดี” ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ จึงจัดท าหนังสือขอขยายระยะเวลารายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามบนัทึกที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑/๓๖๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสนอต่ออธิการบดี
ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว และตามหนังสือภายนอก ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งรายงานการสอบบัญชี 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘โดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตได้รายงานทางการเงินดังนี้ 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
2. ค าแนะน าส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน 
3. งบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้มีการจัดท ารายงาน
การเงินอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้บริหารสูงสุดด าเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ และประกอบกับเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๑ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ 
ระบบและกลไกการเงินงบประมาณโดยวิเคราะห์งบการเงินไดด้ังต่อไปนี้ 

๑. สินทรัพย์สุทธิ ๒๗๘.๑๐ ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ๔.๑๑ ล้าน
บาท เงินฝากกองคลัง ๓๘.๑๒ ล้านบาท วัสดุคงเหลือ ๐.๙๒ ล้านบาท ครุภัณฑ์  ๑.๔๖ ล้านบาท ที่ดิน อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง ๒๓๓.๔๖ ล้านบาท 

๒. หนี้สินและส่วนของทุน ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน ๑๓.๕๑ ล้านบาท หนี้สินไม่
หมุนเวียน๑๒๕ ล้านบาท ส่วนทุน ๑๕๗.๗๘ ล้านบาท รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย (สะสม) ปีงบประมาณ 
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๒๕๕๗ จ านวน -๙.๕๑ ล้านบาท และรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๘.๖๘ ล้าน
บาท  

๓. แหล่งที่มาของรายได้ ๒๒.๘๓ ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จัดสรร-เงินงบประมาณ ๐.๐๘ 
ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ๒๐.๐๗ ล้านบาท รายได้ค่าสาธารณูปโภค ๒.๖๗ ล้านบาท 

๔. ค่าใช้จ่ายการการด าเนินงาน ๓๑.๕๑ ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓.๗๐ 
ล้านบาท ค่าตอบแทน ๐.๐๖ ล้านบาท ค่าใช้สอย ๔.๓๘ ล้านบาท ค่าวัสดุ ๒.๔๘ ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค 
๒.๔๒ ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ๑๗.๙๑ล้านบาท 

๑. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายการ 

ระยะเวลา 1 ป ี การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

2558 
(ล้านบาท) 

2557 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.11 2.73 1.38 50.54 

ลูกหนี้เงินทดรองราชการ 0.00 0.03 -0.03 -100.00 

เงินฝากกองคลังฯ 38.12 28.40 9.72 34.22 

วัสดุคงเหลือ 0.92 0.87 0.05 5.74 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 43.16 32.05 11.11 34.66 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ครุภณัฑ์ (สุทธิ) 1.46 1.78 -0.32 -17.97 

ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง (สุทธิ) 233.46 234.76 -1.30 -0.55 

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 234.93 236.54 15.67 -1.61 

รวมสินทรัพย ์ 278.10 268.60 9.5 3.53 

หน้ีสิน     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10.96 8.67 2.29 26.41 

เจ้าหน้ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0.20 2.90 -2.70 -93.10 

เงินประกันรอจ่ายคืน 2.34 1.97 0.37 18.78 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 125.00 125.00 0.00 0.00 

รวมหน้ีสิน 138.51 138.55 -0.04 -0.02 
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รายการ 

ระยะเวลา 1 ป ี การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

2558 
(ล้านบาท) 

2557 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ส่วนทุน     

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย (สะสม) -9.51 -9.93 -9.93 -9.93 

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย ประจ าปี -8.68 0.0 8.68 100 

รวมทุน 139.58 130.05 9.53 7.32 

รวมหน้ีสินและส่วนของทุน 278.10 268.60 9.50 3.53 
 

๒. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

รายการ 

ระยะเวลา 1 ปี การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง 

2558 
(ล้านบาท) 

2557 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนินงาน     

รายได้รับจัดสรร-เงินงบประมาณ 0.09 0.08 0.00 0.00 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 20.07 25.65 -5.58 -21.17 

รายได้จากค่าสาธารณูปโภค 2.67 3.53 -0.83 -24.36 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 22.83 29.29 -6.46 -22.05 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน     

