
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  



 

    1 
  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนเพื่อบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเพ่ือสร้ำงสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกร และบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยฯให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสำหกิจเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และสร้ำงสวัสดิกำร โดยมีปรัชญำในกำรด ำเนินงำนคือ องค์กรที่สร้ำงรำยได้ภำยใต้กำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล และวิสัยทัศน์ องค์กรมืออำชีพที่บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และ
จัดบริกำรอุปโภค บริโภค อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมด้วยอัตลักษณ์ บริการด้วยจิตสาธารณะ บริหำรงำนโดยผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์เสำวดี กงเพชร เป็นผู้อ ำนวยกำร ในเดือนตุลำคม 2561 ถึง มิถุนำยน 2562 และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
อดุลย์ จรรยำเลิศอดุลย์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ในเดือนกรกฎำคม 2562 ถึงปัจจุบัน โดยมีอัตรำก ำลังบุคลำกร
ทั้งสิ้น จ ำนวน 23 คน 

ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 ได้
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น 
ในด้ำนกำรบริหำรหอพักนักศึกษำ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรหอพัก
นักศึกษำจ ำนวน 8 หลัง โดยดูแลและให้บริกำรนักศึกษำเพ่ือให้พ้ืนที่ของหอพักนักศึกษำถูกใช้ประโยชน์อย่ำงเต็ม
จ ำนวนทุกห้อง ซึ่งกำรพัฒนำจะเน้นในส่วนของกำรจองห้องพักออนไลน์ กำรแจ้งซ่อมออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษำ
สะดวกและรวดเร็วสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรด ำเนินกำรได้ กำรให้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมเต็ม
พ้ืนที่ให้บริกำร และกำรปรับปรุงหอพักนักศึกษำและจัดหำอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรพักอำศัยในหอพัก
นักศึกษำ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ด ำเนินกำรเพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มุ่งเน้นที่จะจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษำ บุคลำกรและมหำวิทยำลัย ได้แก่กำร
อนุญำตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกำรภำยในโรงอำหำรกลำง 1 โรงอำหำรกลำง 2 โรงอำหำรคณะและศูนย์อำหำร 
ซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ร้ำนกำแฟสด มินิมำร์ท และบริกำรอ่ืนๆ สำขำธนำคำร และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) และกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เช่น กำรให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องหมำย-
เครื่องแบบนักศึกษำ ให้บริกำรชุดครุย และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ด ำเนินกำรในเชิงธุรกิจ เพ่ือเป็น สวัสดิกำรแก่
นักศึกษำ บุคลำกร โดยกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและเพ่ิมรำยได้ให้มีผลก ำไร 

 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการด้านอุปโภค และบริโภค ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ได้มีกำรพัฒนำคุณภำพหอพักนักศึกษำและโรงอำหำรตำมมำตรฐำนหอพักเอกชนส ำหรับนักเรียน นักศึ กษำ 
กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และโรงอำหำรและร้ำนค้ำตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรปรับปรุงหอพักนักศึกษำ โดยกำรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นต้องใช้ในหอพักนักศึกษำ และ
โรงอำหำร ซึ่งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพจึงมีโครงกำรในกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนกำยภำพ สิ่งแวดล้อมและกำรให้บริกำร ดังนี้ 
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2.1 ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภัยภำยในหอพักนักศึกษำ จ ำนวน 1 หลัง โดยติดตั้งที่หอพักรำชพฤกษ์ 
2  

2.2 ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษำ จ ำนวน 5 อำคำร ประกอบด้วยหอพักลีลำวดี 1 
หอพักลีลำวดี 2 หอพักรำชำวดี 1 หอพักรำชำวดี 3 และหอพักรำชำวดี 4  

2.3 ปรับปรุงบริเวณโดยรอบอำคำรหอพักนักศึกษำ 4 หลัง ประกอบด้วยหอพักลีลำวดี 1 หอพักลีลำ
วดี 2 หอพักรำชำวดี 3 หอพักรำชำวดี 4  

2.4 ปรับปรุงบริเวณโดยรอบโรงอำหำรกลำง 1 
2.5 ปรับปรุงโรงล้ำงภำชนะโรงอำหำรกลำง 1 และ 2 
2.6 ปรับปรุงหน้ำต่ำงบำนกระทุ้งหอพักนักศึกษำ 4 หลัง ประกอบด้วยหอพักลีลำวดี 1 หอพักลีลำวดี 

2 หอพักรำชำวดี 3 และหอพักรำชำวดี 4 
2.7 จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ำรุดและเสื่อมสภำพจำกกำรใช้งำน จ ำนวน 4 

หอพัก ประกอบด้วยหอพักลีลำวดี 1 หอพักลีลำวดี 2 หอพักรำชำวดี 3 และหอพักรำชำวดี 4 พร้อมมีกำรติดตั้งพัด
ลมใหม่ จ ำนวน 4 หอพัก ประกอบด้วยหอพักรำชำวดี 1 หอพักรำชำวดี 2 หอพักรำชพฤกษ์ 1 และหอพักรำช
พฤกษ์ 2  

2.8 ติดตั้งอ่ำงล้ำงจำนหอพักนักศึกษำ จ ำนวน 3 หอพัก ประกอบด้วย หอพักรำชำวดี 1 หอพัก
รำชำวดี 2 และหอพักรำชพฤกษ์ 2 

2.9 ติดตั้งตำข่ำยป้องกันนกพิรำบ จ ำนวน 4 อำคำร ประกอบด้วยหอพักรำชำวดี 1 หอพักรำชำวดี 2 
หอพักรำชพฤกษ์ 1 และหอพักรำชพฤกษ์ 2 

2.10 จัดหำวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในศูนย์อำหำร/โรงอำหำร/หอพัก เช่น เครื่อง
ท ำน้ ำเย็น ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ไมโครเวฟ โต๊ะรับประทำนอำหำรพร้อมเก้ำอ้ี เครื่องปรับอำกำศ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร ของ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้มีกำรอนุญำตให้สิทธิ์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องหมำยเครื่องแบบนักศึกษำ กำร
ให้บริกำรชุดครุย กำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่ำงๆของมหำวิทยำลัย แต่ยังพบว่ ำมีกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยกำรแอบอ้ำงชื่อมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีในกำรจัดจ ำหน่ำยเครื่องหมำยเครื่องแบบนักศึกษำ และกำรใช้พ้ืนที่
เพ่ือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกมหำวิทยำลัย ซึ่งได้มีกำรรำยงำนกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ดังกล่ำว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหำรือกับส ำนักงำน
กฎหมำยและนิติกำรเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกับผู้ที่ละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีกำรก ำหนดแผนกำรพัฒนำระบบบริหำรภำยในและ
ระบบกำรให้บริกำร โดยมุ่งพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและระบบกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่ำ บนพื้นฐำนของกำรให้บริกำรด้วยจิตสำธำรณะ ดังนี้ 
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1. กำรจองหอพักนักศึกษำ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งด ำเนินกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
2. กำรแจ้งปัญหำ/แจ้งซ่อมอุปกรณ์ภำยในห้องพักนักศึกษำแบบ ออนไลน์ 
3. พัฒนำรูปแบบเว็บไซต์ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหำครอบคลุมกำร

ด ำเนินงำนและสะดวกต่อกำรใช้งำน 
4. กำรอบรมกำรสุขำภิบำลอำหำรให้แก่ผู้ประกอบกำร  
5. ประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ Google Form  
6. ประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และกำรประชุมประจ ำ

ประจ ำเดือนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่ำนระบบ E-meeting  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้ำนงำน

สำรบรรณ งำนบุคคล งำนแผนและงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
ปรำกฏว่ำ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรำยได้จำกด ำเนินงำนทั้งสิ้น 36,458,082.13 บำท (สำมสิบ
หกล้ำนสี่แสนห้ำหมื่นแปดพันแปดสิบสองบำทสิบสำมสตำงค์) มำกกว่ำประมำณกำรรำยได้ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 5.64 มี
ค่ำใช้จ่ำยในด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 15,763,022.78 บำท (สิบห้ำล้ำนเจ็ดแสนหกหมื่นสำมพันยี่สิบสอง
บำทเจ็ดสิบแปดสตำงค์) และส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรช ำระคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพัก
นักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย โดยวิธีกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปยังส่วนกลำง เป็นจ ำนวนเงิน 6,279,600 บำท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 22,042,622.78 บำท (ยี่สิบสองล้ำนสี่หมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสองบำทเจ็ดสิบแปดสตำงค์) น้อยกว่ำ
ประมำณกำรรำยจ่ำยที่ตั้งไว้ ร้อยละ 6.56 จึงท ำให้มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยทั้งสิ้น 14,415,459.35 บำท (ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 กันยำยน 2562) และส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรขอใช้เงินสะสมในระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของหอพักนักศึกษำ 
โรงอำหำรกลำง และคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 13,762,050 บำท และด ำเนินกำร
ช ำระคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บำท  

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักบริหำรทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์  ได้เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ (TQA) และได้รับกำรตรวจประเมินเป็นปีแรก  
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ค าน า 
 

รำยงำนประจ ำปีฉบับนี้ ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวมกิจกรรมของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์กิจกรรมของหน่วยงำน 
และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  

 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรได้รับทรำบ
ข้อมูลในกำรด้ำนกำรด ำเนินงำน และเป็นประโยชน์ต่อกำรได้รับข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงคุณภำพในกำร
ให้บริกำรที่ดีขึ้น 

 
 
 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร 

1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

1.1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดตั้งตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยครั้งที่ 4/2548 เมื่อ
วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ.2548 อนุมัติให้จัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เมื่อมหำวิทยำลัยออกนอก
ระบบแล้ว และตำมประกำศโครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  พ .ศ. 2549 ฉบับวันที่ 3 
เมษำยน 2549 โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีสถำนะเทียบเท่ำคณะ อยู่ในก ำกับของ
มหำวิทยำลัยมีฐำนะไม่เป็นส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี มีกำรด ำเนินงำนและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรนอก
ระบบรำชกำรเพ่ือควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีหน่วยงำนในสังกัดได้แก่ 

