
 
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ 

วันจันทรท์ี่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุณฑริกชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

……………………………… 

ผู้มาประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ประธาน 

๒. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.มันทนา สามารถ กรรมการ 

๓. 
๔. 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

นายประวิทย์ 
นายณรงศักดิ์ 

อนันตวราศิลป์ 
ธงอาษา 

กรรมการ 

กรรมการ 

๕. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผศ.เสาวดี กงเพชร กรรมการ 

และ
เลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม    

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ติดราชการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ ติดราชการ 

 
 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 
๔. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและฝ่ายหอพัก
นักศึกษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

นางสาวสมาพร 

 
ผศ.บงกช 

 
นายธเนศ  
นายภาคภูมิ  

 

 

นนท์พละ 

 
สุขอนันต์ 
 
สีห์พิทักษ์เกียรติ 
โทนหงสา 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี – 
๑.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ การลาประชุมของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการลาประชุม
ของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาประชุมคณะกรรมการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ได้ จ านวน ๒ ราย คือ 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย เนื่องจากติดราชการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ เนื่องจากติดราชการ 

ประเด็นที่เสนอเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบการลาประชุมของกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๒.๒ รายงานการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารที่
อยู่ในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานการ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ประกอบด้วย โรงอาหารกลาง ศูนย์อาหารและอาคารหอพักนักศึกษา โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

เพ่ือโปรดทราบการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารที่อยู่
ในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔สิงหาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

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

ก าหนดอัตราค่าบ ารุงพื้นที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง 
พิจารณาก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ประชุมมีมติมอบให้ส านักบริหาร
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ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประสานกับธนาคารเจ้าของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ทั้ง ๔ แห่ง คือ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน เพ่ือแจ้งการก าหนดอัตราค่าบ ารุงการ
ใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) อัตราใหม่ คือ เครื่องละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาทต่อปี โดยจะมีผล
ในรอบการต่อสัญญาใหม่  ซึ่งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ท าหนังสือถึงธนาคารทั้ง ๔ ธนาคาร
แล้วและได้รับการยืนยันอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังนี้ 

๑. ธนาคารออมสิน ได้แจ้งผลการพิจารณาอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ตามหนังสือธนาคารออม
สิน ที่ อบ.ว ๑๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ต่อสัญญาและทบทวนอัตราค่าเช่าพื้นที่เพ่ือติดตั้ง
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยโดยธนาคารออมสินได้แจ้งอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐.- 
บาทต่อปี แต่ขอถอนการติดตั้งเครื่องATM จ านวน ๑ เครื่อง คือ บริเวณหอพักนักศึกษา(หอพักลีลาวดี ๒) 

๒. ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งผลการพิจารณาอัตราค่าบ ารุงการใช้ พ้ื นที่    ตามหนังสือ
ธนาคารกรุงไทย ที่ มอบ.๑๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เรื่อง ทบทวนอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่ติดตั้ง
เครื่อง ATM ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยธนาคารกรุงไทยขอทบทวนอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ใน
อัตรา  ๗๒,๐๐๐.- บาทต่อปีต่อเครื่อง เป็นจ านวน ๖ เครือ่ง 

๓. ธนาคารไทยพาณิชย์ได้แจ้งผลการพิจารณาอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ตามหนังสือธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ที่ บคอทอ. ๕๗๑๑๑๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการขอต่ออายุสัญญาเครื่อง 
ATM_SCB โดยธนาคารไทยพาณิชย์ เสนออัตราค่าเช่าพ้ืนที่เครื่อง ATM_SCB ในอัตรา ๔๘,๐๐๐ บาท/ปี/
เครื่อง (อัตราเดิม ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ปรับขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๐) ปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ยกเลิกการ
ให้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จ านวน ๑ เครื่อง คือ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในโรง
อาหารกลาง ๒   

ส าหรับ ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการประสานแจ้งทางโทรศัพท์ว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานใหญ่ 

ต่อมาในคราวประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง พิจารณาก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
ในอัตรา เครื่องละ ๗๒,๐๐๐.-ต่อปีและมอบส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประสานกับธนาคาร
เจ้าของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ๔ แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ 
ธนาคารกรุงเทพ เพ่ือแจ้งการก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) อัตราใหม่ คือ 
เครื่องละไม่น้อยกว่า ๗๒,๐๐๐.- บาทต่อปี โดยจะมีผลในรอบการต่อสัญญาใหม่  ซึ่งส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ได้ท าหนังสือถึงธนาคารทั้ง ๔ธนาคารแล้ว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/ 
ว๕๓๐๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่อง ATM ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปัจจุบันได้รับแจ้งยืนยันอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่จาก ๓ ธนาคารคือ  