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3.70 3.86 -0.16 -4.14 

ค่าตอบแทน 0.60 0.58 0.02 3.44 

ค่าใช้สอย 4.38 4.21 0.17 4.03 

ค่าวัสดุ 2.48 1.77 0.71 40.11 

ค่าสาธารณูปโภค 2.42 3.07 -0.65 -21.17 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 17.91 15.35 2.56 16.67 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 31.51 28.87 2.64 9.14 
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๓. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจากรายได้/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย 

รายการ 2558 2557 ผลต่าง 

รายได้จากการด าเนินงาน  22.83 29.29 -6.46 

ค่าใช้จ่ายจากด าเนินงาน 31.51 28.87 2.64 

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย -8.68 0.41 -9.09 
 

๔. ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่๓๐ กันยายน๒๕๕๘ 

ชื่อบัญช-ีเลขที่บัญช ี วัตถุประสงค์ 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เลขท่ี ๓๙๓-๐-๑๘๘๖๙-๔ 

รับโอนเงินค่าหอพักนักศึกษา - 

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

เงินหมุนเวียนส านักฯ ๑,๗๘๔,๕๕๘.๒๐ 

ม.อบ.(ส านักทรัพยส์ินฯ ค่าประกนัของเสียหายหอพัก นศ.) 
เลขท่ี ๘๖๙-๒-๑๖๙๑๑-๑ 

เงินค่าประกันหอพักนักศึกษา ๑,๑๙๕,๗๐๕.๑๓ 

ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ ม.อบ. (รบัช าระค่าหอพัก นศ.) เลขท่ี
บัญชี ๘๖๙—๒-๐๓๗๘๔-๓ 

รับโอนค่าหอพักนักศึกษา ๔๔,๖๑๓.๒๗ 

ม.อบ. ส านักงานทรัพยส์ินฯ (รับช าระค่าสาธารณูปโภค)เลขท่ี
บัญชี ๘๖๙-๒-๑๖๖๕๑-๑ 

รับโอนค่าไฟฟ้าหอพัก
นักศึกษา 

๗๘,๐๕๑.๗๓ 

ม.อบ.ส านักบริหารทรัพย์สินฯ (รบัช าระค่าสาธารณูปโภค) 
เลขท่ีบัญชี ๘๖๙-๒-๑๖๖๕๑-๑ 

รับโอนค่าไฟฟ้าหอพัก
นักศึกษา 

๑,๐๑๓,๗๐๐.๔๒ 

รวมท้ังสิ้น  ๔,๑๑๖,๖๒๘.๗๕ 
 

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๔) 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๑ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 

๑.๖ ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบรายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทีป่ระชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 
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1. บัญชีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๖๙-
๒-๐๑๒๕๓-๔ควรมีเงินสดไม่เกินสองแสนบาท (เงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ของส านักฯ) จึงเห็นควรน าเงินเกินบัญชีดังกล่าวออกจากบัญชี และเปิดบัญชีเพื่อฝากเงินดังกล่าว และ
ด าเนินการสืบหาที่มาของเงินจ านวนดังกล่าวต่อไป 

2. ควรจัดท าต้นทุนต่อหน่วยงานของอาคารหอพักนักศึกษาและรายรับต่ออาคารหอพัก
นักศึกษา 

3. ให้ด าเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความดูแลของ
ส านักฯ ว่าได้ลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่ 

4. ให้ตรวจสอบว่า อาคารหอพักนักศึกษา 4 หลัง รับรู้ยอดวงเงินถูกต้องแล้วหรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
4.4 รายงานงบแสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา

รายงานงบแสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือ
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหารสูงสุด
ด าเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนการตัดสินใจ ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๑ 
การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณรายงานแสดงผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. งบแสดงผลการด าเนินเงิน (รายได้และค่าใช้จ่าย) ไตรมาสที่ ๑ ๒ และ ๓ 
รายการ ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 1/59 

รายได้จากการด าเนินงาน     
รายได้จากงบประมาณ 4,750,300  85,765 4,750,300 1,122,150 
รายได้จากการบริหารทรัพยส์ิน 24,101,032 15,622,272 10,992,776 8,973,617 
รายได้จากการสนับสนุนและบริจาค 370,200 60,000 200,000 -  
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียน
การสอน 