1.ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

2.ฝ่ำยกฎหมำย 

3.ฝ่ำยทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 

4.ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ 

5.โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2550 หน่วยหอพักนักศึกษำ สังกัดงำนกิจกำรนักศึกษำ ได้โอนเข้ำมำอยู่ในสังกัด
โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องโครงกำร
จัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สิทธิและสิทธิประโยชน์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2549 

ต่อมำฝ่ำยกฎหมำย ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงหน่วยงำนเป็นโครงกำรจัดตั้งกองกฎหมำย และมิได้อยู่ใน
สังกัดโครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง
โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 2) ประกำศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 

วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2557 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส ำนัก
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้จัดตั้ง
ส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีขึ้นเรียกว่ำ “ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์” เรียกโดยย่อว่ำ 
“สบทส.” และให้ใช้ชื่อเป็นภำษำอังกฤษว่ำ“Property and Concession Management Office” เรียกโดยย่อว่ำ 
“PCMO.” มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือสร้ำงสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

2. บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสำหกิจ
เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่มหำวิทยำลัย 

3. ด ำเนินงำนด้ำนอื่นๆตำมท่ีสภำมหำวิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัยมอบหมำย   

กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
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มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีว่ำด้วย กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ .ศ. 
2557 ลงวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2557 

หน่วยงานในสังกัด 

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องกำรแบ่งส่วนงำนภำยในส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีกำรแบ่งส่วน
งำนภำยในสังกัด ดังต่อไปนี้ 

1.ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร มีหน้ำที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนแผนงำนและงบประมำณงำนพัสดุ งำนบุคคล 
งำนกำรเงินและบัญชีและกำรบริหำรงำนทั่วไป 

2.ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย หรือใช้
ประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรศึกษำและกำรเพ่ิมรำยได้แก่มหำวิทยำลัยวำงแผนกำรผลิต 
กำรตลำด กำรลงทุนเพ่ือหำรำยได้จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยส่งเสริมสนับสนุนกำรลงทุนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
เพ่ือจัดหำรำยได้ให้แก่หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย 

3.ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ 

ฝ่ำยหอพักนักศึกษำมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรหอพักนักศึกษำ ดูแลควำมเรียบร้อย วินัยนักศึกษำ และ
ควำมเป็นอยู่ของนักศึกษำที่พักภำยในหอพักนักศึกษำ รวมถึงกำรบริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีหอพักนักศึกษำที่
อยู่ในควำมดูแล จ ำนวน 8 หลัง ประกอบไปด้วย หอพักนักศึกษำแบบ 4 ชั้นจ ำนวน 7 อำคำร และหอพักนักศึกษำ
แบบ 2 ชั้น จ ำนวน 1 อำคำร 
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1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา องค์กรที่สร้ำงรำยได้ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

วิสัยทัศน์ องค์กรมืออำชีพที่บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และจัดบริกำรอุปโภค บริโภค 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

พันธกิจ 

1. จัดหำรำยได้ บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีบริกำรด้ำนอุปโภค และบริโภคท่ีมีคุณภำพแก่นักศึกษำและบุคลำกร 

3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อตอบสนองต่อนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

 

1.1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านัก 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอธิกำรบดีเป็นผู้บริหำรสูงสุดของ
มหำวิทยำลัย ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสภำมหำวิทยำลัย และมีผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ด้วยธรรมำภิบำล แล้วรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ออธิกำรบดี และสภำมหำวิทยำลัยตำมล ำดับ โดยมี
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ท ำหน้ำที่ก ำกับนโยบำย คณะผู้บริหำร 
ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำร 2 ท่ำน หัวหน้ำฝ่ำย 2 ท่ำน และมีคณะกรรมกำรต่ำงๆ ท ำหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมที่
ได้มอบหมำย รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้อ ำนวยกำร 

 

 
แผนภูมิที่ 1 โครงกำรสร้ำงองค์กร 
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1.1.4 คณะกรรมการของส านัก 

ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีที่ 2092/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 โดยมีคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตำม
รำยชื่อดังนี้  

 

 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภรูิปรีชำ 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ประธำนคณะกรรมกำร 

 

 
ว่ำท่ี ร.ท. ณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์ ร.น. 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
นำยรำชพร ปทะวำนิชกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
นำยนภดล พัฒนะศิษอุบล 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
รองศำสตรำจำรย ์

ดร.รุ่งรัศมี  บุญดำว 
คณบดีคณะบริหำรศำสตร ์

กรรมกำร 

 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชวลิต  

ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกจิ

สังคม 

 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์

อดุลย์  จรรยำเลิศอดลุย ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1 กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ 
วันที่ 10 มกราคม 2562 

ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดโครงกำรหอพักนักศึกษำหอพักนักศึกษำสัมพันธ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยช่วงเช้ำ เวลำ 07.00 น. มีพิธีตักบำตรบริเวณหน้ำส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ เพ่ือเป็นสิริมงคล พระสงฆ์ จ ำนวน 29 รูป และพิธีไหว้ศำลตำยำยประจ ำหอพักนักศึกษำ  หลังจำกนั้น
นักศึกษำและบุคลกร อำจำรย์ที่ปรึกษำ รับประทำนอำหำรเช้ำร่วมกัน  โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสำวดี กงเพชร 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เป็นประธำน ดร.วศิน โกมุท รักษำ
รำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรและฝ่ำยหอพักนักศึกษำ รองประธำน พร้อมด้วยบุคลำกร
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก และนักศึกษำหอพัก ร่วมในกิจกรรมโครงกำรใน
และในเวลำ 17.00 น. มีกำรจัดกิจกรรมบนเวที โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสำวดี กงเพชร รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธำนเปิดงำน พร้อมกันนี้มีรองผู้อ ำนวยกำรฯ 
หัวหน้ำส ำนักงำนหอพัก อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหอพัก บุคลำกร และนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมมีกำรแจกของ
รำงวัลส ำหรับผู้ลงทะเบียน 100 คนแรก นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดซุ้มอำหำรต่ำงๆ กำรแจกของรำงวัลสลับกับกำรฟัง
เพลงเพรำะๆ จำกวงโปงลำงนิติศำสตร์ออนซอน สร้ำงควำมสุข สนุกสนำนและสร้ำงสีสันให้กับนักศึกษำที่พักหอพัก
นักศึกษำเป็นอย่ำงด ีโดยวัตถุประสงค์ของโครงกำร ดังนี้ 

1) เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษำตลอดจนกำรท ำบุญร่วมกัน 
2) เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร 
3) เพ่ือให้นักศึกษำได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดควำมสนุกสนำนและควำมสำมัคคี 
4) เพ่ือให้นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
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ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา 

วันที่ 9  กรกฎาคม 2562 
ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท ำโครงกำรปฐมนิเทศหอพัก

นักศึกษำ เป็นกิจกรรมที่ท ำให้นักศึกษำได้ทรำบถึงกฎ ระเบียบหอพัก กำรใช้ชีวิตภำยในหอพัก สวัสดิกำรต่ำง ๆ 
กำรให้ค ำปรึกษำโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ หัวหน้ำ รองหัวหน้ำหอพัก มีควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจแนวปฏิบัติ รู้จักปรับตัว 
เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน เสริสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง รวมทั้งสร้ำงควำมรู้สึกที่ดีของนักศึกษำใหม่ที่
เข้ำพักภำยในหอพักนักศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้นักศึกษำหอพักใหม่ได้ทรำบถึงกฎ ระเบียบหอพัก กำรใช้ชีวิตภำยในหอพักนักศึกษำ 
2) เพ่ือให้นักศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แนวปฏิบัติ และสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่พึงได้รับ 
3) เพ่ือให้นักศึกษำรู้จักปรับตัว เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน เสริสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

กรรมกำรนักศึกษำหอพักนักศึกษำ และเพ่ือนนักศึกษำหอพัก 
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การตรวจสุขภิบาลอาหาร 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 

กำรตรวจสุขำภิบำลอำหำรของผู้ประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 ส ำนักบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ร่วมกับ เทศบำลต ำบลเมืองศรีไค จัดโครงกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรของผู้ประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันที่ 6 - 8 สิงหำคม 
2562 และได้รับควำมร่วมมือจำกคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ให้ ดร.ทรงอ ำนำจ พงษ์สมบูรณ์ น ำ
นักศึกษำในรำยวิชำแบคทีเรียวิทยำ เข้ำร่วมตรวจสุขำภิบำลอำหำร ในวันที่ 7 สิงหำคม 2562  
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2.2 สรุปผลการด าเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้ำนงำนสำร
บรรณ งำนบุคคล งำนแผนและงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ปรำกฏว่ำ 
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรำยได้จำกด ำเนินงำนทั้งสิ้น 36,458,082.13 บำท (สำมสิบหกล้ำนสี่
แสนห้ำหมื่นแปดพันแปดสิบสองบำทสิบสำมสตำงค์ ) และมีค่ำใช้จ่ำยในด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
15,763,022.78 บำท (สิบห้ำล้ำนเจ็ดแสนหกหมื่นสำมพันยี่สิบสองบำทเจ็ดสิบแปดสตำงค์ ) และส ำนักบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรช ำระคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย โดยวิธีกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยไปยังส่วนกลำง เป็นจ ำนวนเงิน 6,279,600 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,042,622.78 บำท 
(ยี่สิบสองล้ำนสี่หมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสองบำทเจ็ดสิบแปดสตำงค์ )  จึงท ำให้มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยทั้งสิ้น 
14,415,459.35 บำท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กันยำยน 2562) 
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบรำยได้ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ถึง 2562 

