
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ครั้งที่ 3/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑4.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม U6 อาคารสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (U Place) 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี (แทน) ผศ.เสาวดี กงเพชร ประธาน  
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายทรงพล  อินทเศียร กรรมการ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย นายมานิต รุจิวโรดม กรรมการ 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย นายราชพร ปทะวานิช กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ

และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    
๑. อธิการบดี  รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ติดราชการ 
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.กุลเชษฐ์  เพียรทอง ติดราชการ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย นายนภดล พัฒนะศิษอุบล ติดราชการ 

 
 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 
๔. 
๕. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและฝ่ายหอพัก
นักศึกษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
 
นายวศิน 
 
ผศ.แก้ว 
 
นายธเนศ  
นายภาคภูมิ 
นายวีระยุทธ 

 
 
โกมุท 
 
อุดมศิริชาคร 
 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 
แก้วกล้า 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ มอบผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบเนื่องจาก 

อธิการบดี ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ติดราชการจึงมอบผู้อ านวยการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในที่ประชุม 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๑.๒.๑ การลาประชุมของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบในการ

ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕9 นี้ คณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ มีจ านวน ๓ ราย ดังนี้  

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากติดราชการ โดยมอบผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในที่ประชุม 

๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากติดราชการ  
๓. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล  เนื่องจากติดราชการ 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือโปรดทราบการลาประชุมของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

๑.๒.๒ แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบการแต่งตั้ง
รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ 3963/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษา
ราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง 
๓๑ มีนาคม ๒๕60 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดทราบการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๒.๓ รายงานผลการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบรายงาน

ผลการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงาน
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เทียบเท่า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แบบรวมศูนย์ ทั้ง ๔ ส านัก ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทย-
บริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ระหว่างวันที่ ๑๗ – 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (๘ ตัว)     = ๓.๒๕ คะแนน 

๒. รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน   = ๓.๒๕ คะแนน 

๓. รวมทุกตัวบ่งชี ้         = ๓.๒๕ คะแนน 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือโปรดทราบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงาน

เทียบเท่า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 ประชุม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ส่งบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.1.1/ว 3160 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕๙ ถึง
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือโปรดพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ภายใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผู้แจ้งผลการพิจารณา ดังนี้  

1. นายมานิต รุจิวโรดม 

2. นายครรคิด เครือวัลย์ (ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  

3. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

และฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุมรายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 ตามท่ีคณะกรรมการได้เสนอให้แก้ไข
เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
และโยชน์ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันที่ 29 กันยายน 2559 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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๒.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/๒๕๕9  ประชุม
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ส่งบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.1.1/ว 3171 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/๒๕๕9 ถึงคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองและแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผู้แจ้ง
ผลการพิจารณาดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์. 
2. นายครรคิด เครือวัลย์ (ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  
และฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/๒๕๕9 ตามท่ีคณะกรรมการได้เสนอให้แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
และโยชน์ ครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานผลการติดตามการพิจารณาปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่และการระงับการ

จ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ

รายงานผลการติดตามการพิจารณาปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่  และการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1 รายงานผล
การปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
รายงานต่อที่ประชุมว่าในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ (อุบลราชธานี) ได้ส่ง
หนังสือธนาคารกรุงเทพ ที่ ภฉ.1อบ.ศ 1269/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับอัตราค่า
บ ารุงการใช้พ้ืนที่ติดตั้งตู้ ATM ถึงส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ความว่าธนาคารกรุงเทพ ได้
ด าเนินการติดตามและส่งบันทึกเรื่องการขอปรับอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ดังกล่าว ให้กับสายงานตามล าดับ ซึ่ง
ธนาคารกรุงเทพ ได้ติดตามผลทุกระยะเพ่ือทราบความคืบหน้าในการพิจารณาปรับอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่เพ่ือจะได้
แจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทราบในโอกาสต่อไป และขอให้มหาวิทยาลัยฯ ชะลอ
การตัดกระแสไฟฟ้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ ออกไปก่อนเนื่องจากทางสายงานของธนาคารมีความ
ประสงค์ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาการปรับอัตราค่าบ ารุงไปถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจาก
ต้องรอให้ผู้มีอ านาจในการเซ็นอนุมัติด าเนินการก่อน มติที่ประชุมให้ขยายเวลาในการพิจารณาการปรับอัตราค่า
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บ ารุงออกไปถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และหากธนาคารกรุงเทพ ไม่แจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2559 ให้ส านักส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ท าหนังสือแจ้งไปยังธนาคารกรุงเทพ 
เพ่ือระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจนกว่าจะมีการแจ้งผลการพิจารณาจากธนาคารกรุงเทพ  