750,816 726,621 721,274 684,391 

รายได้จากค่าขายสิ่งของ 64,316 23,050 14,800 9,200 
รายได้ค่าธรรมเนยีมสาธารณูปโภค 160,185 197,013 106,128 53,657 
รายได้อื่น 674,540 90,038 11,340 - 
รายได้ที่ไมเ่กิดจากการด าเนินงาน 45,839  - 32,750 2,950 
รวมรายได้ทั้งสิ้น 30,917,228 16,804,759 16,829,368 10,845,965 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน     
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,494,921 3,048,849 2,340,466 1,109,477 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 68,122 59,925 13,202 13,202 
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รายการ ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 1/59 
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยคา่ตอบแทน 4,096,384 3,743,417 2,366,129 796,027 
 ค่าสาธารณูปโภค 2,066,778 2,121,994 1,592,858 1,100,398 
 ค่าสิ่งก่อสร้างและครภุัณฑ ์ 13,405,790 563,200 7,053,190 2,005,210 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 23,131,995 9,537,386 13,365,845 5,024,314 
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ 7,785,233 7,267,373 3,463,523 5,821,650 

 

2. รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ - เลขที่บัญช ี
ประเภท
บัญช ี

วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขท่ี๓๙๓-๐-๐๑๘๘๖๙-๔ 

ออมทรัพย์ รับโอนค่าหอพัก
นักศึกษา 

๖๕๓,๙๔๘.๕๐ ณปัจจุบันออก
ใบเสร็จน าส่ง
เงินแล้ว 

๒ ส านักบริหารทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
เลขท่ี ๘๖๙-๒-๐๑๒๕๓-๔ 

ออมทรัพย์ เงินหมุนเวียน
ส านักฯ 

๑,๑๓๖,๙๒๖.๗๔   

๓ ม.อบ. (ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ คา่ประกัน
ของเสียหายหอพักนักศึกษา)เลขท่ี๘๖๙-๒-
๑๖๙๑๑-๑ 

ออมทรัพย์ เงินประกัน
หอพักนักศึกษา 

๓๓๖,๙๙๔.๖๔   

๔ ส านักบริหารทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ ม.
อบ. (รับช าระค่าหอพักนักศึกษา) เลขท่ี
๘๖๙-๒-๐๓๗๘๔-๓ 

ออมทรัพย์ รับโอนค่าหอพัก
นักศึกษา 

๔๔,๓๐๒.๔๖ ณปัจจุบันปิด
บัญชีน าเงินส่ง
มหาวิทยาลัย
แล้ว 

๕ ม.อบ. (ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ (รบัช าระค่า
สาธารณูปโภค)เลขท่ี๘๖๙-๒-๑๖๖๕๑-๑ 

ออมทรัพย์ รับโอนค่าไฟฟ้า
หอพักนักศึกษา 

๘๘,๕๘๔.๗๔   

๖ ม.อบ. (ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ (รบัช าระค่า
สาธารณูปโภค)เลขท่ี๘๖๙-๓-๐๐๑๕๕-๒ 

กระแส
รายวัน 

รับโอนค่าไฟฟ้า
หอพักนักศึกษา 

๑๔๖,๑๐๗.๖๘   

รวมท้ังสิ้น ๒,๔๐๖,๘๖๔.๗๖   

 
3. การวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงาน (งบรายได้และค่าใช้จ่าย) ไตรมาสที่ ๓ 
รายได้จากผลการด าเนินงาน ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ไตรมาสที่ ๓ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า
รายได้จากการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น ๓๐.๙๒ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน ๑๔.๑๑ ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๙๘ จากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน (รัฐบาล) เพ่ิมขึ้น จ านวน ๔.๖๖ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๕,๔๓๘.๗๔ หรือประมาณ ๕๐ เท่า รายได้จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ซึ่ง
ประกอบด้วย รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน เพ่ิมขึ้นจ านวน ๘.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๗(เกิดจาก
ผลการรับรู้รายได้ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ที่เกิดรายได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ แต่บันทึกรับรู้รายได้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) รายได้จากการสนับสนุนและบริจาค เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๕๑๗.๐๐ หรือประมาณ ๕ เท่า รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๐๒ ล้าน