ฝ่ำย 
ปีงบประมำณ 
2561 (บำท) 

ปีงบประมำณ 
2562 (บำท) 

ผลต่ำง 

(บำท) 
ร้อยละ 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 143,478.00 1,441,776.22 1,298,298.22 904.88 

หอพักนักศึกษำ 21,371,568.66 23,615,344.34 2,243,775.68 10.50 

บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

8,382,315.53 11,400,961.57 3,018,646.04 36.01 

รวม 29,897,362.19 36,458,082.13 6,560,719.94 21.94 

 
รำยได้ฝ่ำยหอพักนักศึกษำที่เพ่ิมข้ึน เป็นจ ำนวนเงิน 2,243,775.68 บำท (สองล้ำนสองแสนสี่หมื่นสำมพัน

เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ำบำทหกสิบแปดสตำงค์) เนื่องมำจำกมีกำรรับรู้รำยได้จำกค่ำบริกำรกำรใช้กระแสไฟฟ้ำจำก
นักศึกษำที่พักอำศัยภำยในหอพักนักศึกษำ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 3,011,613.26 บำท (สำมล้ำนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยสิบสำมบำทยี่สิบหกสตำงค์) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จึงท ำให้รำยได้ฝ่ำยหอพักนักศึกษำเพ่ิมข้ึน 

รำยได้ของฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนเงิน 3,018,646.04 บำท 
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เนื่องมำจำกกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้สิทธิ์ในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 เป็น
จ ำนวนเงิน 3,000,000 บำท และกำรรับรู้รำยได้จำกค่ำบ ำรุงกำรใช้พื้นที่เพ่ิมข้ึน ปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 
528,000 บำท ซึ่งรับรู้รำยได้ในปีงบประมำณ 2562 

และในระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรขอ
อนุมัติใช้เงินรำยได้สะสมเพ่ือปรับปรุง พัฒนำกำรให้บริกำรของส ำนัก และคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่
มหำวิทยำลัย เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 13,762,050 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
ตำรำงที่ 2 งบประมำณรำยจ่ำยโดยใช้เงินรำยได้สะสมคงเหลือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม/โครงกำร วงเงิน  
(บำท) 

วงเงินในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง (บำท) 

หมำยเหตุ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  พัดลมโคจร ขนำด 
16 นิ้ว หอพักนักศึกษำ 8 หลัง 

1,147,700 1,127,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จัดซื้อครุภัณฑ์สัญญำณเตือนอัคคีภัยหอพัก
นักศึกษำรำชพฤกษ์ 2 

463,100 448,100 ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น
แล้ว 

จ้ำงติดตั้งหน้ำต่ำงบำนกระทุ้งหอพัก 4 หลัง
ใหม่ 

480,000 390,000 ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น
แล้ว 

ปรับปรุงบริเวณโดยรอบบริเวณหอพัก
นักศึกษำ 4 หลัง 

200,000 196,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จัดซื้อกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษำ 1,399,850 1,080,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ติดตั้งที่ล้ำงจำนหอพักรำชำวดี 1,2 รำช
พฤกษ์ 2 

270,000 265,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ติดตั้งตำข่ำยป้องกันนกพิรำบหอพักนักศึกษำ
รำชำวดี 1 และ 2 และหอพักรำชพฤกษ์ 1 
และ2 

860,000 460,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ปรับปรุงอำคำรโรงล้ำงภำชนะโรงอำหำร
กลำงและปรับปรุงพ้ืนที่รับประทำนอำหำร
ด้ำนหน้ำโรงอำหำรกลำง 1 

221,000 220,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

คืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่
มหำวิทยำลัย 

8,720,400 8,720,400 ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น
แล้ว 

รวม 13,762,050 12,906,500  
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รวมเป็นเงินที่ช ำระคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่มหำวิทยำลัยเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000 

บำท  
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงำนจัดหำรำยได้เพ่ือส่งเสริมกิจกำรของมหำวิทยำลัย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลและบริหำรจัดกำรหอพักนักศึกษำ และกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีเพ่ือประกอบกิจกำร ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มุ่งเน้นที่จะจัดให้มี
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำและบุคลำกร ให้มำกที่สุด ซึ่งกำรบริหำร
จัดกำรกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเพ่ือประกอบกิจกำร ตลอดจนสิทธิประโยชน์
ต่ำงๆ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรโดยใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจ/ ยื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรคัดเลือกที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง เพ่ือคณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ กำรให้บริหำร รูปแบบร้ำน แผนกำรด ำเนินงำน และแผนกำรเงิน ตลอดจนอัตรำค่ำบ ำรุงพ้ื นที่ ที่
เหมำะสม ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ท ำให้ฝ่ำยทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ฯ ได้เห็นมูลค่ำกำรตลำดของกำร
ประกอบกิจกำรที่มีมูลค่ำสูงขึ้นตำมจ ำนวนนักศึกษำและกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และได้มีกำร
พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่ดีและมีคุณภำพให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก ำหนด เช่น มำตรฐำนกำรให้บริกำรภำยในโรงอำหำร มำตรฐำนซุ้ม
เครื่องดื่มและอำหำรว่ำง มำตรฐำนร้ำนมินิมำร์ท 

นอกจำกกำรด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรในปี พ .ศ . 2562 ในรูปแบบกำรยื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรซึ่งท ำให้สะท้อนมูลค่ำทำงกำรตลำดที่แท้จริงแล้ว ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ยัง
ค ำนึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีจะได้รับ จึงขอรับกำรสนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำ 
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ได้รับบริจำคทุนกำรศึกษำจ ำนวน ทั้งสิ้น 426,000 บำท รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3 เงินบริจำคเป็นทุนกำรศึกษำและเงินสนับสนุนกำรด ำเนินกำรงำนของส ำนักแยกตำมประเภท
ผู้ประกอบกำรที่บริจำคทุนกำรศึกษำ 

ที ่ ประเภทผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1 โรงอำหำรกลำงและศูนย์อำหำร 121,500  

2 ซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง 140,000  

3 ตลำดนัด ม.อุบลฯ 38,000  

4 ร้ำนชุดครุยและเครื่องแต่งกำยบัณฑิต 70,000  

5 โรงอำหำรคณะ 22,000  

6 ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องหมำยเครื่องแบบนักศึกษำ 30,000  
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ที ่ ประเภทผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

7 ร้ำนถ่ำยภำพพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 100,000.00  

8 ร้ำนถ่ำยเอกสำร 50,000  

9 ตู้เครื่องดื่มและเครื่องซักผ้ำหยอดเหรียญ 46,000  

10 ร้ำนค้ำและบริกำร 7,000  

 รวม 426,000  

 

 
ตำรำงที่ 4 เงินบริจำคเป็นทุนกำรศึกษำและเงินสนับสนุนกำรด ำเนินกำรงำนของส ำนักแยกตำมหน่วยงำนที่ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ 

ล ำดับ หน่วยงำนที่รับทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 184,500  

2 คณะวิทยำศำสตร์ 17,000  

3 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 12,500  

4 คณะเกษตรศำสตร์ 6,500  

5 คณะบริหำรศำสตร์ 10,500  

6 คณะศิลปศำสตร์ 19,000  

7 คณะพยำบำลศำสตร์ 2,000  

8 คณะรัฐศำสตร์ 5,000  

9 วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 14,000  

10 คณะนิติศำสตร์  2,000  

11 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์    351,500  

 รวม 426,000  

 
กำรด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่อยู่ใน
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ควำมดูแลของมหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือยกร่ำงระเบียบ และ
ประกำศ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ดี และไม่ขัดกับ กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยอุบลรำ
ธำนี โดยปัจจุบันได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แล้ว และอยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือ
ประกำศใช้ต่อไป 

2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านัก 
ปีงบประมำณ 2562 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผน

งบประมำณสนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้มำตรกำรของกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้ำน โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญ จ ำแนกตำมกลยุทธ์ ดังนี้   

 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยให้เพ่ิมขึ้น   
เป้าประสงค์ มีรำยได้เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

มาตรการ 

1.1 สร้ำงสินค้ำและบริกำรใหม ่

1.2 เพ่ิมรำยได้จำกสินค้ำและบริกำรเดิม 

1.3 สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำและบริกำรต่ำงๆ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดหำรำยได้จำก
ทรัพย์สินที่อยู่ในอ ำนำจบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และวิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยวิธีปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่อยู่ในควำมดูแลของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ก่อให้เกิดรำยได้สูงสุดแก่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดให้
มีกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกำรค้ำภำยในมหำวิทยำลัย ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่
ในอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
ตำรำงที่ 5 แสดงรำยกำรทรัพย์สินที่อยู่ในควำมดูแลของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานที่ตั้ง 

1 หอพักนักศึกษำส่วนกลำง จ ำนวน 8 หลัง 
หอพักนักศึกษำรำชำวดี 1 
หอพักนักศึกษำรำชำวดี 2 
หอพักนักศึกษำรำชำวดี 3 
หอพักนักศึกษำรำชำวดี 4 
หอพักนักศึกษำรำชพฤกษ์ 1 
หอพักนักศึกษำรำชพฤกษ์ 2 
หอพักนักศึกษำลีลำวดี 1 
หอพักนักศึกษำลีลำวดี 2 

 

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 

2 ซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำงจ ำนวน 24 ร้ำน  
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานที่ตั้ง 

