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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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รายงานประจำป
งบประมาณ 2561

สำนักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25612



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 

 
บทสรปุส าหรับผู้บริหาร 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือสร้างสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสร้างสวัสดิการ โดยมีปรัชญาในการด าเนินงานคือ ใส่ใจสวัสดิการ สรรค์สร้างรายได้
และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่บริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เกิดรายได้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล พร้อม
ด้วยอัตลักษณ์ บริการด้วยจิตสาธารณะ บริหารงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร เป็นผู้อ านวยการ มี
อัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 23 คน 

ผลการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2561  
ได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น 
ในด้านการบริหารหอพักนักศึกษา ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษาจ านวน 8 หลัง โดยการบริหารจัดการจะดูแลและให้บริการนักศึกษาเพ่ือให้พ้ืนที่ของหอพักนักศึกษาถูกใช้
ประโยชน์อย่างเต็มจ านวนทุกห้อง ซึ่งการพัฒนาจะเน้นในส่วนของการจองห้องพักออนไลน์ การให้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ให้บริการ และการปรับปรุงหอพักนักศึกษาและจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ต่อการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ด าเนินการเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการ
ด าเนินการดังกล่าว ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มุ่งเน้นที่จะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา บุคลากรและ
มหาวิทยาลัย ได้แก่การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจการภายในโรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 โรง
อาหารคณะและศูนย์อาหาร ซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง ร้านกาแฟสด มินิมาร์ท และบริการอ่ืนๆ สาขาธนาคาร 
และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM )และการอนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การให้สิทธิ์
ผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมาย-เครื่องแบบนักศึกษา ให้บริการชุดครุย และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ด าเนินการในเชิง
ธุรกิจ เพ่ือเป็น สวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิม
รายได้ให้มีผลก าไร 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการพัฒนา

ระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเช่นการปรับปรุงหอพักนักศึกษา โดยการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในหอพักนักศึกษาและโรงอาหาร ซึ่งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่มีคุณภาพจึงมีโครงการในการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและ
การให้บริการ ดังนี้ 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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2.1 การปรับปรุงระบบน้ าประปาหอพักนักศึกษา จ านวน 3 หลัง ราชพฤกษ์ 2 ราชาวดี 1 และ
ราชาวดี 2  

2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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ค าน า

รายงานประจ าปีฉบับนี้ ได้จัดท าข้ึนเพ่ือรวบรวมกิจกรรมของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์กิจกรรมของหน่วยงาน 
และการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการได้รับทราบ
ข้อมูลในการด้านการด าเนินงาน และเป็นประโยชน์ต่อการได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการที่ดีขึ้น

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
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เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25616
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สารบัญ

เรื่อง หน้า
บทสรุปผู้บริหาร 1 
ค าน า 6 
สารบัญ 7 
สารบัญตาราง 9 
สารบัญแผนภูมิ 11 
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร 
 1.1 ลักษณะองค์กร 12 
    1.1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 12 
         หลักสูตรและบริการ 12 
         ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 
         ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 12 
         ทรัพย์สิน 13 
    1.1.2 ความสัมพันธ์ขององค์การ 14 
         โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านัก 14 
         คณะกรรมการของส านัก 15 
 1.2 สภาวการณ์ขององค์การ 17 
    1.2.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 17 
    1.2.2 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  17 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2.1 กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 
 2.2 สรุปผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  20 

2.2.1 สรุปผลการการด าเนินงานของส านัก 20 
 2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 23 

2.3.1 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 23 
2.3.2 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 29 
2.3.3 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 34 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 4.05 

 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 7



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 

สารบัญ

เรื่อง หน้า
4.2.3  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 35 

ส่วนที่ 3 สารสนเทศของส านัก 

 1.3  ด้านงบประมาณ 41 
 2.3  ด้านบุคลากร 46 
 3.3  ด้านผู้ประกอบการค้า 50 
 4.3  ด้านหอพักนักศึกษา 51 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25618
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สารบัญ

เรื่อง หน้า
4.2.3  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 35 

ส่วนที่ 3 สารสนเทศของส านัก 

 1.3  ด้านงบประมาณ 41 
 2.3  ด้านบุคลากร 46 
 3.3  ด้านผู้ประกอบการค้า 50 
 4.3  ด้านหอพักนักศึกษา 51 
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สารบัญตาราง
 

ตารางท่ี หน้า

1   ลักษณะโดยรวมของบุคลากรของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 12 

2 รายการแสดงทรัพย์สินของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 13 

3 เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2561 20 

4 เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาแยกตามประเภทผู้ประกอบการที่บริจาค
ทุนการศึกษา 

21 

5 เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาแยกตามหน่วยงานที่ได้รับทุนการศึกษา 22 

6 รายการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

24 

7 รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดย คัดเลือกผู้ประกอบการด้วยวิธี
เสนอแผนธุรกิจ/ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการ

28 

8 วัสดุและอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน สถานที่ติดตั้ง และราคา  ที่
ด าเนินการจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30 

9 กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการพักอาศัยและการ
ให้บริการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

31 

10 การเข้าอบรม สัมมนา ของบุคลากรในสังกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 37 

11 ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

39 

12 เปรียบเทียบรายได้ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2561 41 

13 การเปรียบเทียบรายจ่าย (เงนิรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2561

43 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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สารบัญตาราง

ตารางท่ี หน้า

14 การเปรียบเทียบรายจ่าย (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2561

45 

15 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพ 50 

16 ประเภทการประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 50 

71  จ านวนห้องพักรับรอง 51 

18 จ านวนนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา 51 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256110



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 

 
สารบัญตาราง

ตารางท่ี หน้า

14 การเปรียบเทียบรายจ่าย (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2561

45 

15 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพ 50 

16 ประเภทการประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 50 

71  จ านวนห้องพักรับรอง 51 

18 จ านวนนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา 51 
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สารบัญแผนภูมิ
 

แผนภูมิที่ หน้า

1   แผนภูมิ โครงสร้างองค์กร 14 

2  กราฟรายรับ (ฝ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 42 

3  กราฟรายรับ (ฝ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 42 

4  กราฟรายจ่าย (ฝ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 44 

5  กราฟรายจ่าย (ฝ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 44 

6 กราฟเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2561

45 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 4.05 
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ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร 
1.1 ลักษณะองค์กร 

1.1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1.1.1.1 หลักสูตรและบริการ 

(1)   บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างสวัสดิการแก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(2)   บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจ
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

(3)   ด าเนินงานด้านอื่นๆตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย  
1.1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ/์ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา องค์กรที่สร้างรายได้ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
วิสัยทัศน์ สร้างรายได้เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ 
1. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. จัดบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ

นักศึกษาและบุคลากร 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
ตารางที่ 1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ลักษณะ จ านวน หมายเหตุ 

1. ระดับการศึกษา 20   

1.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 9   

1.2 ปริญญาตรี 10   

1.3 ปริญญาโท 1   

1.4 ระดับปริญญาเอก 0   

2. ประเภทการจ้าง 20   

2.1 ข้าราชการ 0   
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ลักษณะ จ านวน หมายเหตุ 

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 10   

- เงินงบประมาณ 0   

- เงินรายได ้ 10   

2.3 ลูกจ้างประจ า 0   

2.4 ลูกจ้างชั่วคราว 10   

3. ภูมิล าเนา 20   

3.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20   

3.2 ภาคอ่ืน 0   

4. เพศ 20   

4.1 หญิง 8   

4.2 ชาย 12   
 

1.1.1.4 ทรัพย์สิน  
ตารางที่ 2 รายการแสดง ทรัพย์สินของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

รายการ รายละเอียด 

อาคารสถานที่ อาคารส านักงาน จ านวน 1 หลัง 

  อาคารหอพักนักศึกษา จ านวน 8 หลัง ได้แก่ หอพักราชาวดี 1 2 3 และ 
4  หอพักลีลาวดี 1 และ 2 หอพักราชพฤกษ์ 1 และ 2 

  อาคารโรงอาหาร จ านวน 5 หลัง โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 
ศูนย์อาหาร โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์  

  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษา 
ชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร 
1.1 ลักษณะองค์กร 

1.1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1.1.1.1 หลักสูตรและบริการ 

(1)   บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างสวัสดิการแก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(2)   บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจ
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

(3)   ด าเนินงานด้านอื่นๆตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย  
1.1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ/์ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา องค์กรที่สร้างรายได้ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
วิสัยทัศน์ สร้างรายได้เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ 
1. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. จัดบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ

นักศึกษาและบุคลากร 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
ตารางที่ 1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ลักษณะ จ านวน หมายเหตุ 

1. ระดับการศึกษา 20   

1.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 9   

1.2 ปริญญาตรี 10   

1.3 ปริญญาโท 1   

1.4 ระดับปริญญาเอก 0   

2. ประเภทการจ้าง 20   

2.1 ข้าราชการ 0   
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ลักษณะ จ านวน หมายเหตุ 

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 10   

- เงินงบประมาณ 0   

- เงินรายได ้ 10   

2.3 ลูกจ้างประจ า 0   

2.4 ลูกจ้างชั่วคราว 10   

3. ภูมิล าเนา 20   

3.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20   

3.2 ภาคอ่ืน 0   

4. เพศ 20   

4.1 หญิง 8   

4.2 ชาย 12   
 

1.1.1.4 ทรัพย์สิน  
ตารางที่ 2 รายการแสดง ทรัพย์สินของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

รายการ รายละเอียด 

อาคารสถานที่ อาคารส านักงาน จ านวน 1 หลัง 

  อาคารหอพักนักศึกษา จ านวน 8 หลัง ได้แก่ หอพักราชาวดี 1 2 3 และ 
4  หอพักลีลาวดี 1 และ 2 หอพักราชพฤกษ์ 1 และ 2 

  อาคารโรงอาหาร จ านวน 5 หลัง โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 
ศูนย์อาหาร โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์  

  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษา 
ชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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รายการ รายละเอียด 

เทคโนโลยี ระบบจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ส าคัญ เครื่องคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
เช่น ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น 

 
1.1.2 ความสัมพันธ์ขององค์การ 

1.1.2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านัก 
โครงสร้างการบริหารของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และมีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่บริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ด้วยธรรมาภิบาล แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ท าหน้าที่ก ากับนโยบาย คณะผู้บริหาร 
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ 2 ท่าน หัวหน้าฝ่าย 2 ท่าน และมีคณะกรรมการต่างๆ ท าหน้าที่ด าเนินงานตามที่
ได้มอบหมาย รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ 