- ๑๖ - 
 

บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ รายได้จากค่าขายสิ่งของ เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗๙.๐๓ 
หรือประมาณ ๑.๗ เท่า รายได้ อ่ืน เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔๙.๑๘ รายได้
ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ลดลงจ านวน ๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๙ และรายได้ที่ไม่เกิดจากการ
ด าเนินงาน เพ่ิมข้ึนจ านวน ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พบว่าค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานทั้งสิ้น ๒๓.๑๓ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน ๑๓.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๕๔ 
หรือประมาณ ๑.๕ เท่า ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๖๓ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เพิ่มข้ึนจ านวน ๐.๓๕ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๙.๔๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๘ 
ค่าสาธารณูปโภค ลดลงจ านวน ๐.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐ และค่าใช้จ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง) เพ่ิมข้ึนจ านวน ๑๒.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒,๒๘๐.๒๙ หรือประมาณ ๒๓.๐๐เท่า (เกิดจาก
ผลการที่ได้รับเงินจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ดังนั้น จากผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ส าหรับรอบระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นได้ว่าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน ๗.๗๙ ล้านบาท 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๔) 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๑ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๖ ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะรายงานงบแสดผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑  ๒ และ ๓ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 
ขอให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกรา

เกมส์” ว่ารวมอยู่ในงบแสดงผลการด าเนินงานหรือไม่ ถ้ามีค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรตัดออกจากงบแสดงผล
การด าเนินงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 
 

4.5 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา

รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 
2558 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2558 และได้น าเสนอ (ร่าง) รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ต่อกองแผนงานเพ่ือน าเสนอ (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10 /2559 เมื่อวันที่  
5 กรกฎาคม 2559 เพ่ือพิจารณาและเห็นชอบและต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เพ่ือพิจารณาและเห็นชอบตามล าดับแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 12(๔) 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
4.6 รายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

รอบ ๑๒ เดือน และ (ร่าง) รายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
รายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๑๒ เดือน และ (ร่าง) 
รายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  
๑/๒๕๕๘ วันที่ 14 มกราคม 2558  ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องตัวบ่งชี้และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เห็นชอบ แนวทางการด าเนินการการ
ประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า โดยให้ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ 10 
ตัวบ่งชี้ ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ของ (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานก าหนดเพ่ิมเติมตามพันธกิจและ
สะท้อนอัตลักษณ์ อย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีรอบการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 
2558 ถึง 30 กันยายน 2559) และจากมติที่ประชุมดังกล่าว ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๑๒
เดือน ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ส านักบริหารทรัพย์สิน 
และสิทธิประโยชน์ ผลการ

ด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

2557 
2559 2559 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และ
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ส านักบริหารทรัพย์สิน 
และสิทธิประโยชน์ ผลการ

ด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

2557 
2559 2559 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
เอกลักษณข์องหน่วยงาน 
1. กระบวนการพัฒนาแผน  0.00 7 4.00 5 3.00 
2. ระบบพัฒนาบุคลากร 3.00 7 5.00 5 4.00 
3. ภาวะผู้น า 1.00 5 3.00 5 3.00 
4. การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู ้ 0.00 3 3.00 3 3.00 
5. ระบบบริหารความเสี่ยง 2.00 6 5.00 4 3.00 
6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 2.00 4 4.00 4 4.00 
7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 3.00 5 5.00 5 5.00 
8. กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทยีบเท่า 

 - 4 4.00 5 5.00 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของ
หน่วยงาน 

     

9 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  3 3.00 2 2.00 
1. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานด้านการจัดหารายได้  5  4  
2. วิเคราะห์จดุคุ้มทุนของหอพักนักศึกษา  5  2  
3. ระดับความส าเร็จในการจดัหาผู้ประกอบการ  5  4  
10. ตัวบ่งชี้สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 2 2.00 1.4 1.40 

1. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร
กลางของมหาวิทยาลัย 

 5  4  

2. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 5  3  

รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว) 1.57  4.13  3.75 
รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน   2.50  1.70 
รวมทุกตัวบ่งชี้    3.80  3.34 

 

และรายงานประเมินผลความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ประกันคุณภายใน
ภายใน และแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในการประกัน
คุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม ๒๕๕8 ถึง 30กันยายน ๒๕๕9) ระดับส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่าโดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ น าส่งรายงานดังกล่าวภายในวันที่  
10 ตุลาคม 2559 เพ่ือประกอบการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายในต่อไป โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 