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

ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกใหม่) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกใหม่) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกเก่ำ) 
คณะบริหำรศำสตร์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะรัฐศำสตร์ 
คณะรัฐศำสตร์ 
คณะเกษตรศำสตร์ 
คณะศิลปศำสตร์ 
คณะศิลปศำสตร์ 
อำคำรเรียนรวม 1 
อำคำรเรียนรวม 4 
อำคำรเรียนรวม 4 
อำคำรเรียนรวม 4 
อำคำรเรียนรวม 4 
อำคำรเรียนรวม 5 
หอพักนักศึกษำรำชพฤกษ์ 1 
หอพักนักศึกษำรำชพฤกษ์ 2 
หอพักนักศึกษำรำชำวดี 1 
หอพักนักศึกษำรำชำวดี 2 
ศูนย์กีฬำอเนกประสงค์ 

3 ร้ำนถ่ำยเอกสำรจ ำนวน 16 รำ้น 
ร้ำนที่ 1 
ร้ำนที่ 2 
ร้ำนที่ 3 
ร้ำนที่ 4  
ร้ำนที่ 5 
ร้ำนที่ 6 
ร้ำนที่ 7 
ร้ำนที่ 8 
ร้ำนที่ 9 
ร้ำนที่ 10 
ร้ำนที่ 11 

 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกใหม่) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกเก่ำ) 
คณะบริหำรศำสตร์ 
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะรัฐศำสตร์ 
คณะเกษตรศำสตร์ 
คณะศิลปศำสตร์  
คณะศิลปศำสตร์ (สถำบันภำษำฯ) 
คณะเภสัชศำสตร์ 
คณะนิติศำสตร์ 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานที่ตั้ง 

ร้ำนที่ 12 
ร้ำนที่ 13 
ร้ำนที่ 14 
ร้ำนที่ 15 
ร้ำนที่ 16 

อำคำรเรียนรวม 1 
อำคำรเรียนรวม 4 
อำคำรเรียนรวม 5 
ส ำนักวิทยบริกำร 
ศูนย์อำหำร 

4 ร้ำนกำแฟสด จ ำนวน 6 ร้ำน 
ร้ำนที่ 1 
ร้ำนที่ 2 
ร้ำนที่ 3 
ร้ำนที่ 4  
ร้ำนที่ 5 
ร้ำนที่ 6 

 
คณะบริหำรศำสตร์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะศิลปศำสตร์ 
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
ส ำนักวิทยบริกำร 

5 พ้ืนที่เช่ำบริเวณหอพักนักศึกษำ อำคำรบริกำร 1 
อำคำรบริกำร 2 
อำคำรบริกำร 3 
พ้ืนที่เช่ำบริเวณหอพักนักศึกษำท้ังภำยในและ
ภำยนอกอำคำร 

6 พ้ืนที่เช่ำสำขำธนำคำร  จ ำนวน 1 ธนำคำร 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกเก่ำ) 

7 เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)จ ำนวน 13 
เครื่อง 
เครื่องที่ 1 ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
เครื่องที่ 2 ธนำคำรกรุงไทย 
เครื่องที่ 3 ธนำคำรกรุงเทพ 
เครื่องที่ 4 ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
เครื่องที่ 5 ธนำคำรกรุงไทย 
เครื่องที่ 6 ธนำคำรกรุงไทย 
เครื่องที่ 7 ธนำคำรออมสิน 
เครื่องที่ 8 ธนำคำรกรุงไทย 
เครื่องที่ 9 ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
เครื่องที่ 10 ธนำคำรออมสิน 
เครื่องที่ 11 ธนำคำรกรุงไทย 
เครื่องที่ 12 ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
เครื่องที่ 13 ธนำคำรกรุงไทย 

 
 
หน้ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
หน้ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
หน้ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกเก่ำ) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกเก่ำ) 
อำคำรเรียนรวม 1 
อำคำรเรียนรวม 1 
ส ำนักวิทยบริกำร 
หอพักนักศึกษำ 
หอพักนักศึกษำ 
หอพักนักศึกษำ 
โรงอำหำรกลำง 2 
โรงอำหำรกลำง 2 

8 พ้ืนที่เช่ำภำยในโรงอำหำรกลำง 1  โรงอำหำรกลำง 1 
9 พ้ืนที่เช่ำภำยในโรงอำหำรกลำง 2 โรงอำหำรกลำง 2 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานที่ตั้ง 

10 พ้ืนที่เช่ำภำยในศูนย์อำหำร 
พ้ืนที่เช่ำภำยในโรงอำหำรคณะศิลปศำสตร์
พ้ืนที่เช่ำภำยในโรงอำหำรคณะบริหำรศำสตร์
พ้ืนที่เช่ำภำยในโรงอำหำรคณะวิทยำศำสตร์ 

ศูนย์อำหำร 
คณะศิลปศำสตร์ 
คณะบริหำรศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์ 

11 เครื่องแบบนักศึกษำ ให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำยภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
12 เครื่องหมำยนักศึกษำ ให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำยภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
13 ชุดพลศึกษำ และชุดกิจกรรม ให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำยภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
14 ห้องพักรับรอง จ ำนวน 24 ห้อง 

ห้องพักรับรอง จ ำนวน 12 ห้อง 
ห้องพักรับรอง จ ำนวน 12 หลัง  

 
อำคำรพักอำศัยบุคลำกร ๓(แฟลต ๓) 
อำคำรพักอำศัยบุคลำกร ๔ (แฟลต ๔) 

15 สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

หน้ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

16 สิทธิ์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องแบบ
นักศึกษำ 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำยภำยในมหำวิทยำลัยฯ 

17 สิทธิ์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องหมำย
นักศึกษำ 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำยภำยในมหำวิทยำลัยฯ 

18 สิทธิ์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยชุดพลศึกษำ 
และชุดกิจกรรม 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำยภำยในมหำวิทยำลัยฯ 

19 สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรตัดเครื่องแต่ง
กำยบัณฑิต 

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

20 สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยดอกไม้
และของที่ระลึก 

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

21 สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรให้บริกำร
ถ่ำยภำพบัณฑิตและถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต 

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

22 สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรโครงกำรตลำด
นัดหลักสูตร 

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

23 สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรโครงกำรหนึ่งใจ
ติวให้น้อง 

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

24 สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรประเพณีวันลอย
กระทง 

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

25 สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำร ในกิจกรรม อ่ืน 
ๆ ตำมที่หน่วยงำนขอควำมอนุเครำะห์  

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

26 สิทธิในกำรให้เช่ำพ้ืนที่เพ่ือโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์ เชิงธุรกิจ 

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

27 สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำร และจัดกิจกรรม ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานที่ตั้ง 

เพ่ือหำรำยได้ 
28 กำรให้สิทธิใช้ตรำสัญลักษณ์ ม.อุบลฯ เชิง

พำณิชย์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

29 สิทธิกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน หรือ
อสังหำริมทรัพย์อื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยใน
เชิงพำณิชย์ 

 

 

1.1 สร้ำงสินค้ำและบริกำรใหม ่

ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยของที่
ระลึก เป็นตรำสัญลักษณ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พร้อมกรอบและกล่องผ้ำเพ่ือจัดจ ำหน่ำยให้ นักศึกษำ 
บุคลำกร ศิษย์เก่ำและหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นที่ระลึก  

 

   
 

และได้มีกำรสร้ำงรำยได้โดยกำรแสวงหำสินค้ำและบริกำรใหม่เพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร คือ นักศึกษำ บุคลำกร  ดังนี้ 

- Double A Fastprint 
- พ้ืนที่บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มใหม่ (ร้ำนกำแฟสด)  
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1.2 เพ่ิมรำยได้จำกสินค้ำและบริกำรเดิม 

กำรเพ่ิมรำยได้จำกสินค้ำและบริกำรเดิม ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เพ่ิมช่อง
ทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรบริกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคม (Social Media) เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรสร้ำง
รำยได้จำกบริกำรของส ำนัก เช่น กำรจ ำหน่ำยเครื่องหมำย เครื่องแบบนักศึกษำมหำวิทยำลัย  จ ำหน่ำยเครื่องหมำย
พนักงำนมหำวิทยำลัย กำรบริกำรหอพักนักศึกษำ ห้องพักรับรอง และอ่ืน ๆ เป็นต้น และในปีงบประมำณ พ .ศ. 
2562 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรใหม่ทั้งหมด โดยใช้วิธี
เสนอแผนธุรกิจ/ ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรคัดเลือก เพ่ือคณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้ง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรให้บริหำร รูปแบบร้ำน แผนกำรด ำเนินงำน และแผนกำรเงิน ตลอดจนอัตรำค่ำบ ำรุงพ้ืนที่ ที่
เหมำะสม ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ท ำให้ได้เห็นมูลค่ำกำรตลำดของกำรประกอบกิจกำรภำยในมหำวิทยำลัย
มูลค่ำสูงขึ้นตำมจ ำนวนนักศึกษำและกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย  

1.3 สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำและบริกำรต่ำงๆ 

ปีกำรศึกษำ 2562 ได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เพ่ือพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ก ำหนดเพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำ 
บุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ดังนี้ 

1. คณะ หน่วยงำน เจ้ำของพ้ืนที่ ส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร 
2. องค์กำรนักศึกษำ ส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร 
3. คณะ หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย และองค์กำรนักศึกษำ ส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำร

ตรวจประเมินกำรให้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก ำหนด 
4. ผู้ประกอบกำรค้ำภำยในมหำวิทยำลัย  
5. ส ำนักบริหำรงำนวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรด้ำนอุปโภค และบริโภค    
เป้าประสงค์ นักศึกษำ บุคลำกรได้รับกำรบริกำรด้ำนอุปโภค และบริโภคท่ีมีคุณภำพ 

มาตรการ 

2.1 มำตรฐำนกำรให้บริกำร 
มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำและผู้ปกครอง ดังนี้ 

1. กำรจองหอพักนักศึกษำ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  แจ้งซ่อมออนไลน์ 
2. กำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำน internet ในหอพัก ผ่ำน Google Form 
3. พัฒนำรูปแบบเว็บไซต์ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้มีเนื้อหำครอบคลุมกำร