  
 

 
แผนภูมิที่ 1 โครงการสร้างองค์กร  
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1.1.2.2 คณะกรรมการของส านัก 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2552/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตาม
รายชื่อดังนี้ 

 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานคณะกรรมการ 
 

นายมานิต รจุิวโรดม
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ

นายราชพร ปทะวานิชกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

นายทรงพล อินทเศียร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร 
กรรมการและเลขานุการ

 
และคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ชุดดังกล่าว ครบวาระในวันที่ 30 เมษายน 

2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการขออนุมัติแต่งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามค าสั่ง
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 
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ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256114
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รายการ รายละเอียด 

เทคโนโลยี ระบบจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ส าคัญ เครื่องคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
เช่น ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น 

 
1.1.2 ความสัมพันธ์ขององค์การ 

1.1.2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านัก 
โครงสร้างการบริหารของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และมีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่บริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ด้วยธรรมาภิบาล แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ท าหน้าที่ก ากับนโยบาย คณะผู้บริหาร 
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ 2 ท่าน หัวหน้าฝ่าย 2 ท่าน และมีคณะกรรมการต่างๆ ท าหน้าที่ด าเนินงานตามที่
ได้มอบหมาย รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ 

  
 

 
แผนภูมิที่ 1 โครงการสร้างองค์กร  
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1.1.2.2 คณะกรรมการของส านัก 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2552/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตาม
รายชื่อดังนี้ 

 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานคณะกรรมการ 
 

นายมานิต รจุิวโรดม
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ

นายราชพร ปทะวานิชกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

นายทรงพล อินทเศียร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร 
กรรมการและเลขานุการ

 
และคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ชุดดังกล่าว ครบวาระในวันที่ 30 เมษายน 

2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการขออนุมัติแต่งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามค าสั่ง
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2092/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยมีคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามรายชื่อดังนี้  

 

รองศาสตราจารย์นง ดร.นิตย์ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานคณะกรรมการ 
 

ว่าท่ี ร.ท. ณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์ ร.น.
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ

นายราชพร ปทะวานิชกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ 
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  
ถิ่นวงศ์พทิักษ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกจิ
สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร 
กรรมการและเลขานุการ
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1.2. สภาวการณ์ขององค์การ 
1.2.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

คู่เทียบที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ใช้เทียบเคียงกระบวนการท างานและผลลัพธ์ในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประสบความส าเร็จนั้นอยู่ในขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือวางแผนในการก าหนดคู่เทียบ และประเด็นในการเทียบ ซึ่งในปัจจุบันส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ได้ก าหนดคู่เทียบด้านหอพักนักศึกษา และด้านบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คือ
กองบริการหอพักนักศึกษา และส านักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการเทียบเคียงในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

ด้านหอพักนักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการด้านหอพักนักศึกษา 
จ านวนเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนนักศึกษา 
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในด้านหอพักนักศึกษาต่อหัวนักศึกษา 
จ านวนห้องว่าง 

ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการด้านโรงอาหารกลาง 
จ านวนเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนผู้ประกอบการค้า 
จ านวนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง 
รายได้ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
จ านวนผู้ประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัย 

1.2.2 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
ระบบจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา 
ระบบการประเมินพนังงานมหาวิทยาลัย 
ระบบการติดตามหนี้ค่าสาธารณูปโภคของผู้ประกอบการค้า 

  

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 

2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2092/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยมีคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามรายชื่อดังนี้  

 

รองศาสตราจารย์นง ดร.นิตย์ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานคณะกรรมการ 
 

ว่าท่ี ร.ท. ณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์ ร.น.
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ

นายราชพร ปทะวานิชกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ 
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  
ถิ่นวงศ์พทิักษ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกจิ
สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร 
กรรมการและเลขานุการ
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1.2. สภาวการณ์ขององค์การ 
1.2.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

คู่เทียบที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ใช้เทียบเคียงกระบวนการท างานและผลลัพธ์ในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประสบความส าเร็จนั้นอยู่ในขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือวางแผนในการก าหนดคู่เทียบ และประเด็นในการเทียบ ซึ่งในปัจจุบันส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ได้ก าหนดคู่เทียบด้านหอพักนักศึกษา และด้านบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คือ
กองบริการหอพักนักศึกษา และส านักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการเทียบเคียงในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

ด้านหอพักนักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการด้านหอพักนักศึกษา 
จ านวนเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนนักศึกษา 
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในด้านหอพักนักศึกษาต่อหัวนักศึกษา 
จ านวนห้องว่าง 

ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการด้านโรงอาหารกลาง 
จ านวนเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนผู้ประกอบการค้า 
จ านวนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง 
รายได้ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
จ านวนผู้ประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัย 

1.2.2 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
ระบบจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา 
ระบบการประเมินพนังงานมหาวิทยาลัย 
ระบบการติดตามหนี้ค่าสาธารณูปโภคของผู้ประกอบการค้า 

  

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 

เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการหอพักนักศึกษาหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.วศิน โกมุท รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและ
ฝ่ายหอพักนักศึกษา เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 49 รูป ณ บริเวณสนามรักบี้ ข้างหอพักนักศึกษา พร้อม
กันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ หัวหน้าส านักงานหอพักนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรใน
เวลา 17.00 น. เริ่มกิจกรรมบนเวที โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมตอนเย็น พร้อมกันนี้มีรองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงานหอพัก อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โดยมีการแจกของ
รางวัลตั้งแต่เร่ิมลงทะเบียน เล้ียงอาหารต่างๆ แจกของรางวัล มอบรางวัลทีมนักกีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพัก
นักศึกษา และรับฟังดนตรีสากล สร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันให้หอพักนักศึกษาเป็นอย่างดี  โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1) เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาตลอดจนการท าบุญร่วมกัน 
2) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสนุกสนานและความสามัคคี 
4) เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

   
 

   
 
อบรมผู้ประกอบการ 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 
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ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ในหัวข้อ การสุขาภิบาลอาหาร โดย อาจารย์จิราภรณ์ หลาบค า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การบริการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1( เพ่ือให้ความรู้ทางด้านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และการบริการที่ดี 
2( เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการร้านค้าของตนเองซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
3( เพ่ือการบริการที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 

 
 

   
 

   
 

ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าโครงการปฐมนิเทศหอพัก
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาได้ทราบถึงกฎ ระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพัก สวัสดิการต่าง ๆ 
การให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า รองหัวหน้าหอพัก มีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติ รู้จักปรับตัว 
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง รวมทั้งสร้างความรู้สึกที่ดีของนักศึกษาใหม่ที่
เข้าพักภายในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1( เพ่ือให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพักนักศึกษา 
2( เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และสวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับ 
3( เพ่ือให้นักศึกษารู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริสร้างความสามัคคีระหว่ างอาจารย์ที่ปรึกษา 

กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา และเพ่ือนนักศึกษาหอพัก 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256118
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการหอพักนักศึกษาหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.วศิน โกมุท รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและ
ฝ่ายหอพักนักศึกษา เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 49 รูป ณ บริเวณสนามรักบี้ ข้างหอพักนักศึกษา พร้อม
กันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ หัวหน้าส านักงานหอพักนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรใน
เวลา 17.00 น. เร่ิมกิจกรรมบนเวที โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมตอนเย็น พร้อมกันนี้มีรองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงานหอพัก อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โดยมีการแจกของ
รางวัลตั้งแต่เร่ิมลงทะเบียน เล้ียงอาหารต่างๆ แจกของรางวัล มอบรางวัลทีมนักกีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพัก
นักศึกษา และรับฟังดนตรีสากล สร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันให้หอพักนักศึกษาเป็นอย่างดี  โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1) เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาตลอดจนการท าบุญร่วมกัน 
2) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสนุกสนานและความสามัคคี 
4) เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

   
 

   
 
อบรมผู้ประกอบการ 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 
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ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ในหัวข้อ การสุขาภิบาลอาหาร โดย อาจารย์จิราภรณ์ หลาบค า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การบริการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1( เพ่ือให้ความรู้ทางด้านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และการบริการที่ดี 
2( เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการร้านค้าของตนเองซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
3( เพ่ือการบริการที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 

 
 

   
 

   
 

ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าโครงการปฐมนิเทศหอพัก
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาได้ทราบถึงกฎ ระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพัก สวัสดิการต่าง ๆ 
การให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า รองหัวหน้าหอพัก มีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติ รู้จักปรับตัว 
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง รวมทั้งสร้างความรู้สึกที่ดีของนักศึกษาใหม่ที่
เข้าพักภายในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1( เพ่ือให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบหอพัก การใช้ชีวิตภายในหอพักนักศึกษา 
2( เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และสวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับ 
3( เพ่ือให้นักศึกษารู้จักปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เสริสร้างความสามัคคีระหว่ างอาจารย์ที่ปรึกษา 

กรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา และเพ่ือนนักศึกษาหอพัก 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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2.2 สรุปผลการด าเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับการจัดตั้งเป็นส านักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในปี พ .ศ. 