- ๑๙ - 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๑๔) 
- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

1. เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๑๒เดือน  

2. เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะรายงานประเมินผลความความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ประกันคุณภายใน 

3. เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพ
ภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมทีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 
ให้ด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 ที่มีนัยส าคัญ และจัดท า

แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ประกัน 
คุณภายในต่อไป 

การประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ใน
ส่วนขององค์ประกอบที่ 2 ค่าน้ าหนักควรไม่เท่ากันเช่น เกณฑ์การหารายได้ไม่ควรเท่ากันกับเกณฑ์การ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานหอพักนักศึกษา ซึ่งเกณฑ์การหารายได้ควรให้ค่าน้ าหนักมากกว่าเนื่องจาก
เป็นหน้าทีห่ลักของส านักส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายในระดับ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 
4.7 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้พื้นที่และให้สิทธิ์ อัตราค่า

บ ารุงและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และให้สิทธิ์ อัตราค่าบ ารุงและการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์โดยส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานจัดหารายได้เพ่ือส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลและบริหารจัดการหอพักนักศึกษา และการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือ
ประกอบกิจการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยการด าเนินการดังกล่าวส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มุ่งเน้นที่จะจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ให้มากที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการ
การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือประกอบกิจการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 



- ๒๐ - 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่
ประกอบกิจการอยู่แล้วและได้รับการส่งมอบจากหน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการและการก าหนดอัตราค่า
บ ารุงตลอดจนการต่อสัญญา ด าเนินการในรูปแบบเดิมตามที่แต่ละหน่วยงานได้เคยท ามาคือการยื่นขอต่อ
สัญญาปีต่อปีและอัตราค่าบ ารุงเท่าเดิมทุกปีดังปรากฏในตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ทรัพย์สิน
ที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -
2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากที่ดินทั้งนี้ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ได้มีการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหาร
จัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและการก าหนดอัตราค่า
บ ารุงตลอดจนการคัดเลือกส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ โดยใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจและยื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือคณะกรรมการจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งรูปแบบ
ร้าน รูปแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริหาร แผนการด าเนินงาน และแผนการเงิน ตลอดจนอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ที่
เหมาะสมร้านค้าที่เข้าร่วมการคัดเลือก คือ ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่างและร้านถ่ายเอกสาร อาคารเรียนรวม 
๕ ร้านกาแฟสดส านักวิทยบริการ ร้านกาแฟสดส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้านกาแฟสดวิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์และการสาธารณสุข  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่ทั้งหมด โดยการ
คัดเลือกผู้ประกอบการใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจและยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
เพ่ือคณะกรรมการจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริหาร รูปแบบร้าน แผนการ
ด าเนินงาน และแผนการเงิน ตลอดจนอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ ที่เหมาะสมซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ฝ่าย
บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เห็นมูลค่าการตลาดของการประกอบกิจการที่มีมูลค่าสูงขึ้นตาม
จ านวนนักศึกษาและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่
ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2559) 

ทั้งนี้ การด าเนินการที่ผ่านมาส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ยังไม่มีระเบียบ หรือ
ประกาศเกี่ยวกับการการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และให้สิทธิ์ อัตราค่าบ ารุงและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ใน
อ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ใช้ในการด าเนินงาน จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือโปรดพิจารณาและขอความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และให้
สิทธิ์ อัตราค่าบ ารุงและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุขอนันต์ เป็นกรรมการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

3. นายวศินโกมุท เป็นกรรมการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักผู้อ านวยการและฝ่ายหอพักนักศึกษา 

4. นายอรรถพงศ ์กาวาฬ เป็นกรรมการ 
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 



- ๒๑ - 
 

5. ผู้แทนส านักงานกฎหมายและนิติการ เป็นกรรมการ 
6. นายภาคภูมิ โทนหงสา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 (9) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

- เพ่ือโปรดทราบผลการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหาร
จัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558- 2559 

- เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ใช้พ้ืนที่และให้สิทธิ์ อัตราค่าบ ารุงและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือจักได้น าข้อเสนอแนะไปยกร่าง การก าหนดอัตรา
ค่าบ ารุง ระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ การสรรหาผู้ประกอบการและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ใน
อ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อไป  