ด ำเนินงำน และสะดวกต่อกำรใช้งำน 
4. กำรอบรมกำรสุขำภิบำลอำหำรให้แก่ผู้ประกอบกำร 
5. กำรอบรมกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

2.2 ปรับปรุง และพัฒนำ อำคำร ระบบสำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1. ติดตั้งสัญญำณเตือนภัยหอพักรำชพฤกษ์ 2 งบประมำณ 448,100 บำท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่ง

ร้อยบำทถ้วน) 
2. ปรับปรุงฝ้ำเพดำนหอพัก มีกำรปรับปรุงฝ้ำเพดำนหอพักลีลำวดี 1 หอพักลีลำวดี 2 หอพักรำชำวดี 

3 หอพักรำชำวดี 4 วงเงินใบประมำณ 133,260.33 บำท 
3. ปรับปรุงอำคำรบริกำร 3 หลัง ปรับปรุงดินทรุดรอบอำคำรบริกำร 3 หลัง วงเงินงบประมำณ 

196,994.95 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยสีบำทเก้ำสิบห้ำสตำงค์) 
4. ปรับปรุงบำนกระทุ้งหอพักลีลำวดี 1 2  และหอพักรำชำวดี 3 4  มีกำรปรับเปลี่ยนบำนเกร็ดข้ำง

อำคำร ทั้ง 4 ชั้น ของหอพักลีลำวดี 1 หอพักลีลำวดี 2 หอพักรำชำวดี 3 และหอพักรำชำวดี 4 เป็นบำนกระทุ้งเพ่ือ
แก้ไขปัญหำน้ ำฝนสำดเข้ำภำยในหอพักบริเวณทำงเดินของแต่ละชั้น  วงเงินงบประมำณ 390,000 (สำมแสนเก้ำ
หมื่นบำทถ้วน) 

5. ก่อสร้ำงที่ล้ำงจำนรำชำวดี 1,2 รำชพฤกษ์ 2 จำกกรณีที่หอพักประสบปัญหำนักศึกษำล้ำงถ้วยจำน
ภำยในอ่ำงล้ำงหน้ำภำยในห้องน้ ำส่งผลให้ห้องน้ ำสกปรกและอ่ำงล้ำงหน้ำอุดตันบ่อยจึงได้มีกำรก่อสร้ำงอ่ำงล้ำง
จำนภำยในหอพักชั้น 2 - ชั้น 4 หอพักรำชำวดี 1 หอพักรำชำวดี 2 และหอพักรำชพฤกษ์ 2 วงเงินงบประมำณ 
265,000 บำท (สองแสนหกหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 

6. ติดตั้งตำข่ำยหอพักสวัสดิกำร 4 หลัง จำกกรณีมีนกพิรำบเข้ำมำอำศัยภำยในหอพักนักศึกษำ ส่งผล
ก่อให้เกิดควำมร ำคำญและเกิดควำมสกปรกจำกขี้นกรวมทั้งนกพิรำบอำจเป็นพำหะน ำโรค ดังนั้นเ พ่ือแก้ไขและ
ป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นจึงได้มีกำรติดตั้งตำข่ำยป้องกันนกพิรำบส ำหรับหอพักรำชำวดี 1 หอพักรำชำวดี 2 
หอพักรำชพฤกษ์ 1 และหอพักรำชพฤกษ์ 2 วงเงินงบประมำณ 460,000 บำท (สี่แสนหกหมื่นบำทถ้วน) 

7. ดินทรุดรอบอำคำรหอพักใหม่  งบประมำณ196,000 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน)  
8. เปลี่ยนพัดลมหอพักนักศึกษำทั้ง 8 อำคำร งบประมำณ 1,147,700 (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ด

พันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 
 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยเพ่ือ
ให้บริกำรในศูนย์อำหำร โรงอำหำรกลำง และหอพักนักศึกษำ ให้กับนักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงที่ 6 วัสดุและอุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน สถำนที่ติดตั้ง และรำคำ ที่ด ำเนินกำรจัดหำใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ ประเภท จ านวน สถานที่ติดตั้ง ราคารวม (บาท) 

1 ไมโครเวฟ  5 เครื่อง ห้องพักรับรอง และหอพัก
นักศึกษำ 

15,300 

2 เครื่องสแกนลำยนิ้วมือ 2 เครื่อง หอพักนักศึกษำรำชำวดี 3 
และ4 

19,000 

3 ตู้เสื้อผ้ำ 2 บำนเปิด 1 ตู้ ห้องพักรับรอง 2,390 

4 รถเข็น 2 ล้อ 1 คัน โรงอำหำร 663 

5 โทรทัศน์สี 43 นิ้ว 2 เครื่อง โรงอำหำร 25,980 

6 พัดลมอุตสำหกรรม 22 นิ้ว 4 เครื่อง โรงอำหำรและFood 
Center 

8,760 

7 ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 1 งำน โรงอำหำรกลำง 30,000 

8 พัดลมโคจร 114 ตัว หอพักนักศึกษำ โรง
อำหำรและFood Center 

142,800 

9 พัดลดดูดอำกำศแบบติดกระจก 5 เครื่อง ห้องพักรับรอง 4,190 

10 พัดลมดูดอำกำศแบบติดผนัง 
 

5 เครื่อง ห้องพักรับรอง 3,950 

11 เก้ำอ้ีส ำนักงำนมีพนักพิง 40 ตัว Food Center 44,000 

12 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 40 ตัว Food Center 33,800 

13 กล่องรับสัญญำณดิจิตอลทีวี 1 เครื่อง ห้องพักรับรอง 690 

14 เครื่องกรองน้ ำ 5 ขั้นตอน 4 ชุด หอพักนักศึกษำ และโรง
อำหำรกลำง 

15,960 

15 เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 

2 เครื่อง ส ำนักงำน และหอพัก
นักศึกษำ 

44,990 
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ล าดับ ประเภท จ านวน สถานที่ติดตั้ง ราคารวม (บาท) 

18000 BTU 

16 ชุดประแจบล็อค 1ชุด ส ำนักงำน 2,490 

17 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์คัลเลอร์ 
(รับบริจำค) 

1 เครื่อง ส ำนักงำน 15,500 

18 อุปกรณ์อ่ำนบัตร(Smartcard 
Reder) (รับบริจำค) 

1 เครื่อง ส ำนักงำน 2,500 

19 ตู้เสื้อผ้ำ 2 บำนเปิด 1 ตู้ ห้องพักรับรอง 2,390 
 

2.3 กิจกรรมรณรงค์กำรแยกขยะ และลดกำรใช้กล่องโฟม 
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทิประโยชน์ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรตำมนโยบำย

ของส ำนัก โดยผู้ประกอบกำรต้องใช้ภำชนะบรรจุอำหำรที่จัดจ ำหน่ำย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุใน
สัญญำกำรใช้พื้นที่เพ่ือควบคุมผู้ประกอบกำรค้ำด้วย  

 
2.4 กิจกรรมหอพักนักศึกษำ 

ในด้ำนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ดี ให้แก่นักศึกษำที่พักภำยในหอพักนักศึกษำ และ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมดังนี้ 
ตำรำงที่ 7 กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรพักอำศัยและกำรให้บริกำร ที่ด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ กิจกรรมโครงการ เวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 

1 โครงกำรศึกษำชุมชนโบรำณ สืบสำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

13 ตุลำคม 2561  50 

2 มอบนมกล่องเพ่ือเติมพลังให้กับนักศึกษำที่มำ
ท ำงำนและอ่ำนหนังสือที่ UBU Co-Working 
Space  

19 พฤศจิกำยน 
2561 

 - 

3 โครงกำรชำวหอสัมพันธ์ ปันน้ ำใจสู่สังคม 14 ธันวำคม 2561  80 

4 โครงกำรปันสุขเพ่ือน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน 21 ธันวำคม 2561  75 



 

    29 
  

ล าดับ กิจกรรมโครงการ เวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 

5 โครงกำรฟุตซอลสำนสัมพันธ์หอพักนักศึกษำ
ต้ำนยำเสพติด วั 

9-10 มกรำคม 2562  100 

6 หอพักนักศึกษำสัมพันธ์ 10 มกรำคม 2562  498 

7 โครงกำรชำวหอพักรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม Big 
Cleaning Day  

12 มกรำคม 2562  150 

8 โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และท ำนุบ ำรุงศำสนำ   13 มกรำคม 2562  100 

9 ปฐมนิเทศนักศึกษำหอพัก ปีกำรศึกษำ 2562 9 กรกฎำคม 2562   

10 ตลำดนัด ม.อุบล ทุกวันจันทร์ และวัน
พุธ 

- 1,462 

11 กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรเพ่ือประกอบกิจกำร
และพัฒนำพ้ืนที่ ภำยในมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

5 ครั้ง - - 

 

มอบนมกล่องเพื่อเติมพลังให้กับนักศึกษาที่มาท างานและอ่านหนังสือที่ UBU Co-Working Space  
วันที ่19 พฤศจิกายน 2561  

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  โดยกำรน ำของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสำวดี   กงเพชร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มอบหมำยให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แก้ว อุดมศิริชำคร รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  พร้อมด้วยบุคลำกรฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ไปมอบนมกล่องแก่อำจำรย์ฉวีวรรณ  ชัยวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร เพ่ือเติมพลังให้กับ
นักศึกษำที่มำท ำงำนและอ่ำนหนังสือที่ UBU Co-Working Space ในช่วงสอบ 
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โครงการปันสุขเพื่อน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน 
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561  

อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก น ำทีมโดยนำงสำวค ำพำ ยิ่งคง อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักรำชำวดี 2 ร่วมด้วย
นักศึกษำหอพักเดินทำงไปโรงเรียนวัดบ้ำนค้อหวำง ต ำบลคูเมือง อ ำเภอวำรินช ำรำบ  จังหวัดอุบลรำชธำนี ใน
โครงกำรปันสุขเพ่ือน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน เพ่ือแบ่งปันควำมสุขให้น้องๆ ด้วยกิจกรรม สันทนำกำร กิจกรรม
อำเซียนน่ำรู้กิจกรรมภำษำอังกฤษง่ำยนิดเดียวพร้อมเลี้ยงอำหำรกลำงวัน เครื่องดื่ม และขนมหวำน ไอศครีม แก่
เด็กๆ จำกกระแสและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้มนุษย์เกิดกำรแก่งแย่งและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมำกขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหำสังคมตำมมำ แต่อย่ำงไรก็ตำมมนุษย์ยังคงเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่
ร่วมกันและพยำยำมให้ตนเองมีควำมสุข กำร "ปัน" หรือ กำร "ให้" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท ำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมี
ควำมสุข ซึ่งกำรให้สำมำรถท ำได้หลำกหลำย เช่น กำรให้อำหำร สิ่งของ องค์ควำมรู้ต่ำงๆ เป็นต้น โครงกำรปันสุข
เพ่ือน้อง เรียน ร้อง ร่วมกัน ณ โรงเรียนวัดบ้ำนค้อหวำง โรงเรียนขนำดเล็ก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษำจะได้มีทักษะกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน มองเห็นภำพรวมกำรท ำกิจกรรม
เพ่ือส่วนรวม รวมถึงกำรท ำงำนเป็นทีม ซึ่งสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรเรียนและกำรท ำงำนในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี 
และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหนึ่งใน "บวร" (บ้ำน วัด โรงเรียน) โดยมีวัตถุประสงค์
ของกำรจัดโครงกำร ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับนักศึกษำ และรู้จักกำรท ำงำนเป็นทีม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำเสียสละเวลำส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำเกิดทักษะกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด 
วันที ่9-10 มกราคม 2562 

ด้วยฝ่ำยหอพักนักศึกษำ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรหอพัก
นักศึกษำ ร่วมดูแลควำมเป็นอยู่ของนักศึกษำ โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก ท ำหน้ำที่ดูแลนักศึกษำที่พักภำยใน
หอพักของมหำวิยำลัย และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนักศึกษำที่พักอำศัยในหอพักของ
มหำวิทยำลัย อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักได้เห็นชอบร่วมกันในกำรจัดโครงกำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ ต้ำนยำเสพติด และ
สำนสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนักศึกษำหอพัก โดยใช้กีฬำและกิจกรรมสันทนำกำรเป็นสื่อกลำงในกำรด ำเนินโครงกำร 
วันที่ 9-10 มกรำคม 2562 อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหอพักนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมโครงกำรฟุตซอลสำนสัมพันธ์
หอพักนักศึกษำต้ำนยำเสพติด ที่สนำมฟุตซอลข้ำงส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ น ำทีมโดยนำยณัฐพล  
สำยโสม  และนำยธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักรำชพฤกษ์ 2  โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัด
โครงกำร ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณภำพของนักศึกษำที่พักภำยในหอพักนักศึกษำ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำหันมำเล่นกีฬำและห่ำงไกลยำเสพติด 
3. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนักศึกษำที่พักภำยในหอพักนักศึกษำ 
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โครงการชาวหอพักรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day 
วันที ่12 มกราคม 2562 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ น ำทีมโดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสำวดี  กงเพชร รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ดร.วศิน โกมุท รักษำรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ร่วมด้วยบุคลำกรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก  อำจำรย์
ที่ปรึกษำนักเรียนโครงกำร วมว. นักศึกษำหอพัก และนักศึกษำวิชำทหำรจิตอำสำ ร่วมกันท ำควำมสะอำดบริเวณ
หอพักทั้ง 8 หลัง (รอบอำคำรหอพัก โรงจอดรถ ลำนจอดรถ) พร้อมกันนี้มีกิจกรรมทำสีฟุตบำท และปลูกต้นทองอุไร
เพ่ือควำมสวยงำมบริเวณหอพักนักศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรจัดโครงกำร ดังนี้ 

1. เพ่ือให้นักศึกษำได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดควำมสนุกสนำนและควำมสำมัคคี 
2. เพ่ือให้นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
3. เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและประชำสัมพันธ์หอพักนักศึกษำ 
4. เพ่ือเป็นกำรบ ำรุงรักษำสภำพแวดล้อมหอพักให้สวยงำมและน่ำอยู่ 
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5. สร้ำงวินัยในกำรท ำงำนร่วมกันของนักศึกษำ 
 

   
 

   
 

   
 
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และท านุบ ารุงศาสนา 
วันที ่13 มกราคม 2562 
อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก และนักศึกษำหอพัก ได้จัดโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และท ำนุบ ำรุงศำสนำ น ำทีมโดย นำย
ประเสริฐ โสนะจิตร อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักรำชำวดี 4 เดินทำงไปวัดหนองป่ำพง  อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัด
อุบลรำชธำนี ในงำนปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็นอำจำริยบูชำ พระโพธิญำณเถระ (หลวงปู่ชำ  สุภัทโท) นักศึกษำถือเป็น
บุคคลหนึ่งที่มีบทบำทอย่ำงยิ่ง เป็นผลผลิตที่มีคุณภำพต่อสังคมไทย กำรได้ท ำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน รู้จักกันมำกขึ้น 
ได้ใช้เวลำว่ำงนอกห้องเรียน ในกำรลงพ้ืนที่ท ำนุบ ำรุงศำสนสถำน และให้นักศึกษำและบุคคลทั่วไปรู้จักเกี่ยวกับ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัย  อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักรำชำวดี 4 จึงได้
เล็งเห็นควำมส ำคัญเรื่องกำรใช้เวลำว่ำงร่วมกันเพ่ือกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ท ำนุบ ำรุง  ศำสนสถำนให้กับชุมชน 
เพ่ือพัฒนำให้นักศึกษำเป็นผลผลิตที่มีประสิทธิภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจ โดยเฉพำะด้ำนวัฒนธรรม คุณธรรม 
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จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรจัดโครงกำร ดังนี้ 
1. เพ่ือให้นักศึกษำได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี 
2. เพ่ือให้นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
3. เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้นักศึกษำเกิดควำมตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศำสนำ 
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    35 
  

จัดหำผู้ประกอบกำรค้ำในกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ได้แก่ ตลำดนัดหลักสูตร งำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร และอ่ืน ๆ รวมทั้งตลำดนัด ม.อุบล ฯ ซึ่งจัดจ ำหน่ำยอำหำร สินค้ำ และบริกำร ให้แก่นักศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัย ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรพักอำศัยในหอพักนักศึกษำ และศูนย์อำหำร 

 

    

     
 

กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรเพ่ือประกอบกิจกำรและพัฒนำพ้ืนที่ ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 ครั้งที่ 1 
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ตลำดนัด ม.อุบล ฯ จัดทุกวันจันทร์ และวันพุธ 
 
2.5 ควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน อย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำนัก ด ำเนินกำรควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย และกำรให้บริกำร
ซ่อมบ ำรุง ผ่ำนระบบโซเซียลมิเดีย Line เพ่ือควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ส ำนัก
ก ำหนด 
 
2.6 ควบคุมและติดตำมคุณภำพอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน อย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำนัก ด ำเนินกำรควบคุมและติดตำมคุณภำพอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรของผู้ประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ร่วมกับ เทศบำลต ำบลเมืองศรีไค จัดโครงกำรตรวจสุขำภิบำลอำหำรของ
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ผู้ประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันที่ 6 - 8 สิงหำคม 2562 และได้รับ
ควำมร่วมมือจำกคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ให้ ดร .ทรงอ ำนำจ พงษ์สมบูรณ์ น ำนักศึกษำใน
รำยวิชำแบคทีเรียวิทยำ เข้ำร่วมตรวจสุขำภิบำลอำหำร ในวันที่ 7 สิงหำคม 2562  
 

   
 

    
 
2.8 ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร กำรให้บริกำรต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีช่องทำงให้ผู้ใช้บริกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือสอบถำมข้อมูลและแจ้ง
ควำมประสงค์ในเรื่องต่ำงๆหลำยช่องทำง โดยผ่ำนทำงเว็บบอร์ดของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
Google Form โซเซียลมิเดีย เช่น Facebook Line เพ่ือแสดงควำม คิดเห็นเรื่องปัญหำต่ำง ๆ เช่น กำรเข้ำถึง WIFI 
ภำยในหอพักนักศึกษำ เป็นต้น และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์  นอกจำกนี้ ยังมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร
ใช้บริกำรในด้ำนกำรบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผ่ำน Google Form และ QR 
Code โดยส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จะน ำข้อมูลดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น   
 
กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัย 

เป้าประสงค์ รักษำสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
มาตรการ 

3.1 จัดท ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกำรป้องปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้มีวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรปัญหำกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ และ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ประจ ำปี 2562 ซึ่งได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ และ
ทรพัย์สินทำงปัญญำ ไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ์ในกำรจัดจ ำหน่ำยชุดเครื่องแบบ -เครื่องหมำยนักศึกษำ 
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มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
2. ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ์ในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยชุดครุยวิทยฐำนะ มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี 
3. ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ์ในกำรใช้ตรำสัญลักษณ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 

กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนำระบบบริหำรภำยในและระบบกำรให้บริกำร   

เป้าประสงค์    
1. บุคลำกรมีศักยภำพ สำมำรถรองรับงำนในอนำคตได้มำกขึ้น และท ำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

2. มีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

3. ระบบกลไกและกำรบริหำรกำรเงิน และงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 
 