2557 โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สิน
ที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ .ศ. 2557 เพ่ือก่อให้เกิดรายได้
สูงสุด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร
บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏ
ว่า ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,36219 บาท และมีค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มี
รายได้มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท )ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2561

ฝ่าย ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2561

ผลต่าง
(บาท) ร้อยละ

ส านักผู้อ านวยการ 57,640 .00  143,478.00 85,838.00 148.92 

หอพักนักศึกษา 23,208,254.72 21,371,568.66 -1,836,686.06 -7.91 

บริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

10,275,332.49 8,382,315.53 -1,893,016.96 -18.42 

รวม 33,541,227.21 29,897,362.19 - 3,643,865.02 -10.86 

รายได้ฝ่ายหอพักนักศึกษาที่ลดลง เป็นจ านวนเงิน 1,836,686.06 บาท เนื่องมาจากมีการรับรู้รายได้จาก
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,496,760.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จึงท าให้รายได้ฝ่ายหอพักนักศึกษาลดลง   

รายได้ของฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลดลงเป็นจ านวนเงิน 3,218,578.12 
เนื่องมาจากรายได้จากการให้สิทธิ์การจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาประจ าปีการศึกษา พ .ศ. 2560-2564 เป็น
จ านวนเงิน 3,000,000 บาท และการรับรู้รายได้จากค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ของธนาคารไทยพาณิช ย์ สาขา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของปีงบประมาณ 2561 จ านวน 528,000 บาท ซึ่งรับรู้รายได้ในปีงบประมาณ 2562

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานจัดหารายได้เ พ่ือส่งเสริมกิจการของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการหอพักนักศึกษา และการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือประกอบกิจการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการด าเนินการดังกล่าวส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
มุ่งเน้นที่จะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ให้มาก
ที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือประกอบกิจการ 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการด าเนินการ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจ/ ยื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือคณะกรรมการจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ การให้บริหาร รูปแบบร้าน แผนการด าเนินงาน และแผนการเงิน ตลอดจนอัตราค่าบ ารุงพ้ื นที่ ที่
เหมาะสม ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ฝ่ายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ฯ ได้เห็นมูลค่าการตลาดของการ
ประกอบกิจการที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามจ านวนนักศึกษาและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้มีการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนด เช่น มาตรฐานการให้บริการภายในโรงอาหาร มาตรฐานซุ้ม
เครื่องดื่มและอาหารว่าง มาตรฐานร้านมินิมาร์ท 

นอกจากการด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการในปี พ .ศ . 2561 ในรูปแบบการยื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการซึ่งท าให้สะท้อนมูลค่าทางการตลาดที่แท้จริงแล้ว ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ยัง
ค านึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้รับ จึงขอรับการสนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษา 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้รับบริจาคทุนการศึกษาจ านวน ทั้งสิ้น 1,009,500 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
ตารางที่ 4 เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาแยกตามประเภทผู้ประกอบการที่บริจาคทุนการศึกษา

ที่ ประเภทผู้ประกอบการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 โรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร 93,000.00

2 ซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง 36,000.00

3 ตลาดนัด ม.อุบลฯ 15,000.00

4 สาขาธนาคาร 440,000.00

5 โรงอาหารคณะ 10,500.00
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 สรุปผลการด าเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับการจัดตั้งเป็นส านักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในปี พ .ศ. 

2557 โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สิน
ที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ .ศ. 2557 เพ่ือก่อให้เกิดรายได้
สูงสุด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร
บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏ
ว่า ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,36219 บาท และมีค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มี
รายได้มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท )ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2561

ฝ่าย ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2561

ผลต่าง
(บาท) ร้อยละ

ส านักผู้อ านวยการ 57,640 .00  143,478.00 85,838.00 148.92 

หอพักนักศึกษา 23,208,254.72 21,371,568.66 -1,836,686.06 -7.91 

บริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

10,275,332.49 8,382,315.53 -1,893,016.96 -18.42 

รวม 33,541,227.21 29,897,362.19 - 3,643,865.02 -10.86 

รายได้ฝ่ายหอพักนักศึกษาที่ลดลง เป็นจ านวนเงิน 1,836,686.06 บาท เนื่องมาจากมีการรับรู้รายได้จาก
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,496,760.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จึงท าให้รายได้ฝ่ายหอพักนักศึกษาลดลง   

รายได้ของฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลดลงเป็นจ านวนเงิน 3,218,578.12 
เนื่องมาจากรายได้จากการให้สิทธิ์การจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาประจ าปีการศึกษา พ .ศ. 2560-2564 เป็น
จ านวนเงิน 3,000,000 บาท และการรับรู้รายได้จากค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่ของธนาคารไทยพาณิช ย์ สาขา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของปีงบประมาณ 2561 จ านวน 528,000 บาท ซึ่งรับรู้รายได้ในปีงบประมาณ 2562

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานจัดหารายได้เ พ่ือส่งเสริมกิจการของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการหอพักนักศึกษา และการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือประกอบกิจการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการด าเนินการดังกล่าวส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
มุ่งเน้นที่จะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ให้มาก
ที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือประกอบกิจการ 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการด าเนินการ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจ/ ยื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือคณะกรรมการจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ การให้บริหาร รูปแบบร้าน แผนการด าเนินงาน และแผนการเงิน ตลอดจนอัตราค่าบ ารุงพ้ื นที่ ที่
เหมาะสม ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ฝ่ายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ฯ ได้เห็นมูลค่าการตลาดของการ
ประกอบกิจการที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามจ านวนนักศึกษาและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้มีการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนด เช่น มาตรฐานการให้บริการภายในโรงอาหาร มาตรฐานซุ้ม
เครื่องดื่มและอาหารว่าง มาตรฐานร้านมินิมาร์ท 

นอกจากการด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการในปี พ .ศ . 2561 ในรูปแบบการยื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการซึ่งท าให้สะท้อนมูลค่าทางการตลาดที่แท้จริงแล้ว ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ยัง
ค านึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้รับ จึงขอรับการสนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษา 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้รับบริจาคทุนการศึกษาจ านวน ทั้งสิ้น 1,009,500 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
ตารางที่ 4 เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาแยกตามประเภทผู้ประกอบการที่บริจาคทุนการศึกษา

ที่ ประเภทผู้ประกอบการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 โรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร 93,000.00

2 ซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง 36,000.00

3 ตลาดนัด ม.อุบลฯ 15,000.00

4 สาขาธนาคาร 440,000.00

5 โรงอาหารคณะ 10,500.00
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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ที่ ประเภทผู้ประกอบการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

6 ร้านกาแฟสด 17,000.00

7 ร้านมินิมาร์ท 11,000.00

8 ร้านถ่ายเอกสาร 47,000.00

9 ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,000.00

10 ตู้เครื่องดื่มและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 29,000.00

11 ร้านจ าหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก 20,000.00

12 ร้านถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 200,000.00

13 ร้านชุดครุยและเครื่องแต่งกายบัณฑิต 60,000.00

14 ร้านจ าหน่ายเครื่องหมาย เครื่องแบบนักศึกษา 30,000.00

 
ตารางที่ 5 เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาแยกตามหน่วยงานที่ได้รับทุนการศึกษา

ล าดับ หน่วยงานที่รับทุนการศึกษา จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ส านักงานพัฒนานักศึกษา 915,500.00

2 คณะวิทยาศาสตร์ 19,50000.

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,000.00

4 คณะเกษตรศาสตร์ 5,000.00

5 คณะบริหารศาสตร์ 13,500.00

6 คณะศิลปศาสตร์ 9,500.00

7 คณะพยาบาลศาสตร์ 3,000.00 

8 คณะรัฐศาสตร์ 9,500.00

9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 14,000.00 

10 คณะนิติศาสตร์  2,000.00 

11 คณะเภสัชศาสตร์ 2,000.00 
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ทั้งนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น าส่งเงินบริจาคเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่ ส านักงาน

พัฒนานักศึกษา และคณะต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการตามความจ านงของผู้บริจาคเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 2561 
แล้วจ านวน 400,000.00 บาท  
 

 
 
การด าเนินการจัดท าระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่อยู่

ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือยกร่างระเบียบ และ
ประกาศ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ดี และไม่ขัดกับ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอุบลรา
ธานี โดยปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แล้วและอยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือ
ประกาศใช้ต่อไป 

ปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนงบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ ทั้ง 4 ด้าน โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมขึ้น 
เป้าประสงค์ มีรายได้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
มาตรการ

1.1 สร้างสินค้าและบริการใหม่
1.2 เพ่ิมรายได้จากสินค้าและบริการเดิม
1.3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย

สินค้าและบริการต่างๆ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดหารายได้จาก

ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดให้

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 

2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
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บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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ที่ ประเภทผู้ประกอบการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

6 ร้านกาแฟสด 17,000.00

7 ร้านมินิมาร์ท 11,000.00

8 ร้านถ่ายเอกสาร 47,000.00

9 ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,000.00

10 ตู้เครื่องดื่มและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 29,000.00

11 ร้านจ าหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก 20,000.00

12 ร้านถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 200,000.00

13 ร้านชุดครุยและเครื่องแต่งกายบัณฑิต 60,000.00

14 ร้านจ าหน่ายเครื่องหมาย เครื่องแบบนักศึกษา 30,000.00

 
ตารางที่ 5 เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาแยกตามหน่วยงานที่ได้รับทุนการศึกษา

ล าดับ หน่วยงานที่รับทุนการศึกษา จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ส านักงานพัฒนานักศึกษา 915,500.00

2 คณะวิทยาศาสตร์ 19,50000.

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,000.00

4 คณะเกษตรศาสตร์ 5,000.00

5 คณะบริหารศาสตร์ 13,500.00

6 คณะศิลปศาสตร์ 9,500.00

7 คณะพยาบาลศาสตร์ 3,000.00 

8 คณะรัฐศาสตร์ 9,500.00

9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 14,000.00 

10 คณะนิติศาสตร์  2,000.00 

11 คณะเภสัชศาสตร์ 2,000.00 
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ทั้งนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น าส่งเงินบริจาคเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่ ส านักงาน

พัฒนานักศึกษา และคณะต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการตามความจ านงของผู้บริจาคเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 2561 
แล้วจ านวน 400,000.00 บาท  
 

 
 
การด าเนินการจัดท าระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่อยู่

ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือยกร่างระเบียบ และ
ประกาศ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ดี และไม่ขัดกับ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอุบลรา
ธานี โดยปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แล้วและอยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือ
ประกาศใช้ต่อไป 

ปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนงบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ ทั้ง 4 ด้าน โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมขึ้น 
เป้าประสงค์ มีรายได้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
มาตรการ

1.1 สร้างสินค้าและบริการใหม่
1.2 เพ่ิมรายได้จากสินค้าและบริการเดิม
1.3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย

สินค้าและบริการต่างๆ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดหารายได้จาก

ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดให้
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่
ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงรายการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง
1 หอพักนักศึกษาส่วนกลาง จ านวน 8 หลัง 

หอพักนักศึกษาราชาวดี 1 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 2 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 3 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 4 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 1 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 
หอพักนักศึกษาลีลาวดี 1 
หอพักนักศึกษาลีลาวดี 2 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2 ซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่างจ านวน 24 ร้าน 
ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 
ร้านที่ 3 
ร้านที่ 4  
ร้านที่ 5 
ร้านที่ 6 
ร้านที่ 7 
ร้านที่ 8 
ร้านที่ 9 
ร้านที่ 10 
ร้านที่ 11 
ร้านที่ 12 
ร้านที่ 13 
ร้านที่ 14 
ร้านที่ 15 
ร้านที่ 16 
ร้านที่ 17 
ร้านที่ 18 
ร้านที่ 19 
ร้านที่ 20 
ร้านที่ 21 
ร้านที่ 22 
ร้านที่ 23 