แต่ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ธนาคารกรุงเทพ ไม่ได้มีการแจ้งผลการพิจารณามายัง
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักฯ จึงด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3 วาระ 3.1 
รายงานผลการปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้ 

1. ส่งหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/8095 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 เรื่อง แจ้งการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ เพ่ือระงับการจ่าย
กระแสไฟฟ้า เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ ถึงผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ โดยส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แจ้งการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  

2. ส่งบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.1.1.2/452 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ ถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ขอความอนุเคราะห์ระงับการจ่าย
กระแสไฟฟ้า เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  

3. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.45 น. นายภาคภูมิ โทนหงสา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการประสานแจ้งการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่อง เครื่อง 
ATM ของธนาคารกรุงเทพ กับนางสาววิไลลักษณ์  มาลีหวล ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ อีกครั้ง
หนึ่ง แต่ได้รับแจ้งว่ามีผู้อ านวยการส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
โทรศัพท์มาเจรจากับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และแจ้งว่าจะ
ขยายเวลาการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ธนาคารจึงยังไม่ได้
ด าเนินการน าเงินออกจากตู้ ATM จนกว่าจะถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ตามที่ผู้อ านวยการส านักงาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้ง  

นายภาคภูมิ โทนหงสา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จึงได้
รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธ์ประโยชน์ และได้รับค าสั่งการว่าให้
แจ้งกลับไปยังธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะด าเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่  2/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 
และรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/8095 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 เรื่อง แจ้งการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ คือ จะระงับการจ่าย
กระแสไฟฟ้าเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

4. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.23 น. นายภาคภูมิ  โทนหงสา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการประสานแจ้งยืนยันตามค าสั่งการของผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กับนางสาววิไลลักษณ์ มาลีหวล ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ 
อีกครั้งหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่  2/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/8095 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งการระงับการจ่าย
กระแสไฟฟ้า เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ คือ จะระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่อง ATM ของธนาคาร
กรุงเทพ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และขอให้ธนาคารด าเนินการน าเงินออกจาก เครื่อง ATM ก่อนมีการ
ระงับกระแสไฟฟ้า  

5. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.58 น. นายภาคภูมิ โทนหงสา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการประสานกับนางสาววิไลลักษณ์ มาลีหวล ผู้จัดการธนาคาร
กรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ว่า ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ขอให้ธนาคารจัดส่งเจ้าหน้าที่ของทางธนาคาร
มาร่วมตรวจสอบการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยตามค าสั่งการของผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้จัดการธนาคารกรุงเทพว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถระงับการจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ตามก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่มีผลต่อระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเครื่อง ATM  

6. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.34 น. นายภาคภูมิ โทนหงสา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการประสานกับนางสาววิไลลักษณ์ มาลีหวล ผู้จัดการธนาคาร
กรุงเทพ สาขากิโลศูนย์ เพ่ือยืนยันการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ และได้รับ
แจ้งว่าทางธนาคารกรุงเทพได้น าเงินออกจากเครื่อง ATM เรียบร้อยแล้ว  

7. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.34 น. เจ้าหน้าที่ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ 

8. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แจ้งการค้าง
ช าระค่ากระแสไฟฟ้าจ านวน 1,087.23 บาท และค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ติดตั้งเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ 
จ านวน 96,967.00  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,054.23 บาท รายละเอียดดังปรากฏในหนังสือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/8495 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่องแจ้งการค้างช าระค่า
กระแสไฟฟ้าและค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ติดตั้งเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

1. เพื่อโปรดทราบรายงานผลการติดตามการพิจารณาปรับอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เพ่ือติดตั้ง
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ 

2. เพ่ือโปรดทราบการระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของ
ธนาคารกรุงเทพ 

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้  

๑. ควรแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าเป็นรายเดือนและแจ้งวันที่ครบก าหนดการช าระหนี้ หาก
ธนาคารช าระหนี้เกินกว่าเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าธรรมเนียมปรับหรือดอกเบี้ยปรับ ทั้งนี้ต้องมี
ระเบียบหรือประกาศรองรับ  
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๒. หากยังไม่มีระเบียบหรือประกาศรองรับ ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ด าเนินการยกร่างระเบียบหรือประกาศเพื่อก าหนดค่าธรรมเนียมปรับเนื่องจากการช าระหนี้ล่าช้าหรือ
ดอกเบี้ยปรับเนื่องจากเกินเวลาที่ก าหนดและให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 

3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
พ.ศ. ... 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
และเห็นชอบการขอเลื่อนการน าเสนอเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม เหน็ชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ หลักเกณฑ์ ตัวชี้ วัด และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับ ส านัก/