มาตรการ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรพัฒนำควำมรู้ เพ่ิมพูนศักยภำพในด้ำนต่ำง ๆ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
โดยเน้นกำรใช้เทคโนโลยี ได้ทันกับสถำนกำรณ์ นโยบำยปัจจุบัน ที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ลดต้นทุนใน
กำรด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนโดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงมืออำชีพ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน 
โดยกำรเพ่ิมพูนศักยภำพและประสบกำรณ์ มีกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่บุคลำกร เพ่ือพัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนคุณภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในปีงบประมำณ พ .ศ. 
2562 มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำนและมีระบบกำรติดตำมกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้จำกกำร ฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
บุคลำกรได้เข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 8 กำรเข้ำอบรม สัมมนำ ของบุคลำกรในสังกัดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ ชื่อผู้เข้ำอบรม หัวข้อที่เข้ำร่วมอบรม ระยะเวลำกำรอบรม 

1 นำยธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ มิติทำงกฎหมำยกับกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

16 มีนำคม 2562 

2 1.นำยธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ 
2.นำยวีระยุทธ  แก้วกล้ำ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
และบัญชีของส่วนรำชกำรภำยใต้
มหำวิทยำลัย เรื่อง กำรจัดท ำ
น ำเสนอและวิเครำะห์งบกำรเงิน
ระดับ คณะ/ส ำนัก/วิทยำลัย 

14 มีนำคม 2562 
 

3 1.นำงมนธิรำ  จันสุตะ 
2. นำงสำวศิริลักษณ์ ทอง
ไทย 

อบรมกำรใช้งำนระบบบริหำรกำร
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-
meeting) 

15 มีนำคม 2562 
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ล ำดับ ชื่อผู้เข้ำอบรม หัวข้อที่เข้ำร่วมอบรม ระยะเวลำกำรอบรม 

4 นำยวีระยุทธ  แก้วกล้ำ เทคนิคกำรบัญชีภำครัฐและกำร
ปฏิบัติงำนบันทึกรำยกำรบัญชี
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนภำครัฐ 

7-10 มิถุนำยน 2562 

5 นำยชนษ์ปกรณ์  หำญชูวงศ์ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินกำรคลังและควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนรัฐ 

12 - 14 มิถุนำยน 2562 

6 นำยกันตินันท์  ตำบุดดำ อบรมหลักสูตรเจำะลึกงำนพัสดุ
และกำรเงินกำรคลังภำครัฐ รุ่นที่ 2 

20 - 21 กรกฎำคม 2562 

7 1.นำยธเนศ  สีห์พิทักษ์
เกียรติ 
2. นำงมนธิรำ  จันสุตะ 

อบรมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรองค์ควำมรู้สู่ควำมสุขในกำร
ท ำงำน (R2H) 

26 - 27 สิงหำคม 2562 

8 นำยภำคภูมิ  โทนหงสำ กำรท ำงำนเชิงวิเครำะห์และเชิง
สังเครำะห์จำกงำนประจ ำของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน สังกัด
สถำบันอุดมศึกษำ 

24 - 25 กรกฎำคม 2562 

9 นำยธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ TQA Criteria 4 - 7 สิงหำคม 2562 

10 บุคลำกรส ำนักบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ TQA 
เดือนสิงหำคม 2562 

26 สิงหำคม 2562 

 
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้เข้ำร่วมกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก/หน่วยงำน

เทียบเท่ำ และได้ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในระดับส ำนัก/หน่วยเทียบเท่ำ ปีงบประมำณ 2562 
โดยใช้เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) เพ่ือเอ้ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งส่งผลดีต่อกำรเติบโตขององค์กร ซึ่งในปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 อยู่ในช่วงของกำร
เตรียมควำมพร้อม และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) แก่
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน และจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) น ำเสนอ 
คณะกรรมกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA)  พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนต่อไป  

4.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนและกำรตัดสินใจ 
 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบเว็บไซต์ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
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ประโยชน์เพื่อให้มีเนื้อหำครอบคลุมกำรด ำเนินงำน และสะดวกต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
และกำรตัดสินใจของมหำวิทยำลัยมำใช้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนัก ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษำออนไลน์ (REG) 
ระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) ระบบบริหำรงำน
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบกำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำน internet ในหอพัก และประเมินควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรผ่ำน Google Form ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ กำรขอคืนเงินประกันของเสียหำยและค่ำมัดจ ำกุญแจผ่ำน
ระบบ Google Form เป็นต้น 

4.3 ปรับปรุงและจัดท ำกฎ ระเบียบเพื่อให้กำรบริหำรมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนทำง
ธุรกิจ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน อนำคต 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสำหกิจ สร้ำงรำยได้ให้แก่มหำวิทยำลัย จึงจ ำเป็นต้อง
ปรับปรุงขั้นตอนกำรให้บริกำรให้ชัดเจนและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนัก ฯ 
โดยเฉพำะแนวปฏิบัติเรื่องกำรจัดหำผู้ประกอบค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรภำยในมหำวิทยำลัย มีควำม
โปร่งใส มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรจัดท ำประกำศต่ำง ๆ ให้มี
ควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันดังนี้   

1. จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำและกำรต่อสัญญำ
ผู้ประกอบกำรเพ่ือสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ .ศ…... ซึ่งในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ ยกร่ำง 
ประกำศดังกล่ำว 

4.4 จัดสวัสดิกำร และปรับปรุงสภำพแวดล้อมของสถำนที่ท ำงำนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทิประโยชน์ ดูแลภูมิทัศน์ โดยจัดท ำแผนปฏิบัติ

งำนรำยเดือน เพ่ือให้กำรดูแลภูมิทัศน์ภำยในบริเวณหอพักนักศึกษำ ได้อย่ำงทั่วถึง และทันต่อกำรเจริญเติบโตของ
พรรณไม้ต่ำงๆ ที่ปลูกภำยในบริเวณหอพักนักศึกษำ 

4.5 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรกำรเงิน และงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน และรำยงำนผลได้ถูกต้อง ทันเวลำ และสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจได้ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
และกำรตัดสินใจของมหำวิทยำลัยมำใช้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนัก ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษำออนไลน์ (REG) 
ระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) เพ่ือให้สำมำรถ
รำยงำนผลได้ถูกต้อง ทันเวลำ และสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจได้  
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ส่วนที่ 3 สารสนเทศของส านัก 
ด้านงบประมาณ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ผ่ำนระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) โดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยตำมล ำดับ เป็นจ ำนวนเงิน ทั้งสิ้น 23,496,500 บำท แบ่งเป็นงบประมำณ
รำยจ่ำยด้วยเงินงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวนเงิน 75,900 บำท และงบประมำณรำยจ่ำยด้วยเงินรำยได้ เป็นจ ำนวน 
23,572,400  บำท 

และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินงำน เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 36,458,082.13 บำท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 9 เปรียบเทียบรำยได้ที่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ถึง 2562 

ฝ่ำย 
ปีงบประมำณ 

2561 

ปีงบประมำณ 
2562 

ผลต่ำง 

(บำท) 
ร้อยละ 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 143,478.00 1,441,776.22 1,298,298.22 904.88 

หอพักนักศึกษำ 21,371,568.66 23,615,344.34 2,243,775.68 10.50 

บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

8,382,315.53 11,400,961.57 3,018,646.04 36.01 

รวม 29,897,362.19 36,458,082.13 6,560,719.94 21.94 

หมำยเหตุ ค ำชี้แจงผลต่ำงที่มีนัยส ำคัญ 

1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 904.88  เกิดจำกรำยได้จำกกำรน ำส่งเงินสดคงเหลือค้ำงในบัญชี
เลขที่ 869-300140-5  เข้ำเป็นเงินรำยได้ ส ำนักฯ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 997,479.54 บำท 

2. หอพักนักศึกษำ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10.50 เกิดจำกน ำส่งรำยได้จำกกำรบริกำรค่ำใช้กระแสไฟฟ้ำหอพัก
นักศึกษำ และน ำส่งเงินรำยได้ค่ำกระแสไฟฟ้ำจำกบัญชีเงินรับฝำกเพ่ือจ่ำยคืนคงเหลือในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  

3. บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 36.01  เกิดจำกกำรรับรู้รำยได้จำกงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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แผนภูมิที่ 2 กรำฟแสดงรำยรับ (ฝ่ำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 
  

แผนภูมิที่ 3 กรำฟแสดงรำยรับ (ฝ่ำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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และมีค่ำใช้จ่ำยในด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 15,763,022.78 บำท (สิบห้ำล้ำนเจ็ดแสนหกหมื่นสำมพันยี่สิบ
สองบำทเจ็ดสิบแปดสตำงค์) และส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรช ำระคืนเงินค่ำก่อสร้ำง
หอพักนักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย โดยวิธีกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปยังส่วนกลำง เป็นจ ำนวนเงิน 6,279,600 
บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,042,622.78 บำท (ยี่สิบสองล้ำนสี่หมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสองบำทเจ็ดสิบแปดสตำงค์) 
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
ตำรำงที่ 10 กำรเปรียบเทียบรำยจ่ำย (เงินรำยได้) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

ล ำ 
ดับ 

รำยจ่ำย 

จ ำนวนเงิน (บำท) 

ส่วนต่ำง ร้อยละ 
ปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2561 

ปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2562 

1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง 4,448,721.66 4,339,700.00 -109,021.66 -2.45 