 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม 1 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 5 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 1 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 1 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 2 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง
ร้านที่ 24 ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 

3 ร้านถ่ายเอกสารจ านวน 16 รา้น 
ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 
ร้านที่ 3 
ร้านที่ 4  
ร้านที่ 5 
ร้านที่ 6 
ร้านที่ 7 
ร้านที่ 8 
ร้านที่ 9 
ร้านที่ 10 
ร้านที่ 11 
ร้านที่ 12 
ร้านที่ 13 
ร้านที่ 14 
ร้านที่ 15 
ร้านที่ 16 

 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
คณะบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์ (สถาบันภาษาฯ) 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม 1 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 5 
ส านักวิทยบริการ 
ศูนย์อาหาร 

4 ร้านกาแฟสด จ านวน 6 ร้าน 
ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 
ร้านที่ 3 
ร้านที่ 4  
ร้านที่ 5 
ร้านที่ 6 

 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักวิทยบริการ 

5 พ้ืนที่เช่าบริเวณหอพักนักศึกษา อาคารบริการ 1 
อาคารบริการ 2 
อาคารบริการ 3 
พ้ืนที่เช่าบริเวณหอพักนักศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร 

6 พ้ืนที่เช่าสาขาธนาคาร  จ านวน 1 ธนาคาร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 

7 เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)จ านวน 13 
เครื่อง 
เครื่องที่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที่ 2 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ 

 
 
หน้ามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256124
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มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่
ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงรายการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง
1 หอพักนักศึกษาส่วนกลาง จ านวน 8 หลัง 

หอพักนักศึกษาราชาวดี 1 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 2 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 3 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 4 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 1 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 
หอพักนักศึกษาลีลาวดี 1 
หอพักนักศึกษาลีลาวดี 2 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2 ซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่างจ านวน 24 ร้าน 
ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 
ร้านที่ 3 
ร้านที่ 4  
ร้านที่ 5 
ร้านที่ 6 
ร้านที่ 7 
ร้านที่ 8 
ร้านที่ 9 
ร้านที่ 10 
ร้านที่ 11 
ร้านที่ 12 
ร้านที่ 13 
ร้านที่ 14 
ร้านที่ 15 
ร้านที่ 16 
ร้านที่ 17 
ร้านที่ 18 
ร้านที่ 19 
ร้านที่ 20 
ร้านที่ 21 
ร้านที่ 22 
ร้านที่ 23 

 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม 1 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 5 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 1 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 1 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 2 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง
ร้านที่ 24 ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 

3 ร้านถ่ายเอกสารจ านวน 16 รา้น 
ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 
ร้านที่ 3 
ร้านที่ 4  
ร้านที่ 5 
ร้านที่ 6 
ร้านที่ 7 
ร้านที่ 8 
ร้านที่ 9 
ร้านที่ 10 
ร้านที่ 11 
ร้านที่ 12 
ร้านที่ 13 
ร้านที่ 14 
ร้านที่ 15 
ร้านที่ 16 

 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
คณะบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์ (สถาบันภาษาฯ) 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม 1 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 5 
ส านักวิทยบริการ 
ศูนย์อาหาร 

4 ร้านกาแฟสด จ านวน 6 ร้าน 
ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 
ร้านที่ 3 
ร้านที่ 4  
ร้านที่ 5 
ร้านที่ 6 

 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักวิทยบริการ 

5 พ้ืนที่เช่าบริเวณหอพักนักศึกษา อาคารบริการ 1 
อาคารบริการ 2 
อาคารบริการ 3 
พ้ืนที่เช่าบริเวณหอพักนักศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร 

6 พ้ืนที่เช่าสาขาธนาคาร  จ านวน 1 ธนาคาร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 

7 เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)จ านวน 13 
เครื่อง 
เครื่องที่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที่ 2 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ 

 
 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง
เครื่องที่ 4 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที่ 5 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 6 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 7 ธนาคารออมสิน 
เครื่องที่ 8 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 9 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที่ 10 ธนาคารออมสิน 
เครื่องที่ 11 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 12 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที่ 13 ธนาคารกรุงไทย 

ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
อาคารเรียนรวม 1 
อาคารเรียนรวม 1 
ส านักวิทยบริการ 
หอพักนักศึกษา 
หอพักนักศึกษา 
หอพักนักศึกษา 
โรงอาหารกลาง 2 
โรงอาหารกลาง 2 

8 พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารกลาง 1  โรงอาหารกลาง 1 
9 พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารกลาง 2 โรงอาหารกลาง 2 
10 พ้ืนที่เช่าภายในศูนย์อาหาร 

พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์
พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์
พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์อาหาร 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

11 เครื่องแบบนักศึกษา ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 
12 เครื่องหมายนักศึกษา ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 
13 ชุดพลศึกษา และชุดกิจกรรม ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 
14 ห้องพักรับรอง จ านวน 24 ห้อง 

ห้องพักรับรอง จ านวน 12 ห้อง 
ห้องพักรับรอง จ านวน 12 หลัง  

 
อาคารพักอาศัยบุคลากร ๓(แฟลต ๓) 
อาคารพักอาศัยบุคลากร ๔ (แฟลต ๔) 

15 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

16 สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องแบบ
นักศึกษา 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 

17 สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมาย
นักศึกษา 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 

18 สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายชุดพลศึกษา 
และชุดกิจกรรม 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 

19 สิทธิในการหาผู้ประกอบการตัดเครื่องแต่ง
กายบัณฑิต 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

20 สิทธิในการหาผู้ประกอบการจ าหน่ายดอกไม้
และของที่ระลึก 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

21 สิทธิในการหาผู้ประกอบการให้บริการ
ถ่ายภาพบัณฑิตและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง
22 สิทธิในการหาผู้ประกอบการโครงการตลาด

นัดหลักสูตร 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23 สิทธิในการหาผู้ประกอบการโครงการหนึ่งใจ
ติวให้น้อง 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

24 สิทธิในการหาผู้ประกอบการประเพณีวันลอย
กระทง 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

25 สิทธิในการหาผู้ประกอบการ ในกิจกรรม อ่ืน 
ๆ ตามที่หน่วยงานขอความอนุเคราะห์  

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

26 สิทธิในการให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ เชิงธุรกิจ 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

27 สิทธิในการหาผู้ประกอบการ และจัดกิจกรรม
เพ่ือหารายได้ 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

28 การให้สิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ ม.อุบลฯ เชิง
พาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

29 สิทธิการใช้ประโยชน์จากที่ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในเชิง
พาณิชย์ 

 

1.1 สร้างสินค้าและบริการใหม่
ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดจ าหน่ายของที่ระลึก 

เป็นตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมกรอบและกล่องผ้าเพ่ือจัดจ าหน่ายให้ นักศึกษา บุคลากร  
ศิษย์เก่าและหน่วยงานต่างๆ เป็นที่ระลึก 

 

 
 

และได้มีการสร้างรายได้โดยการแสวงหาสินค้าและบริการใหม่เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ คือ นักศึกษา บุคลากร  ดังนี้ 

- การให้บริการตู้เติมเงินโทรศัพท์และเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
- จุดบริการ รับ-ส่ง พัสดุ 
- พ้ืนที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มใหม่ (ร้านกาแฟสด) 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง
เครื่องที่ 4 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที่ 5 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 6 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 7 ธนาคารออมสิน 
เครื่องที่ 8 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 9 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที่ 10 ธนาคารออมสิน 
เครื่องที่ 11 ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที่ 12 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที่ 13 ธนาคารกรุงไทย 

ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
อาคารเรียนรวม 1 
อาคารเรียนรวม 1 
ส านักวิทยบริการ 
หอพักนักศึกษา 
หอพักนักศึกษา 
หอพักนักศึกษา 
โรงอาหารกลาง 2 
โรงอาหารกลาง 2 

8 พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารกลาง 1  โรงอาหารกลาง 1 
9 พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารกลาง 2 โรงอาหารกลาง 2 
10 พ้ืนที่เช่าภายในศูนย์อาหาร 

พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์
พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์
พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์อาหาร 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

11 เครื่องแบบนักศึกษา ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 
12 เครื่องหมายนักศึกษา ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 
13 ชุดพลศึกษา และชุดกิจกรรม ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 
14 ห้องพักรับรอง จ านวน 24 หอ้ง 

ห้องพักรับรอง จ านวน 12 ห้อง 
ห้องพักรับรอง จ านวน 12 หลัง  

 
อาคารพักอาศัยบุคลากร ๓(แฟลต ๓) 
อาคารพักอาศัยบุคลากร ๔ (แฟลต ๔) 

15 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

16 สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องแบบ
นักศึกษา 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 

17 สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมาย
นักศึกษา 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 

18 สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายชุดพลศึกษา 
และชุดกิจกรรม 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 

19 สิทธิในการหาผู้ประกอบการตัดเครื่องแต่ง
กายบัณฑิต 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

20 สิทธิในการหาผู้ประกอบการจ าหน่ายดอกไม้
และของที่ระลึก 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

21 สิทธิในการหาผู้ประกอบการให้บริการ
ถ่ายภาพบัณฑิตและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง
22 สิทธิในการหาผู้ประกอบการโครงการตลาด

นัดหลักสูตร 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23 สิทธิในการหาผู้ประกอบการโครงการหนึ่งใจ
ติวให้น้อง 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

24 สิทธิในการหาผู้ประกอบการประเพณีวันลอย
กระทง 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

25 สิทธิในการหาผู้ประกอบการ ในกิจกรรม อ่ืน 
ๆ ตามที่หน่วยงานขอความอนุเคราะห์  

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

26 สิทธิในการให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ เชิงธุรกิจ 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

27 สิทธิในการหาผู้ประกอบการ และจัดกิจกรรม
เพ่ือหารายได้ 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

28 การให้สิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ ม.อุบลฯ เชิง
พาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

29 สิทธิการใช้ประโยชน์จากที่ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในเชิง
พาณิชย์ 

 

1.1 สร้างสินค้าและบริการใหม่
ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดจ าหน่ายของที่ระลึก 

เป็นตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมกรอบและกล่องผ้าเพ่ือจัดจ าหน่ายให้ นักศึกษา บุคลากร  
ศิษย์เก่าและหน่วยงานต่างๆ เป็นที่ระลึก 