หน่วยงานเทียบเท่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา

หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมการประกันคุณภาพภายในระดับ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ระหว่าง
วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 ทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินเพ่ือให้เข้าบริบทการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานน าเสนอคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในที่
ได้ปรับเปลี่ยนแล้ว และในการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
6/2559 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 เกณฑ์ และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับ ส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและเห็นชอบ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ
ภายในระดับ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให้ปรับตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2.1 มีแผนการคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา (๔ 
หลัง คือ หอราชาวดี ๓ และ ๔ และ หอลีลาวดี ๑ และ ๒) แก่มหาวิทยาลัย โดยมีระดับการด าเนินงานดังนี้ 

1. มีการส ารวจข้อมูลยอดหนี้ค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาจริง 

2. มีแผนการช าระเงินคืนค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาและเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

3. มีการด าเนินการช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา 

4. มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการของส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

5. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของส านักมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

โดยมีระดับค่าคะแนน  5 ระดับ ค่าคะแนน ข้อละ 0.4 คะแนน และก าหนดค่า
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท าได้ 3 ข้อ  คิดเป็น 1.2 คะแนน 

2. เพิ่มข้อความใน องค์ประกอบที่ 2.2 ระดับการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์
และทรัพย์สินทางปัญญา ข้อที่ 4. รายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป  

 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 และผลรวมสะสม 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา

และให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 และผลรวมสะสม ตามที่ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งก าหนดให้จัดท ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้
ผู้บริหารสูงสุดด าเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบที่ ๑ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ ในการนี้ฝ่าย
เลขานุการฯ ขอเสนอรายงานงบแสดงผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับ
รอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย  

- งบแสดงผลการด าเนินเงิน (รายได้และค่าใช้จ่าย) ไตรมาสที่ ๔ 
- รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
- การวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงาน (งบรายได้และค่าใช้จ่าย) ไตรมาสที่ ๔ 

๑. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
รายได้จากผลการด าเนินงาน ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจ าไตรมาส

ที่ ๔ ส าหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงน ามา
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เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามีรายได้จากการ
ด าเนินงานรวมทั้งสิ้น ๓๖.๕๑ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๖.๓๖ ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน (รัฐบาล) เพิ่มข้ึน จ านวน ๔.๗๕ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๕,๕๔๓.๒๑ หรือประมาณ ๕๐ เท่าของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายได้จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการ
บริหารทรัพย์สิน เพ่ิมขึ้นจ านวน ๘.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๘ (เกิดจากผลการรับรู้รายได้ค่าบ ารุง
หอพักนักศึกษา ที่เกิดรายได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ แต่บันทึกรับรู้รายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) รายได้
จากการสนับสนุนและบริจาค เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒๔.๑๕ หรือประมาณ ๕ เท่า 
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน ลดลงจ านวน ๐.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -๓๔.๔๑ รายได้
จากค่าขายสิ่งของ เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒๘.๕๓ รายได้อ่ืน เพ่ิมขึ้นจ านวน ๒.๘๑ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓,๑๒๑.๓๖ รายได้ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ลดลงจ านวน ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ -๙.๐๙ และรายได้ที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึนจ านวน ๐.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจ าไตรมาสที่ ๔ 
ส าหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงน ามา
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น ๒๘.๗๑ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน ๑๔.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๘ ซ่ึง
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๘ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๐ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) เพ่ิมขึ้นจ านวน ๐.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ ค่าสาธารณูปโภค 
เพ่ิมข้ึนจ านวน ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๕ และค่าใช้จ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)  
เพ่ิมข้ึนจ านวน ๑๒.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒,๒๙๖.๒๐ (เกิดจากผลการที่ได้รับเงินจากรัฐบาลเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙) 

ดังนั้น จากผลการด าเนินงาน ในไตรมาสที่ ๔ ส าหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นได้ว่าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน ๗.๘๐ ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมการคิดค่าเสื่อมราคาของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๒. บัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๕๙ 
  

ล า
ดับ 

ชื่อ - เลขที่ บัญชี ประเภทบัญชี วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน 

๑ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขที ่ ๓๙๓-๐-
๐๑๘๘๖๙-๔ 

ออมทรัพย์ รับโอนค่าหอพัก
นักศึกษา 

-  

๒ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เลขที่ ๘๖๙-๒-๐๑๒๕๓-๔ 

ออมทรัพย์ เงินหมุนเวียน 
ส านักฯ 

๑,๐๘๕,๓๔๙.๓๕ 
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ล า
ดับ 

ชื่อ - เลขที ่บัญชี ประเภทบัญชี วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน 

๓ ม.อบ. (ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ค่า
ประกันของเสียหายหอพักนักศึกษา) 
เลขที่  ๘๖๙-๒-๑๖๙๑๑-๑ 
 