2 ค่ำตอบแทน 736,800.02 785,600.00 48,799.98 6.62 

3 ค่ำใช้สอย 5,137,672.97 5,417,382.33 279,709.36 5.44 

4 ค่ำวัสดุ 906,066.28 1,748,719.98 842,653.70 93.00 

5 ค่ำสำธำรณูปโภค 1,738,564.03 2,748,912.47 1,010,348.44 58.11 

6 ค่ำครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำง 

1,132,755.00 722,698.00 -410,057.00 -36.20 

7 ช ำระคืนเงินค่ำหอพัก
นักศึกษำ ** 

10,000,000.00 6279600 -3,720,400.00 -37.20 

รวมทั้งสิ้น 24,100,579.96 22,042,622.78 -2,057,957.18 -8.54 

 
หมำยเหตุ ค ำชี้แจงผลต่ำงที่มีนัยส ำคัญ  

1. ค่ำวัสดุ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 93.00 เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีรำยจ่ำยจำกกำร ดูแลรักษำอุปกรณ์ 
อำคำร ที่เสื่อมสภำพจำกกำรใช้งำน 

2. ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ลดลงร้อยละ 36.2 เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ตั้งแผนประมำณ
กำรรำยจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ร้อยละ 90 
ของประมำณกำรรำยได้ 

3. ค่ำกระแสไฟฟ้ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.11 เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ด ำเนินกำรตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยค่ำกระแสไฟฟ้ำตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

4. **ช ำระคืนเงินค่ำหอพักนักศึกษำ ลดลงร้อยละ 37.20 เนื่องจำกส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ได้ตั้งแผนประมำณกำรรำยจ่ำย ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยตั้งงบประมำณ
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รำยจ่ำย ร้อยละ 90 ของประมำณกำรรำยได้ ประกอบกับมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุง ดูแลรักษำอำคำร  และ
อุปกรณ์เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรของส ำนักฯ  จึงไม่สำมำรถตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในส่วนของช ำระคืนเงินค่ำหอพัก
นักศึกษำ เป็นจ ำนวนเงิน 12,500,000 บำท ได ้

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 กรำฟรำยจ่ำยที่เกิดข้ึนจริง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 กรำฟรำยจ่ำยที่เกิดข้ึนจริง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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และส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรขอตั้งแผนงบประมำณกลำงปี โดยใช้เงินสะสม

ของส ำนักฯ เพ่ือปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของหอพักนักศึกษำ โรงอำหำร
กลำง และคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำ เพิ่มเติม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
ตำรำงที่ 11 งบประมำณรำยจ่ำยโดยใช้เงินรำยได้สะสมคงเหลือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม/โครงกำร วงเงิน (บำท) จ่ำยจริง (บำท) หมำยเหตุ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  พัดลมโคจร ขนำด 16 
นิ้ว หอพักนักศึกษำ 8 หลัง 

1,147,700 1,127,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จัดซื้อครุภัณฑ์สัญญำณเตือนอัคคีภัยหอพัก
นักศึกษำรำชพฤกษ์ 2 

463,100 448,100 ด ำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว 

จ้ำงติดตั้งหน้ำต่ำงบำนกระทุ้งหอพัก 4 หลังใหม่ 480,000 390,000 ด ำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว 

ปรับปรุงบริเวณโดยรอบบริเวณหอพักนักศึกษำ 4 
หลัง 

200,000 196,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จัดซื้อกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษำ 1,399,850 1,080,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ติดตั้งที่ล้ำงจำนหอพักรำชำวดี 1,2 รำชพฤกษ์ 2 270,000 265,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ติดตั้งตำข่ำยป้องกันนกพิรำบหอพักนักศึกษำ
รำชำวดี 1 และ 2 และหอพักรำชพฤกษ์ 1 และ2 

860,000 460,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ปรับปรุงอำคำรโรงล้ำงภำชนะโรงอำหำรกลำงและ
ปรับปรุงพื้นท่ีรับประทำนอำหำรด้ำนหน้ำโรง
อำหำรกลำง 1 

221,000 220,000 อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

คืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย 8,720,400 8,720,400 ด ำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว 

รวม 13,762,050 12,906,500.00  

 
รวมเป็นเงินที่ช ำระคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000 

บำท 
 



 

    46 
  

ตำรำงที่ 11 แสดงกำรเปรียบเทียบรำยจ่ำย (เงินงบประมำณ) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ รำยจ่ำย 

จ ำนวนเงิน (บำท) 

ส่วนต่ำง (บำท) ร้อยละ ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 

1 ค่ำวัสดุ 75,500.00 75,900.00 400 0.53 

 รวมทั้งสิ้น 75,500.00 75,900.00 400 0.53 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6 กรำฟเปรียบเทียบรำยรับและรำยจ่ำยระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2562 
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บุคลากร 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีบุคลำกรสำยบริหำรและสำยสนับสนุน ในสังกัด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

 

บุคลากรสายบริหาร 
 

  

  
 

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์เสำวดี กงเพชร 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 
ตุลำคม 2561-มิถุนำยน 2562 

 

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์อดุลย์ จรรยำเลิศอดุลย์ 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 

กรกฎำคม 2562 - ปัจจุบัน 
 

 

 
นำยวศิน โกมุท 

รักษำรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ตุลำคม 2561 -ปัจจุบัน 

 
ผู้ช่วยศำตรำจำรย์แก้ว อุดมศิริชำคร 

รักษำรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ตุลำคม 2561-มิถุนำยน 2562 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

 

 
นำยธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ 

รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

 

 
นำยรัชนนท์ แกะมำ 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 
นำยกันตินันท์ ตำบุดำ 

นักวิชำกำรพัสดุ 

 
นำยชนษ์ปกรณ์หำญชูวงศ์ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

 

 
นำยวีระยุทธ แก้วกล้ำ 

นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

 
นำงมนธิรำ จันสุตะ 

ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช ำนำญงำน 

 
นำงสำวศิริลักษณ์ ทองไทย 

ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
ช ำนำญงำน 
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นำยเสรี มั่นคง 

พนักงำนทั่วไป 

 
นำยไมตรี คะเนแน่น 

พนักงำนทั่วไป 

 
นำยวำทสันต์ อุทธสิงห์ 

พนักงำนทั่วไป 
 
 

 
 

 

 
ฝ่ายหอพักนักศึกษา 
 

 
นำงสำวระพีพร ประทุมเลิศ 

รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยหอพักนักศึกษำ 

 
นำงสำวกมลชนก เทศนำ 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ช ำนำญกำร 

 
นำยสมัย ส ำลีวงศ์ 
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 

 
นำงบุษดี วงษ์ศรีแก้ว 

พนักงำนทั่วไป 
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นำยวีระพงษ์ สมสุพรรณ 

ช่ำงซ่อมบ ำรุง 

 
นำยจรูญ ค ำแน่น 

พนักงำนทั่วไป 

 
นำยเจริญ ค ำแน่น 

ช่ำงซ่อมบ ำรุง 
 
 

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์
 

 

 
นำยภำคภูมิ โทนหงสำ 

รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

 
นำงสำวดำริกำ โทนหงสำ 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 
นำงสำวพิมพำ ค ำมุงคุณ 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 
นำงสำวรจนำ จรรยำกรณ์ 

พนักงำนทั่วไป 
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อัตราก าลังของบุคลากร 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีจ ำนวนบุคลำกรในปีงบประมำณ 2562 รวมทั้งสิ้น 23 คน 
โดยจ ำแนกได้ตำมตำรำงดังนี้ 
ตำรำงที่ 13 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

หน่วยงาน 
ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

รวม สาย 
บริหาร 

สายสนับ 
สนุน 

สาย 
บริหาร 

สายสนับ 
สนุน 

สาย 
บริหาร 

สายสนับ 
สนุน 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 3 6 - - - - 9 

ฝ่ำยบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

- 1 - - - 3 4 

ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ - 3 - - - 7 10 

รวม 3 10 - - - 10 23 

 
ข้อมูลผู้ประกอบการ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรจัดเก็บรำยได้จำกกำรให้ใช้พื้นที่ประเภทต่ำง ๆ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ดังนี้ 
1.พื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ 

ตำรำงที่ 14 ประเภทกำรประกอบธุรกิจภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ล ำดับ ประเภทธุรกิจ จ ำนวน  หมำยเหตุ 

1 ธนำคำร 1   
2 เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 10   
3 ซุ้มอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 20   
4 เครื่องถ่ำยเอกสำร 14   
5 ร้ำนกำแฟสด 8   
6 ร้ำนมินิมำร์ท 4   
7 ร้ำนเครื่องเขียน 2   
8 ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มภำยในโรงอำหำรกลำง 1 11  

9 ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มภำยในโรงอำหำรกลำง 2 10  

10 ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มภำยในศูนย์อำหำร 12  

11 ผู้ประกอบกำรคณะศิลปศำสตร์ 2  

12 ผู้ประกอบกำรคณะบริหำรศำสตร์ 6  

13 ผู้ประกอบกำรคณะวิทยำศำสตร์ 8  

14 ร้ำนค้ำและบริกำรอ่ืนๆ ภำยในบริเวณหอพักนักศึกษำ  8  
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2.ห้องพักรับรอง 

ตำรำงที่ 14 แสดงจ ำนวนห้องพักรับรอง 

ล ำดับ ชื่อแฟลต จ ำนวนห้องพัก (ห้อง) หมำยเหตุ 
1 แฟลต 3 12  

2 แฟลต 4 12  

 รวม 24  

 

3.หอพักนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตำรำงที่ 15 จ ำนวนนักศึกษำที่พักอำศัยภำยในหอพักนักศึกษำ 

 

ล าดับ ชื่อหอพัก 
จ านวน 

นักศึกษารับได้ 
 (ราย) 

จ านวน 
นักศึกษาที่พักจริง 

 (ราย) 
หมายเหตุ 

1 ลีลำวดี 1 237 232  
2 ลีลำวดี 2 249 247  
3 รำชำวดี 1  163 119  
4 รำชำวดี 2 99 59  
5 รำชำวดี 3 252 249  
6 รำชำวดี 4 235 182  
7 รำชพฤกษ์ 1 111 109  
8 รำชพฤกษ์ 2 147 81  

 รวม 1,493 1,278  
 