 

 
 

และได้มีการสร้างรายได้โดยการแสวงหาสินค้าและบริการใหม่เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ คือ นักศึกษา บุคลากร  ดังนี้ 

- การให้บริการตู้เติมเงินโทรศัพท์และเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
- จุดบริการ รับ-ส่ง พัสดุ 
- พ้ืนที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มใหม่ (ร้านกาแฟสด) 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 
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1.2 เพ่ิมรายได้จากสินค้าและบริการเดิม
การเพ่ิมรายได้จากสินค้าและบริการเดิม ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ได้เพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์การบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคม (Social Media) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้
จากบริการของส านัก เช่น การจ าหน่ายเครื่องหมาย เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัย  จ าหน่ายเครื่องหมาย
พนักงานมหาวิทยาลัย การบริการหอพักนักศึกษา ห้องพักรับรอง และอ่ืน ๆ เป็นต้น และในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2561 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่ทั้ งหมด โดยใช้วิธี
เสนอแผนธุรกิจ/ ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือคณะกรรมการจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริหาร รูปแบบร้าน แผนการด าเนินงาน และแผนการเงิน ตลอดจนอัตราค่าบ ารุงพื้นท่ี ที่
เหมาะสม ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ได้เห็นมูลค่าการตลาดของการประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัย
มูลค่าสูงขึ้นตามจ านวนนักศึกษาและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
ตารางที่ 7 รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ โดย คัดเลือกผู้ประกอบการด้วยวิธีเสนอแผนธุรกิจ /ยื่น
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการ 

ล าดับ ประเภท 
อัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่(ต่อปี) ส่วนต่าง 

ค่าบ ารุงพื้นที่  ปี 2560-2561 ปี 2561-2562 
1 ร้านภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร 1,171,101 1,575,000 403,899 
2 ซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง 660,400 640,500 -20,100 
3 ร้านกาแฟสด 431,000 569,000 138,000 
4 ร้านถ่ายเอกสาร 324,000 376,000 12,000 
5 ธนาคารและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) 1,204,000 1,252,000 48,000 
6 อ่ืน ๆ  1,272799 1,394,055 121,256 

  รวม 5,014,300 5,806,555 792,300 
หมายเหตุ : อื่น ๆ ได้แก่ รา้นมินิมาร์ท ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ เครือ่งซักผ้าหยอดเหรียญ ตลาดนัด ม.อุบล ฯลฯ 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256128
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จากผลการด าเนินงานจะเห็นได้ว่ามีรายได้รวมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง ร้านกาแฟสด
ธนาคารและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และรายได้จากการด าเนินการประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้ มีผลประกอบการที่
ลดลงใน 2 หน่วยธุรกิจ คือ โรงอาหารและศูนย์อาหาร เนื่องจากมีการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องผู้ประกอบการส่งผล
ให้ไม่สามารถรับผู้ประกอบการได้เต็มจ านวน และร้านถ่ายเอกสาร เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาให้ความส าคัญกับสื่อ
การเรียนและสื่อสังคมแบบออนไลน์มากข้ึนประกอบกับการรณรงค์ให้มีการลดใช้กระดาษจึงส่งผลให้การใช้บริการ
เครื่องถ่ายเอกสารลดลง 

1.3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าและบริการต่างๆ

ปีการศึกษา 2561 ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาระบบการ
ให้บริการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ก าหนดเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่
นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

1. คณะ หน่วยงาน เจ้าของพ้ืนที่ ส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
2. องค์การนักศึกษา ส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
3. คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษา ส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการใน

การตรวจประเมินการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนด 
4. ผู้ประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
5. ส านักบริหารงานวิจัยฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ นักศึกษา บุคลากรได้รับการบริการสวัสดิการด้านที่พัก ด้านโภชนาการ ที่มีคุณภาพ
มาตรการ

2.1 ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอพักและโรง
อาหาร
 

1. ปรับปรุงระบบน้ าประปาภายในศูนย์อาหาร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ในโครงการสถานีจ่ายน้ าส ารองและเพ่ิมแรงดันน้ าประปา โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,710,000 บาท  

 

     
 

2. ปรับปรุงระบบน้ าประปาภายในหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 หอพักนักศึกษา
ราชาวดี 1 และหอพักนักศึกษาราชาวดี 2) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ในโครงการ
ปรับปรุงระบบจ่ายน้ าประปากลุ่มอาคารบุคลากรและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
1,776,000 บาท 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายเพื่อ

ให้บริการในศูนย์อาหาร โรงอาหารกลาง และหอพักนักศึกษา ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 8 วัสดุและอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน สถานที่ติดตั้ง และราคา ที่ด าเนินการจัดหาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ประเภท จ านวน สถานที่ติดตั้ง ราคารวม(บาท) 

1 เครื่องท าน้ าเย็น 3 หัวก๊อก
พร้อมเครื่องกรอง 

3 เครื่อง หอพักลีลาวดี 1 หอพัก
ราชพฤกษ์ 2 

66,000 

2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง หอพักราชพฤกษ์ 1 9,500 

3 เครื่องท าน้ าอุ่น (ให้เช่า) 5 เครื่อง หอพักนักศึกษา 12,200  

4 ตู้เย็น (ให้เช่า) 20 เครื่อง หอพักนักศึกษา 97,800 

5 โทรทัศน์สี 43 นิ้ว 2 เครื่อง หอพักราชาวดี 1,2 25,800 

6 ไมโครเวฟ 1 เครื่อง หอพักราชาวดี 2 2,690 

7 ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 1 งาน หอพักราชพฤกษ์ 2 
หอพักราชาวดี 2 
ทางเข้าหอพักลีลาวดี 2
และราชาวดี3 ส านักงาน
หอพัก 

360,000 

 พัดลมโคจร 60 ตัว หอพักนักศึกษา ราชาวดี 
3 และ4 ลีลาวดี 1 และ 2 

57,000 

8 ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 40 ชุด โรงอาหารคณะ 
ศิลปศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ 

260,000 บาท  
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2.3 พัฒนาระบบการให้บริการ
มีการพัฒนาระบบการให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุม

การด าเนินงาน และสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ 
5. การอบรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

2.4 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการพักอาศัยและใช้บริการ
ในด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี ให้แก่นักศึกษาที่พักภายในหอพักนักศึกษา และ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมดังนี้
ตารางที่ 9 กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี ในการพักอาศัยและการให้บริการ ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ กิจกรรมโครงการ เวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม

1 กีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยา
เสพติด "UBU โกล์หนู CUP 2017" 

เดือนมกราคม- 
กุมภาพันธ์ 2561 

17,636 54 

2 หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2561 

61,611.80 306 

3 โครงการเตรียมความพร้อมซ้อมรับอัคคีภัยใน
หอพัก 

วันที่ 26 เมษายน 
2561 

33,705.35 59 

4 ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 

36,110 503 

5 ตลาดนัด ม.อุบล ทุกวันจันทร์และวัน
พุธ 

- 1,462 

6 การคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือประกอบกิจการ
และพัฒนาพ้ืนที่ ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 

6 ครั้ง - - 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วันที่ 15 กรกฎาคม 
2561 

37,806 68 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายเพื่อ

ให้บริการในศูนย์อาหาร โรงอาหารกลาง และหอพักนักศึกษา ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 8 วัสดุและอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน สถานที่ติดตั้ง และราคา ที่ด าเนินการจัดหาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ประเภท จ านวน สถานที่ติดตั้ง ราคารวม(บาท) 

1 เครื่องท าน้ าเย็น 3 หัวก๊อก
พร้อมเครื่องกรอง 

3 เครื่อง หอพักลีลาวดี 1 หอพัก
ราชพฤกษ์ 2 

66,000 

2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง หอพักราชพฤกษ์ 1 9,500 

3 เครื่องท าน้ าอุ่น (ให้เช่า) 5 เครื่อง หอพักนักศึกษา 12,200  

4 ตู้เย็น (ให้เช่า) 20 เครื่อง หอพักนักศึกษา 97,800 

5 โทรทัศน์สี 43 นิ้ว 2 เครื่อง หอพักราชาวดี 1,2 25,800 

6 ไมโครเวฟ 1 เครื่อง หอพักราชาวดี 2 2,690 

7 ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 1 งาน หอพักราชพฤกษ์ 2 
หอพักราชาวดี 2 
ทางเข้าหอพักลีลาวดี 2
และราชาวดี3 ส านักงาน
หอพัก 

360,000 

 พัดลมโคจร 60 ตัว หอพักนักศึกษา ราชาวดี 
3 และ4 ลีลาวดี 1 และ 2 

57,000 

8 ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 40 ชุด โรงอาหารคณะ 
ศิลปศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ 

260,000 บาท  
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2.3 พัฒนาระบบการให้บริการ
มีการพัฒนาระบบการให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุม

การด าเนินงาน และสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ 
5. การอบรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

2.4 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการพักอาศัยและใช้บริการ
ในด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี ให้แก่นักศึกษาที่พักภายในหอพักนักศึกษา และ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมดังนี้
ตารางที่ 9 กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี ในการพักอาศัยและการให้บริการ ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ กิจกรรมโครงการ เวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม

1 กีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยา
เสพติด "UBU โกล์หนู CUP 2017" 

เดือนมกราคม- 
กุมภาพันธ์ 2561 

17,636 54 

2 หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2561 

61,611.80 306 

3 โครงการเตรียมความพร้อมซ้อมรับอัคคีภัยใน
หอพัก 

วันที่ 26 เมษายน 
2561 

33,705.35 59 

4 ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 

36,110 503 

5 ตลาดนัด ม.อุบล ทุกวันจันทร์และวัน
พุธ 

- 1,462 

6 การคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือประกอบกิจการ
และพัฒนาพ้ืนที่ ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 

6 ครั้ง - - 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วันที่ 15 กรกฎาคม 
2561 

37,806 68 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

     

     

ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

     

   

กีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด "UBU โกล์หนู CUP 2018" 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 

จัดหาผู้ประกอบการค้าในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตลาดนัดหลักสูตร งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร และอ่ืน ๆ รวมทั้งตลาดนัด ม .อุบล ฯ ซึ่งจัดจ าหน่ายอาหาร สินค้า และบริการ ให้แก่
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 
และศูนย์อาหาร 

 

     

   
 

การคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือประกอบกิจการและพัฒนาพ้ืนที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 