ออมทรัพย์ เงินประกัน
หอพักนักศึกษา 

๙๕.๐๐ 

๔ ม.อบ. (ส านักบริหารทรัพย์สินฯ (รับ
ช าระค่าสาธารณูปโภค) เลขที๘่๖๙-
๒-๑๖๖๕๑-๑ 

ออมทรัพย์ รับโอนค่าไฟฟ้า
หอพักนักศึกษา 

๘๘,๕๘๔.๗๔ 

๕ ม.อบ. (ส านักบริหารทรัพย์สินฯ (รับ
ช าระค่าสาธารณูปโภค) เลขที๘่๖๙-
๓-๐๐๑๕๕-๒ 

กระแสรายวัน รับโอนค่าไฟฟ้า
หอพักนักศึกษา 

๓๓๖,๔๕๘.๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๐,๔๘๗.๕๙  
 

๒. ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๔) 
- ระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๓๔  
- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๑ การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 

๑.๖ ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๔ และผลรวม
สะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานในส่วนของเงินงบประมาณซึ่งปรากฏจากรายงานว่าเพิ่มขึ้นนั้น ไม่
ถือว่าเป็นเงินรายได้ จึงควรตัดงบดังกล่าวออกเพื่อให้เห็นผลการด าเนินงานแท้จริงและให้จัดท ากราฟ
แสดงผลแบบเชิงเส้นเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้ม โดยให้รายงานเป็นรายเดือนและให้มีรายละเอียดแสดงถึง
การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย  เพื่อให้กรรมการพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

2. การด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอให้ๆความส าคัญทั้ง
เรื่องการหารายได้เพิ่มและลดต้นทุนในการด าเนินงาน (เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย) 

3. การรายงานบัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือ ขอให้แนบส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร หน้า
บัญชีที่แสดงยอดเงินที่เป็นปัจจุบันและให้นักวิชาการการเงินและบัญชีเซ็นชื่อก ากับมาด้วยทุกหน้า 



- ๑๑ - 
 

มติที่ประชุม  มอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป 

 

๔.๓ ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 
4/2559  

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวัน
ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่  4/2559  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕9  เมื่อวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๕9 
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ 4.1๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 

ครั้งที่ ก าหนดการ วันประชุมจริง 

ปี พ.ศ. 2559   

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เดือน กันยายน 2559 29 กันยายน 2559 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เดือน ตุลาคม 2559 4 พฤศจิกายน 2559 

ครั้งที่ 3/๒๕๕๙ เดือน พฤศจิกายน 2559 19 ธันวาคม 2559 

ครั้งที่ 4/๒๕๕๙ เดือน ธันวาคม 2559  

เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ข้อ 10 วรรค 2 ความว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง ทั้งนี้ การประชุม 
องค์ประชุมและการด าเนินการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมาใช้บังคับโดยอนุโลม” ทางฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 4/2559  

  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ 10 วรรค 2 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๔/2559 

มติที่ประชุม  เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่ติดภารกิจในช่วงปลายเดือนธันวาคม จึงเสนอ
ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ท าหนังสือขออนุมัติยกเว้นการประชุมคณะกรรมการส านัก



- ๑๒ - 
 

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 4/2559 พร้อมทั้งชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการประชุม
ได้ต่ออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา  

 

4.๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามความในข้อ 
10 วรรค 2 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ความว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 
ทั้งนี้ การประชุม องค์ประชุมและการด าเนินการประชุมให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้บังคับโดยอนุโลม” อีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เข้าร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก และได้เข้ารับการตรวจประเมิน
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส านัก โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ควรมีการก าหนดปฏิทินการประชุมของ
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือด าเนินการก ากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานตามแผนของส านักเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อโปรดพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

ปี พ.ศ. 2560   

  ครั้งที่ ๑/๒๕60 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1 
- รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในระดับ ส านัก รอบ 
3 เดือน 

- รายงานงบการแสดงฐานะทาง
การเงินรับรองโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาต 

ครั้งที่ ๒/๒๕60 เดือน พฤษภาคม 2560 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2 
- รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในระดับ ส านัก รอบ 
6 เดือน 

-  



- ๑๓ - 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

  
- เห็นชอบแผนงบประมาณการ

รายรับและรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ครั้งที่ 3/๒๕60 เดือน สิงหาคม 2560 - รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 
- รายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในระดับ ส านัก รอบ 
9 เดือน 

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

ครั้งที่ 4/๒๕60 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 2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ประจ าปี พ.ศ. 2560  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี- 
เลิกประชุมเวลา ๑4.๐๐ น. 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

 
 

        (ลงชื่อ) ธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ 
(นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

            (ลงชื่อ) เสาวดี กงเพชร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ ๒๕60 

 
 

(ลงชื่อ) นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 
 
 

 