ทีป่ระชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 
การคัดเลือกผู้ประกอบการโดยวิธีเสนอแผนธุรกิจผู้ได้รับการคัดเลือกควรเสนออัตราค่า

บ ารุงพื้นที่ๆ ไม่ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ าที่คณะกรรมการคัดเลือกได้ก าหนดไว้ 
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
4.8 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องราคา

อาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีบริการสวัสดิการด้านโภชนาการ ซึ่งมีโรงอาหารกลาง ๑ และ ๒ ศูนย์
อาหาร และซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพ่ือจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง ให้ แก่นักศึกษา และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการควบคุม
ราคาจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องราคาอาหารและเครื่องดื่ม 
ร้านค้าสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ ด้วย
สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและค่าแรงงานสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไป
ด้วยจึงมีผู้ประกอบการเสนอขอปรับราคาอาหารและเครื่องดื่มขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีโรงอาหารกลาง ๑ และ ๒ ศูนย์อาหาร และซุ้มเครื่องดื่มและ
อาหารว่างนั้นก็เพ่ือให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ร่วมกันพิจารณาปรับราคาค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอความเห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการ



- ๒๒ - 
 

ปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 ให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินชีวิตและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นกรรมการ 
3. ผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นกรรมการ 
4. ผู้แทนส านักงานกฎหมายและนิติการ    เป็นกรรมการ 
5. นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เป็นกรรมการ 
7. ผู้แทนผู้ประกอบการโรงอาหารกลาง ๑ และ ๒ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
8. ผู้แทนผู้ประกอบการศูนย์อาหาร  จ านวน 1 คน   เป็นกรรมการ 
9. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็ น ก รรม การและ

เลขานุการ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 (9) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555  

ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ให้แต่งตั้งตัวแทนจากสภาอาจารย์ ซึ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 1 คนและสาย

สนับสนุน จ านวน 1 คนเป็นคณะกรรมการด้วย 
2. ควรมีข้อมูลราคาวัตถุดิบในอดีตเปรียบเทียบกับราคาในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ประกอบการพิจารณาก าหนดราคาอาหารและเครื่องดื่มด้วย 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ควรตรวจสอบด้วยว่ากรรมการแต่ละท่านมีส่วนได้ส่วนเสีย

กับผู้ประกอบการหรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตรา

ค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับใหม่พ.ศ. 2559) 



- ๒๓ - 
 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าท่ีพักรับรองภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับใหม่พ.ศ. 2559) ตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อเสนอแนะ
ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.3 (ลับ)/ ว 032 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  เรื่อง การจัดสรรห้องพัก
รับรองให้เช่า เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่า ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการน าห้องพักรับรอง
จ านวนทั้งสิ้น 7 ห้อง (จากจ านวนทั้งสิ้น 24 ห้อง) มาให้บริการเช่ารายเดือนแก่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ได้รับทุนจากส านักงานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ในอัตราเดือนละ 6,500 บาท แต่
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินค่ าที่พัก
รับรองภายในแฟลตบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ก าหนดอัตราค่าเช่า
เป็นรายวัน ไม่มีนโยบายให้น าห้องพักรับรองมาให้บริการเช่าเป็นรายเดือน และตามประกาศฯ ได้ก าหนดอัตรา
ค่าเช่าเป็นรายวัน ในอัตรา คืนละ 400 บาท ส าหรับห้องพักธรรมดา และ 500 บาท ส าหรับห้องพักแบบ
พิเศษ ดังนั้น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีข้อสังเกตว่ารายรับที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้รับจากการน าห้องพักรับรองมาให้บริการเช่าเป็นรายเดือน ไม่เป็นไปตามอัตราค่าเช่ารายวันที่
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ การด าเนินการของส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว  จึงเป็นการน า
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปจัดหาประโยชน์โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสียประโยชน์จากการได้รับค่าเช่าที่ต่ าไป 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้หารือการใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง ก าหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินค่าที่พักรับรองภายในแฟลตบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 กับส านักงานกฎหมายและนิติการแล้ว โดยส านักงานกฎหมาย
และนิติการได้ให้ความเห็นว่าประกาศฯ ฉบับดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดดังปรากฏตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๕๙ 
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินค่าที่พักรับรองภายในแฟลตบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เพ่ือให้การบริหารจัดการห้องพักรับรองเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องก าหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินค่าที่พักรับรอง
ภายในแฟลตบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ซึ่งอธิการบดีได้เห็นชอบ
แล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.1.2 (ลับ)/001 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอติดตามการขอ
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินค่าที่พัก
รับรองภายในแฟลตบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้หารือเรื่องดังกล่าวกับส านักงานกฎหมายและนิติการ และส านักงานกฎหมายฯ 
ได้เสนอแนะให้มีการยกร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่
พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
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ประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินค่าที่พักรับรองภายในแฟลตบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ไปในคราวเดียวกัน 