 

     

     
 

ตลาดนัด ม.อุบล ฯ จัดทุกวันจันทร์ และวันพุธ
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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จัดหาผู้ประกอบการค้าในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตลาดนัดหลักสูตร งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร และอ่ืน ๆ รวมทั้งตลาดนัด ม .อุบล ฯ ซึ่งจัดจ าหน่ายอาหาร สินค้า และบริการ ให้แก่
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 
และศูนย์อาหาร 

 

     

   
 

การคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือประกอบกิจการและพัฒนาพ้ืนที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 

 

     

     
 

ตลาดนัด ม.อุบล ฯ จัดทุกวันจันทร์ และวันพุธ
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ รักษาสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา 
มาตรการ
3.1 จัดท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย

จากการด าเนินงานด้านบริหารสัญญาผู้ประกอบการค้าพบว่ามีผู้ประกอบการค้ าค้างช าระค่า
สาธารณูปโภคเป็นจ านวนมาก และจากปัญหาดังกล่าว ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการ
จัดท าแนวปฏิบัติในการติดตามผู้ประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัยที่ค้างช าระค่าสาธารณูปโภค โดยได้ก าหนด
มาตรการการติดตามการค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของผู้ประกอบการให้ช าระเงินค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใน
วันที่ 25 ของทุกเดือนและมีการติดตามทางถามผู้ค้างช าระทางโทรศัพท์พร้อมทั้งก าหนดค่าปรับกรณีช าระค่า
สาธารณูปโภคช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ โดยก าหนดค่าปรับในอัตรา 100 บาท/วัน ซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการติดตามผู้ประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัยที่ค้างช าระค่าสาธารณูปโภคท าให้ปัจจุบัน
ไม่มีผู้ประกอบการค้างช าระค่าสาธารณูปโภค 

ในปีการศึกษา 2561 ได้มีวางแผนการด าเนินงานการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 2561 ซึ่งได้ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิประโยชน์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 2561 ไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ในการจัดจ าหน่ายชุดเครื่องแบบ -เครื่องหมายนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ในการผลิตและจัดจ าหน่ายชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

3. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และจากการส ารวจการละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งการส ารวจในพ้ืนที่จังหวัด

อุบลราชธานีและส ารวจใน ส่ือสังคมออนไลน์ ผลปรากฏว่ามีการใช้ชื่อและภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
โฆษณาการจ าหน่ายชุดนักศึกษา ซ่ึงอยู่ระกว่างการหารือส านักงานกฎหมายและนิติการเพ่ือด าเนินการตาม
แนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256134
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อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ รักษาสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา 
มาตรการ
3.1 จัดท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย

จากการด าเนินงานด้านบริหารสัญญาผู้ประกอบการค้าพบว่ามีผู้ประกอบการค้ าค้างช าระค่า
สาธารณูปโภคเป็นจ านวนมาก และจากปัญหาดังกล่าว ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการ
จัดท าแนวปฏิบัติในการติดตามผู้ประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัยที่ค้างช าระค่าสาธารณูปโภค โดยได้ก าหนด
มาตรการการติดตามการค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของผู้ประกอบการให้ช าระเงินค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใน
วันที่ 25 ของทุกเดือนและมีการติดตามทางถามผู้ค้างช าระทางโทรศัพท์พร้อมทั้งก าหนดค่าปรับกรณีช าระค่า
สาธารณูปโภคช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ โดยก าหนดค่าปรับในอัตรา 100 บาท/วัน ซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการติดตามผู้ประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัยที่ค้างช าระค่าสาธารณูปโภคท าให้ปัจจุบัน
ไม่มีผู้ประกอบการค้างช าระค่าสาธารณูปโภค 

ในปีการศึกษา 2561 ได้มีวางแผนการด าเนินงานการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 2561 ซึ่งได้ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิประโยชน์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 2561 ไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ในการจัดจ าหน่ายชุดเครื่องแบบ -เครื่องหมายนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ในการผลิตและจัดจ าหน่ายชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

3. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และจากการส ารวจการละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งการส ารวจในพ้ืนที่จังหวัด

อุบลราชธานีและส ารวจใน สื่อสังคมออนไลน์ ผลปรากฏว่ามีการใช้ชื่อและภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
โฆษณาการจ าหน่ายชุดนักศึกษา ซึ่งอยู่ระกว่างการหารือส านักงานกฎหมายและนิติการเพ่ือด าเนินการตาม
แนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ตรวจสอบการละเมิดสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 2561 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตรวจพบการการใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัย และได้รายงานการตรวจพบการใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี และอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการตรวจสอบโดยผลการตรวจสอบพบว่าการใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยอยู่จริง และเจ้าของอาคารรับทราบเรื่องการรุกล้ าและยินดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเพิงส าหรับขายของและ
จากการเจรจาผู้บุกรุกแจ้งว่าจะขออนุญาตเช่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นร้านขายผลไม้ส าหรับนักศึกษา  ส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ได้ให้ความเห็นทางกฎหมาย ว่ามหาวิทยาลัยจะน าเอาพ้ืนที่ที่มีการรุกล้ าดังกล่าวไปให้เอกชน
เช่าเพ่ือประกอบการไม่ได้ เพราะมิใช่เป็นกิจการเพ่ือให้การศึกษา ท าการสอน การวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้บุรุกท าการรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างและได้ปิดประกาศของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่  1 มิถุนายน  2561    
 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ
เป้าประสงค์   1. มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล

2. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับงานในอนาคตได้มากขึ้น และท างานได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการพักอาศัยของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของ

บุคลากร
4. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
5. ระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน

มาตรการ
4.1 พัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้เกิดความชัดเจน 

และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
ปรับปรุงขั้นตอน และแนวปฏิบัติในการรับช าระค่ากระแสไฟฟ้าหอพักนักศึกษา จากเดิมนักศึกษาต้อง

ช าระเงินผ่านระบบธนาคารเท่านั้นท าให้ประสบปัญหานักศึกษาค้างช าระค่ากระแสไฟฟ้า ดังนั้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้มีการเพ่ิมช่องทางการช าระอีกหนึ่งช่องทางโดยนักศึกษาสามารถช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าได้ ณ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และการรับช าระค่ากระแสไฟฟ้าโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร และแจ้ง
หลักฐานการช าระเงินผ่านไลน์ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือลด
จ านวนการค้างช าระค่ากระแสไฟฟ้า  และผู้ประกอบการค้า เนื่องจากนักศึกษา และผู้ประกอบการ ค้างช าระค่า
กระแสไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก ทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปรับปรุงขั้นตอน และแนวปฏิบัติ
ส าหรับการรับช าระ โดยก าหนดมาตรการในการกระตุ้นให้นักศึกษา และผู้ประกอบการ มาช าระค่ากระแสไฟฟ้า
ตามก าหนดระยะเวลามากขึ้น 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ในหัวข้อ “การจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน” โดยการสร้างและแสวงหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในวันวันที่ 20 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพราะคู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนขององค์กรที่บุคลากรในแต่ละสายงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้โดยตรง ซึ่งองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย
รายละเอียดเทคนิคและมาตรฐานในการจัดท าคู่มือ คู่มือปฏิบัติงานถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมไปถึงผู้ต้องการเรียนรู้การท างานในกระบวนการ รวมทั้งยังมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในประเด็นการสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร และหลังจากน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง พบว่าบุคลากรส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และในปีงบประมาณ 2561 
ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรที่สูงขึ้น ในระดับช านาญงาน และระดับช านาญการ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 6 ราย 

   
 

   
 

การพัฒนางานโดยการจัดการความรู้ 
 

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนศักยภาพและ
ประสบการณ์

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
โดยการเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณ์ มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่บุคลากร เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2561 มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานและมีระบบการติดตามการน า
ความรู้ที่ได้จากการ ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 10 การเข้าอบรม สัมมนา ของบุคลากรในสังกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ในหัวข้อ “การจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน” โดยการสร้างและแสวงหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในวันวันที่ 20 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพราะคู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนขององค์กรที่บุคลากรในแต่ละสายงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้โดยตรง ซึ่งองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย
รายละเอียดเทคนิคและมาตรฐานในการจัดท าคู่มือ คู่มือปฏิบัติงานถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมไปถึงผู้ต้องการเรียนรู้การท างานในกระบวนการ รวมทั้งยังมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในประเด็นการสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร และหลังจากน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง พบว่าบุคลากรส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และในปีงบประมาณ 2561 
ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรที่สูงขึ้น ในระดับช านาญงาน และระดับช านาญการ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 6 ราย 

   
 

   
 

การพัฒนางานโดยการจัดการความรู้ 
 

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนศักยภาพและ
ประสบการณ์

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
โดยการเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณ์ มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่บุคลากร เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2561 มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานและมีระบบการติดตามการน า
ความรู้ที่ได้จากการ ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 10 การเข้าอบรม สัมมนา ของบุคลากรในสังกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ล าดับ ชื่อผู้เข้าอบรม หัวข้อที่เข้าร่วมอบรม ระยะเวลาการอบรม

1 นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ การสร้างภาวะผู้น าและการ
พัฒนาทีมงาน 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 
2560 

2 นางสาวระพีพร  ประทุมเลิศ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”
มาตรฐานหอพักใน
สถาบันอุดมศึกษา 

วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 
 

3 นางมนธิรา  จันสุตะ ระบบจัดเตรียมการประชุมด้วย 
Google Apps 

วันที่ 4 เมษายน 2560 

4 นายกันตินันท์  ตาบุดดา อบรมการปฏิบัติงานในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตาม 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

วันที่ 21-22 เมษายน  2561 

5 นายชนษ์ปกรณ์  หาญชูวงศ์ อบรมการบริหารการเงินการ
คลังของหน่วยงานภาครัฐ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน 

วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2561 

6 นายวีระยุทธ แก้วกล้า สัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม
นโยบายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

วันที่  21 - 22 พฤษภาคม 
2561 

7 นายภาคภูมิ  โทนหงสา ศิลปะการบริหารงานและการ
บังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม" 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 
2560 

8 บุคลากรสังกัดส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

อบรมการให้บริการสู่ความเป็น
เลิศ  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  

4.4 ปรับปรุงกายภาพ และภูมิทัศน์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทิประโยชน์ ดูแลภูมิทัศน์ โดยจัดท าแผนปฏิบัติ