๑. ธนาคารออมสินแจ้งยืนยันทางโทรศัพท์ อัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ในอัตราปีละ ๑๐๐,๐๐๐
บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากส านักงานใหญ่แล้ว 

๒. ธนาคารกรุงไทย แจ้งยืนยันทางโทรศัพท์ อัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ ในอัตราปีละ ๗๒,๐๐๐
บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากส านักงานใหญ่แล้ว 

๓. ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ส่งหนังสือ ที่ บคอทอ/๕๘๐๗๑๗๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง การทบทวนอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่การติดตั้งเครื่อง ATM ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงส านักบริหาร
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ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยแจ้งผลการพิจารณาว่า เนื่องจากปริมาณการใช้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) ค่อนข้างน้อยและยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนดแต่เพ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับธนาคาร จึงเห็นควรให้ยังคงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จ านวน ๓ เครื่อง คือ ณ อาคาร
บริการหอพักนักศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดีหลังเก่าและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยไว้ให้บริการภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไปในอัตราเครื่องละ ๔๘,๐๐๐.- บาท/ปี 

ในกรณีของธนาคารกรุงเทพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ของส านักฯได้ประสานกับ
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา กิโลศูนย์ (สาขาเจ้าของเครื่อง) และได้รับแจ้งว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณา
และหนังสือตอบจากของส านักงานใหญ่  

สืบเนื่องจากการก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตราเครื่องละไม่น้อยกว่า ๗๒,๐๐๐.- บาทต่อปีนั้น ปัจจุบันได้มีธนาคารขอถอน
การติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) แล้วจ านวน ๒ เครื่อง คือ ธนาคารออมสิน จ านวน ๑ เครื่อง (หน้า
หอพักลีลาวดี ๒) และธนาคารไทยพาณิชย์จ านวน ๑ เครื่อง (ภายในโรงอาหารกลาง ๒)  และธนาคารไทย
พาณิชย์ได้แจ้งว่าอาจจะขอถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  อีกจ านวน ๒ เครื่องคือ อาคารบริการหอพัก
นักศึกษา และส านักงานอธิการบดีหลังเก่า หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังคงยืนยันอัตราค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่
เครื่องละ  ๗๒,๐๐๐.- บาทต่อปี 

จากการที่ทางธนาคารได้ถอนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ออกไปบางส่วน ท าให้ส่งผล
กระทบต่อการใช้บริการของนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่น ความสะดวกในการท า
ธุรกรรมด้านการเงิน และความปลอดภัยในการเดินทางไปใช้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณายืนยันอัตราค่าบ ารุงพ้ืนที่เพ่ือติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอัตราเครื่องละ ๗๒,๐๐๐ บาทต่อปี 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ในกรณีของธนาคารกรุงไทยให้ยืนยันอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เครื่องละ ๗๒,๐๐๐ บาท
ต่อปีเนื่องจากการเจรจาได้สิ้นสุดลงแล้วและได้รับการยืนยันจากธนาคารแล้ว  

๒. ส าหรับธนาคารออมสินให้ยืนยันอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่เครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อ
ปีเนื่องจากได้รับการยืนยันจากธนาคารแล้ว แต่ถ้าธนาคารฯจะติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
จ านวนรวม ๒ เครื่อง ให้ก าหนดอัตราเครื่องละ ๗๒,๐๐๐ บาทต่อปี 

๓. ส าหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ยืนยันอัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงิน 
เครื่องแรกที่ ๗๒,๐๐๐ บาทต่อปี และเครื่องถัดไปขึ้นอยู่กับการเจราจาระหว่างธนาคารและส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติและให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ส านัก โดย
คณะกรรมการตรวจการประเมินภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ส านัก โดยคณะกรรมการตรวจการประเมินภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ด้วยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้าสู่ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยตรวจประเมินแบบรวมศูนย์ ทั้ง ๔ 
ส านัก  ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี  ส านักวิทยบริการ  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  และส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ส าหรับผลคะแนนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (๘ ตัว)   ๑.๗๕  คะแนน 

 ๒. รวมตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (๒๘ ตัว)  ๑.๖๗  คะแนน 

 ๓. รวมทุกตัวบ่งชี้ (๓๖ ตัว)  =  ๑.๗๓  คะแนน 

และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าและแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ส านัก 
โดยคณะกรรมการตรวจการประเมินภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

จากแผนการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/หน่วยงาน

เทยีบเท่า ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้พิจารณา

ให้ปรับแก้ไขข้อความดังต่อไปนี้  

ล าดับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน การด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารและการจัดการ  

๓ การปรับปรุงแผน  HR ควรท าโดยค านึ งถึง
ผลส าเร็จ/ล้มเหลวของแผน HR และการบริหาร 
HR ที่ด าเนินการข้ึนแล้วด้วยเสมอ 
 

๑. ส่งเสริมการเข้าอบรม..... 
๒. ตั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา..... 
๓. เชิญวิทยากรให้ค าแนะน าหรือบรรยายความรู้ 
ในด้านต่าง ๆ ดังรายการดังต่อไปนี้ เช่น .... 