บัดนี้  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับใหม่พ.ศ. 2559) และได้เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ต่อส านักงานกฎหมายและนิติการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะแล้วตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ0529.110/1180ลงวันที่ 2 
กันยายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภท
รายรับ รายการและอัตราค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินค่าที่พักรับรองภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับใหม่พ.ศ. 2559) เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบ เพ่ือส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ จักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 (5) และ (9) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับ
เงินค่าท่ีพักรับรองภายในแฟลตบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับลงวันที่  วันที่ 17 มิถุนายน 2552 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภท
รายรับ รายการ และอัตราค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับใหม่พ.ศ. 2559) 

ประชุมตั้งข้อเสนอแนะดังนี้ 
ควรตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการห้องพักรายวัน ว่าหอพักนักศึกษา ตาม

ความในข้อ 1.4 1.5 และ 1.6 สามารถเปิดให้บริการเป็นห้องพักรายวันได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถด าเนินการ
ได้ ให้ตัดข้อความดังกล่าวออกจาก (ร่าง) ประกาศฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

4.10 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับอนุญาตในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับอนุญาตในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดท าบัตรประจ าตัว
เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 – 2559 ตลอดจนบริการทางการเงิน หรือบริการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2559 ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุญาตให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2555– 2559 จะสิ้นสุดระยะเวลามีผลใช้บังคับของบันทึกข้อตกลงในวันที่ 
29 เมษายน 2560 
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ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการหารือแนวทางการด าเนินการคัดเลือกผู้รับ
อนุญาตจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 
2 กันยายน 2559 เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้อง U-Store สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ (U-Place) โดยมี
ผู้เข้าร่วมหารือดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

2. นายรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช  สุขอนันต์ รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

จัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
5. นายวศินโกมุท รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายส านัก

ผู้อ านวยการและฝ่ายหอพักนักศึกษา 
6. นายรัชนนท์ แกะมา ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นายภาคภูมิ โทนหงสา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์  
ในการหารือแนวทางการด าเนินการคัดเลือกผู้รับอนุญาตจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564มีข้อสรุป ดังนี้ในปัจจุบันรัฐบาลก าลังขับเคลื่อน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital THAILAND) การจัดท าบัตรนักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นดิจิตัล เทคโนโลยี (Digital Technology) ในรูปแบบหนึ่ง จึงมีการหารือ
ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2560 – 2564ให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนาฯดังกล่าว  

1. คุณสมบัติของบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา  
2560 – 2564 

1.1  หน้าบัตรเป็นบัตรแสดงตัวและข้อมูลเบื้ องต้น ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1.2  เป็นบัตร ATM แบบชิปการ์ด โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จาก
ชิปการ์ดได้เช่น การใช้บริการห้องสมุด การตรวจสอบการเข้าห้องเรียนเพ่ือสนับสนุนนโยบาย Smart 
Classroom 

1.3  ใช้ช าระเงินค่าลงทะเบียนและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วย
เครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ 

2. การด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
การศึกษา 2560 – 2564 

2.1  มีการสร้างระบบการสมัครบัตรแบบออนไลน์ 
2.2 การถ่ายภาพติดบัตรด้วยกล้องดิจิตอล (ไม่ใช้ภาพถ่าย) 
2.3  ระยะเวลาการด าเนินการออกบัตรไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นักศึกษาส่งใบสมัคร 
2.4  กระบวนการรับสมัครให้ด าเนินการในวันเดียวกันกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
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ทั้งนี้ ให้มีการประสานงานกันระหว่าง ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริการ
การศึกษา และส านักงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน เช่น วัน เวลา และรูปแบบการจัด
กิจกรรม  