งานรายเดือน เพ่ือให้การดูแลภูมิทัศน์ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา ได้อย่างทั่วถึง และทันต่อการเจริญเติบโตของ
พรรณไม้ต่างๆ ที่ปลูกภายในบริเวณหอพักนักศึกษา
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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การดูแลภูมิทัศน์ บริเวณหอพักนักศึกษา 

4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสนับสนุนการด าเนินงานและการตัดสินใจ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมการด าเนินงาน และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสนับสนุนการด าเนินงาน

และการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินงานของส านัก ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (REG) 
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) ระบบ QA Online 
ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก และประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการผ่าน Google Form ระบบ เป็นต้น

4.6 ปรับปรุงและจัดท ากฎ ระเบียบเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการด าเนินงานทาง
ธุรกิจ

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจ สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านัก ฯ 
โดยเฉพาะแนวปฏิบัติเรื่องการจัดหาผู้ประกอบค้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัย มีความ
โปร่งใส มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดท าประกาศต่าง ๆ ให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้   

1. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและการต่อสัญญา
ผู้ประกอบการเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งในระหว่างการด าเนินการพิจารณา ยกร่าง 
ประกาศดังกล่าว 

4.7 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้
บุคลากรมีความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาร่วมกัน

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มีการก าหนดนโยบายแนวทางในการบริหารงาน มีการ
วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แผนกลยุทธ์ของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นกรอบการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ มีการก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือวัดผลส าเร็จการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ด้านต่างๆ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับสูงมีการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ในที่ประชุมประจ าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

4.8 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารเพ่ือสอบถามข้อมูลและ

แจ้งความประสงค์ในเรื่องต่างๆหลายช่องทาง โดยผ่านทางเว็บบอร์ดของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
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บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 
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การดูแลภูมิทัศน์ บริเวณหอพักนักศึกษา 

4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสนับสนุนการด าเนินงานและการตัดสินใจ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมการด าเนินงาน และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสนับสนุนการด าเนินงาน

และการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินงานของส านัก ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (REG) 
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) ระบบ QA Online 
ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก และประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการผ่าน Google Form ระบบ เป็นต้น

4.6 ปรับปรุงและจัดท ากฎ ระเบียบเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการด าเนินงานทาง
ธุรกิจ

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจ สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านัก ฯ 
โดยเฉพาะแนวปฏิบัติเรื่องการจัดหาผู้ประกอบค้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัย มีความ
โปร่งใส มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดท าประกาศต่าง ๆ ให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้   

1. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและการต่อสัญญา
ผู้ประกอบการเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซ่ึงในระหว่างการด าเนินการพิจารณา ยกร่าง 
ประกาศดังกล่าว 

4.7 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้
บุคลากรมีความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาร่วมกัน

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มีการก าหนดนโยบายแนวทางในการบริหารงาน มีการ
วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แผนกลยุทธ์ของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นกรอบการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ มีการก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือวัดผลส าเร็จการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ด้านต่างๆ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับสูงมีการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ในที่ประชุมประจ าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

4.8 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารเพ่ือสอบถามข้อมูลและ

แจ้งความประสงค์ในเรื่องต่างๆหลายช่องทาง โดยผ่านทางเว็บบอร์ดของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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Google Form โซเซียลมิเดีย เช่น Facebook Line เพ่ือแสดงความ คิดเห็นเร่ืองปัญหาการเข้าถึง WIFI ภายใน
หอพักนักศึกษา และทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์  นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการใน
ด้านการบริการต่าง ๆ ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่าน Google Form และ QR Code โดย
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จะน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ได้น าข้อมูลจากการข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บริการน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริการดังต่อไปนี้  

1. จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะรับประทานอาหารภายในอาคารโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศสาสตร์ 

4.9 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้าร่วมการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า และได้ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/หน่วยเทียบเท่า ปีงบประมาณ 
2561 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน  และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้คะแนนประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 
ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

ตัวบ่งชี้

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

คะแนน
ประเมิน
ส านัก

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ประเมิน
ส านัก

ระดับ
คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ดีมาก 4 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 4 ดี 4 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้น า 4 ดี 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 4 ดี 4 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 3 พอใช้ 4 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4 ดี 4 ดี
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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ตัวบ่งชี้

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

คะแนน
ประเมิน
ส านัก

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ประเมิน
ส านัก

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

4 ดี 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า

2 ต้อง
ปรับปรุง 

5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจ
ของหน่วยงาน

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 หอพักมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนด

- - 4 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 โรงอาหารและร้านค้ามีคุณภาพมาตรฐาน
ตามท่ีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนด 

- - 3 พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 รายได้ของส านักเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

- - 5 ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 3.75  ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ของส านัก

2.5  ดีมาก 
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ส่วนที่ 3 สารสนเทศของส านัก 
ด้านงบประมาณ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ เป็นจ านวนเงิน ทั้งสิ้น 26,038,100.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 75,500.00 บาท และงบประมาณรายจ่ายด้วยเงินรายได้ เป็น
จ านวน 25,962,600.00  บาท

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบรายได้ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2561

ฝ่าย ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2561

ผลต่าง
(บาท) ร้อยละ

ส านักผู้อ านวยการ 57,640 143,478.00 85,838.00 148.92 

หอพักนักศึกษา 23,208,254.72 21,371,568.66 -1,836,686.06 -7.91 

บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

10,275,332.49 8,382,315.53 -1,893,016.96 -18.42 

รวม 33,541,227.21 29,897,362.19 - 3,643,865.02 -10.86 
 
หมายเหตุ ค าชี้แจงผลต่างที่มีนัยส าคัญ

1. ส านักงานผู้อ านวยการ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 148.92 เกิดจากรายได้จากการจ าหน่ายพัสดุ 
2. หอพักนักศึกษา ลดลงร้อยละ 7.91 เนื่องจาก เนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รับรู้รายได้จาก

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(วมว.) ของปีงบประมาณ พ.ส. 2559 และ 2560  

3. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลดลงร้อยละ 18.42 เนื่องจากรายได้จากการให้สิทธิ์การจัดท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 ที่รับรูรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256140
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ตัวบ่งชี้

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

คะแนน
ประเมิน
ส านัก

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ประเมิน
ส านัก

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

4 ดี 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า

2 ต้อง
ปรับปรุง 

5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจ
ของหน่วยงาน

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 หอพักมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนด

- - 4 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 โรงอาหารและร้านค้ามีคุณภาพมาตรฐาน
ตามท่ีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนด 

- - 3 พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 รายได้ของส านักเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

- - 5 ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 3.75  ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ของส านัก

2.5  ดีมาก 
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ส่วนที่ 3 สารสนเทศของส านัก 
ด้านงบประมาณ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ เป็นจ านวนเงิน ทั้งสิ้น 26,038,100.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 75,500.00 บาท และงบประมาณรายจ่ายด้วยเงินรายได้ เป็น
จ านวน 25,962,600.00  บาท

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบรายได้ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2561

ฝ่าย ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2561

ผลต่าง
(บาท) ร้อยละ

ส านักผู้อ านวยการ 57,640 143,478.00 85,838.00 148.92 

หอพักนักศึกษา 23,208,254.72 21,371,568.66 -1,836,686.06 -7.91 

บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

10,275,332.49 8,382,315.53 -1,893,016.96 -18.42 

รวม 33,541,227.21 29,897,362.19 - 3,643,865.02 -10.86 
 
หมายเหตุ ค าชี้แจงผลต่างที่มีนัยส าคัญ

1. ส านักงานผู้อ านวยการ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 148.92 เกิดจากรายได้จากการจ าหน่ายพัสดุ 
2. หอพักนักศึกษา ลดลงร้อยละ 7.91 เนื่องจาก เนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รับรู้รายได้จาก

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(วมว.) ของปีงบประมาณ พ.ส. 2559 และ 2560  

3. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลดลงร้อยละ 18.42 เนื่องจากรายได้จากการให้สิทธิ์การจัดท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 ที่รับรูรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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แผนภูมิที่ 2 กราฟแสดงรายรับ  ( ฝ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  

แผนภูมิที่ 3 กราฟแสดงรายรับ  ( ฝ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และมีค่าใช้จ่ายในด าเนินงานเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ด าเนินการช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่าย
ไปยังส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 10,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบรายจ่าย (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

ล า 
ดบั 

รายจ่าย
จ านวนเงิน (บาท) 

ส่วนต่าง ร้อยละปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561 

1 เงินเดือนและค่าจ้าง 4,573,689.61 4,448,721.66 -124,967.95 -2.73 

2 ค่าตอบแทน 1,160,057.00 736,800.02 -423,256.98 -36.49 

3 ค่าใช้สอย 5,806,092.50 5,137,672.97 -668,419.53 -11.51 

4 ค่าวัสดุ 2,367,595.06 906,066.28 -1,461,528.78 -61.73 

5 ค่าสาธารณูปโภค 2,431,709.23 1,738,564.03 -693,145.20 -28.50 

6 ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

1,790,024.00 1,132,755.00 -657,269.00 -36.72 

7 ช าระคืนเงินค่าหอพัก
นักศึกษา ** 

12,500,000.00 10,000,000.00 -2,500,000.00 -20.00 

รวมทั้งสิ้น 30,629167.40  24,100,579.96 -6,528,587.44 -21.31 
  

 
หมายเหตุ ค าชี้แจงผลต่างที่มีนัยส าคัญ 

1. เนื่องจากจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ตามนโยบายการจัดสรรเงินของ
มหาวิทยาลัย จึงท ารายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ลดลง 

2. ค่าตอบแทน ลดลง ร้อยละ 36.49 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายจ่ายจากการตกเบิกเงิน
ประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และตกเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
หอพักนักศึกษา และค่าตอบแทนหัวหน้า และรองหัวหน้าหอพักนักศึกษา  

3. ค่าวัสดุ ลดลง ร้อยละ 61.73 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด าเนินการจัดซื้อที่นอน เป็นจ านวน
เงิน 796,850.40 บาท  

4. ค่ากระแสไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 61.73 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ด าเนินการตั้งจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้า ค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 0757097.6571   บาท 

5. **ช าระคืนเงินค่าหอพักนักศึกษา ลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
ตั้งแผนประมาณการรายจ่าย เพ่ือคืนค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาใหม่ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 โดยวิธีการโอน
งบประมาณในระบบ UBUFMIS ไปยังส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000 บาท 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 