   
 
 
 
 

  



- ๖ - 
 

   
ล าดับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน การด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

๕ 
 

ค.กก.ประจ าส านัก ควรมีการชี้แจงสร้างความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้ ค.กก.ได้ก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานให้กับหน่ วยงานได้
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.โครงการคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พบปะบุคลากรของส านักฯ 
โดยกรรมการมอบอ านาจแก่ผู้อ านวยการฯเพ่ือ
ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ก าหนดทิศทางด าเนินงานต่อไป  (ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ สบทส. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
๓ ควรพิจารณาหัวข้องานวิจัยด้านประกันคุณภาพ

ตามบริบทของส านั ก  เช่ น  กระบวนการ
ถ่ ายทอดแผนกลยุท ธ์ เ พ่ื อ พั ฒ นาผลการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

๑ .ด าเนินการจัดท าหั วข้อหลัก ในด้ านของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ  ไม่
น้อยกว่า ๓ ๑ เรื่อง 

 

มติที่ประชุม มอบส านักบริหารทรัพย์สินฯปรับแก้ไขความตามที่คณะกรรมการฯเสนอแนะ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๔.๒ พิจารณาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ตามมติที่ประชุมแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เห็นชอบก าหนดเกณฑ์ประเมินเป็น ๒ องค์ประกอบ จากเดิม ๕ องค์ประกอบ 
โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารการบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ประกอบไปด้วยตัว
บ่งชี้ จ านวน ๘ ตัวบ่งชี้ 

๑. กระบวนการพัฒนาแผน  
๒. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
๓. ระบบบริหารความเสี่ยง  
๔. ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (ธรรมาภิบาล)  
๕. การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ (KM) 
๖. ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ด าเนินงานตามแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๗. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (QA)  
๘. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (ตัวบ่งชี้ร่วม) 

องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
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๑. ตัวบ่งชี้สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
๒. ตัวบ่งชี้สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

และตามมติที่ประชุมแนวทางการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑  เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เห็นชอบร่วมกันทั้ง  ๔ ส านัก ในแนวทางการประกันคุณภาพภายใน จ านวน ๒ 
องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ ๑ จ านวน ๘ ตัวบ่งชี้ (องค์รวม) และองค์ประกอบที่ ๒ จ านวน 
๒ ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

จากองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
พิจารณาให้ปรับแก้ไขข้อความดังต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค์ประกอบ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ตัวบ่งชี้สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
๑. ร้อยละของเงินรายจ่ายได้ประจ าปีของส านัก
ฯที่สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส านักฯ ที่สนับสนุนการด าเนนิงานของ
มหาวิทยาลัย หมายถึง งบประมาณของส านักฯ 
ที่ใช้เพื่อการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค การจัดหาครภุัณฑ์ต่าง ๆ และ
งบด าเนินการอ่ืน ๆท่ีส านักฯ ด าเนินให้เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัย
รวมทั้ง หากมีเงินรายได้คงเหลือสุทธิในแต่ละปี
แล้วน าส่งให้กับมหาวิทยาลัย  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ งบประมาณรายได้ 

มติที่ประชุม มอบส านักบริหารทรัพย์สินฯปรับแก้ไขข้อความตามที่คณะกรรมการฯ
เสนอแนะและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 



- ๘ - 
 

๔.๓ พิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ เนื่องด้วยส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้เข้าร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และได้เข้ารับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก เมื่อวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้
ให้ข้อเสนอแนะแก่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ควรมีการก าหนด
ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือด าเนินการก ากับติดตาม 
และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแผนของส านักเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เพ่ือพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

มติที่ประชุม  ให้ก าหนดการประชุม ไตรมาสละ ๑ ครั้ง  รวมเป็น ๔ ครั้งต่อปี โดยการ
พิจารณาก าหนดวันประชุมจากวงรอบปี การด าเนินงานด้านการเงิน การงบประมาณ และประกันคุณภาพ
ฯ และเสนอก าหนดวันประชุมอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี- 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 
 

(นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 



- ๙ - 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร) 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ตามหนังสือบันทึกที่ ศธ 0529.1.1/ว 2536 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งท่ี 5/2558 

 
(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 