3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับอนุญาตในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 ประกอบด้วย 

3.1 ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานกรรมการ 
3.2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการ 
3.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ 
3.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ 
3.5 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นกรรมการ 
3.6 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เป็นกรรมการ 
3.7 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นกรรมการ 
3.8 ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
3.9 ผู้แทนส านักงานกฎหมายและนิติการ เป็นกรรมการ 
3.10 หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็ น ก รรม การและ

เลขานุการ 
หน้าที่ของคณะกรรมการ 
1. ก าหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะของบัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 
2. คัดเลือกผู้รับอนุญาตในการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 (9) 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับอนุญาตในการจัดท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการควรแต่งตั้งเป็นจ านวนเลขคี่ 
2. ให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้สิทธิ์ผู้ประกอบการใน

การจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลาชธานี” โดยมีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล และน าเสนอ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเสนอต่อคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

3. ควรมีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
4. ควรมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับตามสัญญาด้วย 
5. ควรเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันระหว่างธนาคารต่างๆ 
6. ควรมีแนวทางการในต่อสัญญาในครั้งต่อไป 
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มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
๔.๑๑ แนวทางการเพิ่มรายได้ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือขอเลื่อนการ

น าเสนอเรื่องแนวทางการเพิ่มรายได้ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

4.๑๒ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
พ.ศ. ......... 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือขอเลื่อนการ
น าเสนอเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. .........
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

4.1๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจ าปี 
๒๕๕๙ และ๒๕๖๐ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ตาม
ความในข้อ 10 วรรค 2 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ความว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี
ละสี่ครั้ง ทั้งนี้ การประชุม องค์ประชุมและการด าเนินการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า
ด้วยการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้บังคับโดยอนุโลม” อีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เข้าร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก และ เข้าร่วมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับส านัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ เข้ารับการตรวจประเมินโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก เมื่อวันที่ ๘-๑๑ กันยายน 
๒๕๕๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ควรมีการก าหนดปฏิทินการประชุมของ
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือด าเนินการก ากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานตามแผนของส านักเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อโปรดพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๕๙และ 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



- ๒๘ - 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

ปี พ.ศ. 2559   

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เดือน กันยายน 2559  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เดือน ตุลาคม 2559  

ครั้งที่ 3/๒๕๕๙ เดือน พฤศจิกายน 2559 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4 
- ราย งาน ผลการป ระ เมิ น ก าร

ประกันคุณ ภาพภายในระดับ 
ส านัก โดยผู้ตรวจประเมิน พร้อม
แผนปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/๒๕๕๙ เดือน ธันวาคม 2559 - เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกัน
คุณ ภ าพภายใน ระดั บ ส านั ก /
หน่วยงานเทียบเท่า 

ปี พ.ศ. 2560   

  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1 
- รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในระดับ ส านัก รอบ 
3 เดือน 

- รายงานงบการแสดงฐานะทาง
การเงินรับรองโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาต 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เดือน พฤษภาคม 2560 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2 
- รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในระดับ ส านัก รอบ 
6 เดือน 

- เห็นชอบแผนงบประมาณการ
รายรับและรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ครั้งที่ 3/๒๕๕๙ เดือน สิงหาคม 2560 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 
- รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในระดับ ส านัก รอบ 
9 เดือน 

 
 



- ๒๙ - 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

  - เห็นชอบร่าง SAR การประกัน
คุณ ภ าพภายใน ระดั บ ส านั ก /
หน่วยงานเทียบเท่า 

ครั้งที่ 4/๒๕๕๙ เดือน พฤศจิกายน 2560 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4 
- ราย งาน ผลการป ระ เมิ น ก าร

ประกันคุณ ภาพภายในระดับ 
ส านัก โดยผู้ตรวจประเมิน พร้อม
แผนปรับปรุง 

- เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกัน
คุณ ภ าพภายใน ระดั บ ส านั ก /
หน่วยงานเทียบเท่า 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 10 วรรค 2 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ และ 2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี- 
 

เลิกประชุมเวลา ๑6.๐๐ น. 

 
 

(นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 



- ๓๐ - 
 

 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร) 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที ่3/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 
 

 
(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 
 
 

 