2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256142
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบรายจ่าย (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

ล า 
ดับ 

รายจ่าย
จ านวนเงิน (บาท) 

ส่วนต่าง ร้อยละปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561 

1 เงินเดือนและค่าจ้าง 4,573,689.61 4,448,721.66 -124,967.95 -2.73 

2 ค่าตอบแทน 1,160,057.00 736,800.02 -423,256.98 -36.49 

3 ค่าใช้สอย 5,806,092.50 5,137,672.97 -668,419.53 -11.51 

4 ค่าวัสดุ 2,367,595.06 906,066.28 -1,461,528.78 -61.73 

5 ค่าสาธารณูปโภค 2,431,709.23 1,738,564.03 -693,145.20 -28.50 

6 ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

1,790,024.00 1,132,755.00 -657,269.00 -36.72 

7 ช าระคืนเงินค่าหอพัก
นักศึกษา ** 

12,500,000.00 10,000,000.00 -2,500,000.00 -20.00 

รวมทั้งสิ้น 30,629167.40  24,100,579.96 -6,528,587.44 -21.31 
  

 
หมายเหตุ ค าชี้แจงผลต่างที่มีนัยส าคัญ 

1. เนื่องจากจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ตามนโยบายการจัดสรรเงินของ
มหาวิทยาลัย จึงท ารายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ลดลง 

2. ค่าตอบแทน ลดลง ร้อยละ 36.49 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายจ่ายจากการตกเบิกเงิน
ประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และตกเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
หอพักนักศึกษา และค่าตอบแทนหัวหน้า และรองหัวหน้าหอพักนักศึกษา  

3. ค่าวัสดุ ลดลง ร้อยละ 61.73 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด าเนินการจัดซื้อที่นอน เป็นจ านวน
เงิน 796,850.40 บาท  

4. ค่ากระแสไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 61.73 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ด าเนินการตั้งจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้า ค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 0757097.6571   บาท 

5. **ช าระคืนเงินค่าหอพักนักศึกษา ลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
ตั้งแผนประมาณการรายจ่าย เพ่ือคืนค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาใหม่ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 โดยวิธีการโอน
งบประมาณในระบบ UBUFMIS ไปยังส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000 บาท 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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แผนภูมิที่ 4 กราฟรายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

แผนภูมิที่ 5 กราฟรายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 

2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256144
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ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบรายจ่าย (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

ล าดับ รายจ่าย 

จ านวนเงิน (บาท) 
ส่วนต่าง (บาท) ร้อยละ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

1 ค่าวัสดุ 75,600.00 75,500.00 -100  

 รวมทั้งสิ้น 75,600.00 75,500.00 -100   

แผนภูมิที่ 6 กราฟเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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บุคลากร
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีบุคลากรสายบริหารและสายสนับสนุน ในสังกัด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังรายนามต่อไปนี้

บุคลากรสายบริหาร 
 
 

ผู้ช่วยศาตราจารย์.เสาวดี กงเพชร
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

นายวศิน โกมุท
รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่าย
ส านักงานผู้อ านวยการและฝ่ายหอพัก

นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร
รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256146
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บุคลากรสายสนับสนุน
 
ฝ่ายส านักผู้อ านวยการ 
 

นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส านักผู้อ านวยการ

นายรัชนนท์ แกะมา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกันตินันท์ ตาบุดา
นักวิชาการพัสดุ

นายชนษ์ปกรณ์หาญชูวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวีระยุทธ แก้วกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางมนธิรา จันสุตะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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นายเสรี มั่นคง
พนักงานทั่วไป

นายไมตรี คะเนแน่น
พนักงานทั่วไป

นายวาทสันต์ อุทธสิงห์
พนักงานทั่วไป

 
ฝ่ายหอพักนักศึกษา

นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกมลชนก เทศนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสมัย ส าลีวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางบุษดี วงษ์ศรีแก้ว
พนักงานทั่วไป
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256148
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นายวีระพงษ์ สมสุพรรณ
ช่างซ่อมบ ารุง

นายจรูญ ค าแน่น
พนักงานทั่วไป

นายเจริญ ค าแน่น
ช่างซ่อมบ ารุง

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นายภาคภูมิ โทนหงสา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดาริกา โทนหงสา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมพา ค ามุงคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
นางสาวรจนา กรรยากรณ์

พนักงานทั่วไป
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 

 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 49



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 48 

อัตราก าลังของบุคลากร
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีจ านวนบุคลากรในปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 23 คน 

โดยจ าแนกได้ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 15 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพ

หน่วยงาน
ข้าราชการ/
พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว

รวม
สาย 
บริหาร

สายสนับ 
สนุน

สาย 
บริหาร

สายสนับ 
สนุน

สาย 
บริหาร

สายสนับ 
สนุน

ส านักผู้อ านวยการ 3 6 - - - - 9
ฝ่ายบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

- 1 - - - 3 4

ฝ่ายหอพักนักศึกษา - 3 - - - 7 10
รวม 3 10 - - - 10 23

 
ข้อมูลผู้ประกอบการ

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการจัดเก็บรายได้จากการให้ใช้พ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1.พื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ
ตารางที่ 16 ประเภทการประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ล าดับ ประเภทธุรกิจ จ านวน หมายเหตุ

1 ธนาคาร 1  
2 เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 10  
3 ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม 21  
4 เครื่องถ่ายเอกสาร 14  
5 ร้านกาแฟสด 7  
6 ร้านมินิมาร์ท 4  
7 ร้านเครื่องเขียน 2  
8 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารกลาง 1 11
9 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารกลาง 2 10
10 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหาร 12
11 ผู้ประกอบการคณะศิลปศาสตร์ 2
12 ผู้ประกอบการคณะบริหารศาสตร์ 6
13 ผู้ประกอบการคณะวิทยาศาสตร์ 9
14 ร้านค้าและบริการอ่ืนๆ ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา 8
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2.ห้องพักรับรอง
ตารางที่ 17 แสดงจ านวนห้องพักรับรอง

ล าดับ ชื่อแฟลต จ านวนห้องพัก  (ห้อง) หมายเหตุ
1 แฟลต 3 12
2 แฟลต 4 12

รวม 24

3.หอพักนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 18 จ านวนนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา

ล าดับ ชื่อหอพัก 
จ านวน 

นักศึกษารับได้ 
 (ราย) 

จ านวน 
นักศึกษาที่พักจริง 

 (ราย) 
หมายเหตุ 

1 ลีลาวดี 1 244 239  
2 ลีลาวดี 2 255 248  
3 ราชาวดี 1  165 140  
4 ราชาวดี 2 87 88  
5 ราชาวดี 3 254 252  
6 ราชาวดี 4 237 205  
7 ราชพฤกษ์ 1 113 112  
8 ราชพฤกษ์ 2 146 127  

 รวม 1,501 1,411  
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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2.2 การปรับปรุงระบบน้ าประปาศูนย์อาหาร (FOOD CENTER)  
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท าน้ าเย็น ระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการอนุญาตให้สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา  การ
ให้บริการชุดครุย การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา และการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหารือกับส านักงาน
กฎหมายและนิติการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบบริหารภายในและระบบ

การให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่า บนพื้นฐานของการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1. การจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ในหอพัก ผ่าน Google Form 
3. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมการ

ด าเนินงานและสะดวกต่อการใช้งาน 
4. การอบรมการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประช าชุมประจ าส านัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ E-meeting  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านงานสาร

บรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สิน ปรากฏว่า 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากด าเนินงานทั้งสิ้น 29,897,362.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 14,100,579.96 บาท และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการ
ช าระคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 10,000,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,100,579.96 บาท จึงท าให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 5,796,782.23 บาท (ข้อมูลรายรับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 

ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 4 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจการการให้บริการหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.90 ครั้งที่ 2 
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อัตราก าลังของบุคลากร
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีจ านวนบุคลากรในปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 23 คน 

โดยจ าแนกได้ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 15 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพ

หน่วยงาน
ข้าราชการ/
พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว

รวม
สาย 
บริหาร

สายสนับ 
สนุน

สาย 
บริหาร

สายสนับ 
สนุน

สาย 
บริหาร

สายสนับ 
สนุน

ส านักผู้อ านวยการ 3 6 - - - - 9
ฝ่ายบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

- 1 - - - 3 4

ฝ่ายหอพักนักศึกษา - 3 - - - 7 10
รวม 3 10 - - - 10 23

 
ข้อมูลผู้ประกอบการ

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการจัดเก็บรายได้จากการให้ใช้พ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1.พื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ
ตารางที่ 16 ประเภทการประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ล าดับ ประเภทธุรกิจ จ านวน หมายเหตุ

1 ธนาคาร 1  
2 เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 10  
3 ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม 21  
4 เครื่องถ่ายเอกสาร 14  
5 ร้านกาแฟสด 7  
6 ร้านมินิมาร์ท 4  
7 ร้านเครื่องเขียน 2  
8 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารกลาง 1 11
9 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารกลาง 2 10
10 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหาร 12
11 ผู้ประกอบการคณะศิลปศาสตร์ 2
12 ผู้ประกอบการคณะบริหารศาสตร์ 6
13 ผู้ประกอบการคณะวิทยาศาสตร์ 9
14 ร้านค้าและบริการอ่ืนๆ ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา 8
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2.ห้องพักรับรอง
ตารางที่ 17 แสดงจ านวนห้องพักรับรอง

ล าดับ ชื่อแฟลต จ านวนห้องพัก  (ห้อง) หมายเหตุ
1 แฟลต 3 12
2 แฟลต 4 12

รวม 24

3.หอพักนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 18 จ านวนนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา

ล าดับ ชื่อหอพัก 
จ านวน 

นักศึกษารับได้ 
 (ราย) 

จ านวน 
นักศึกษาที่พักจริง 

 (ราย) 
หมายเหตุ 

1 ลีลาวดี 1 244 239  
2 ลีลาวดี 2 255 248  
3 ราชาวดี 1  165 140  
4 ราชาวดี 2 87 88  
5 ราชาวดี 3 254 252  
6 ราชาวดี 4 237 205  
7 ราชพฤกษ์ 1 113 112  
8 ราชพฤกษ์ 2 146 127  

 รวม 1,501 1,411  
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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เท่ากับ 3.84 และผลการประมินความพึงพอการใช้บริการโรงอาหารกลาง คร้ังที่ 1 เท่ากับ 4.08 และครั้งที่ 2 
เท่ากับ 4.05 
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