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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ประวัติควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดตั้งขึ้นตำมมติสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 
17 มิถุนำยน พ.ศ.2548 ครำวประชุมครั้งที่ 4/2548 ซึ่งอนุมัติให้จัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีขึ้น เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมออกนอกระบบรำชกำร มีลักษณะเป็น
ส ำนักเทียบเท่ำคณะในก ำกับของมหำวิทยำลัย มีฐำนะไม่เป็นส่วนรำชกำร และขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี มีกำร
ด ำเนินงำนและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรนอกระบบรำชกำร เพ่ือควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ประกำศเม่ือวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2549  โดยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรและประสำนงำนในกำรจัดหำดูแล
รักษำและบริหำรรำยได้และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระดมทรัพยำกรและกำรใช้ประโยชน์  เพ่ือ
เพ่ิมพูนรำยได้และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จัดหำและจัดกำรด้ำนธุรกิจเพ่ือแสวงหำทุนและ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่ำงๆ ตำมนโยบำยกำรแบ่งเบำภำระด้ำนงบประมำณแผ่นดินของรัฐ ริเริ่มโครงกำรธุรกิจ
สินทรัพย์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงทำงด้ำนติดต่อเชิงธุรกิจ
ระหว่ำงหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยและองค์กรภำยนอก โครงกำรจัดตั้ งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มีกำรปรับเปลี่ยนส่วนแบ่งงำนภำยใน ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง โครงกำรจัดตั้ง
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ประกำศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ.
2549 และประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ประกำศเมื่อวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ.2551 จึงท ำให้โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน่วยงำนภำยในเป็น 3 หน่วยงำน คือ ส ำนักอ ำนวยกำร ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ 
และฝ่ำยทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์  และทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งกำรด ำเนินบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัยเพ่ือให้เกิดรำยได้ ให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรจัดหำรำยได้หรือ
ผลประโยชน์จำกที่ดิน ซึ่งมหำวิทยำลัยเป็นผู้ครอบครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ.2537 แต่เนื่องจำกกำร
บริหำรจัดกำรของหน่วยงำนยังขำดควำมเป็นเอกภำพอย่ำงเหมำะสม และไม่สำมำรถรองรับกำรบริหำรจัดกำร
กิจกำรทุน รำยได้ และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยให้เกิดประสิทธิภำพ ประกอบกับ มหำวิทยำลัยเห็นสมควร
ปรับสถำนะโครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้เป็นส่วนงำนภำยในตำมพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรงำนส่วนงำนภำยใน พ.ศ.2550 เพ่ือให้มีกฎหมำยรองรับและสำมำรถสร้ำงระบบบริหำรที่มีควำม
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงออกประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องจัดตั้งส ำนักบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 ประกำศ ณ วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ.2557  ให้ส ำนักเป็นส่วนงำน
ภำยในมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ และบริหำรจัดกำรหน่วยงำนภำยใต้ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย
กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ.
2557 โดยมีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือสร้ำงสวัสดิกำร
ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ
มหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสำหกิจเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่มหำวิทยำลัย และด ำเนินงำนด้ำนอ่ืนๆ 
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัยมอบหมำย  มีกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในเป็น 3 ฝ่ ำย คือ             
ฝ่ำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ และฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้ำที่ จัดหำรำยได้ บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ของมหำวิทยำลัยเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และ
จัดให้มีบริกำรสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของ
นักศึกษำและบุคลำกร ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ดังนี้  

1. กำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เช่น โรงอำหำรกลำง ศูนย์อำหำร         
โรงอำหำรคณะ ร้ำนกำแฟสด ซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ร้ำนมินิมำร์ท ร้ำนถ่ำยเอกสำร กำรใช้สนำม      
กีฬำกลำง และบริกำรอื่นๆ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   

2. กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เช่น กำรให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำย
ชุดเครื่องแบบ เครื่องหมำยนักศึกษำ กำรให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำยชุดครุยและเครื่องแต่งกำยบัณฑิต กำรให้
สิทธิ์ในกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิตในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร กำรให้สิทธิ์ในกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ
เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   

 
กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรประเภทต่ำงๆ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกร มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี ทั้งผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และที่ได้รับอนุญำต
ให้ใช้สิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพ่ือให้ได้มำซึ่งผู้ประกอบกำรที่มี
ศักยภำพในกำรให้บริกำรที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษำ บุคลำกรและมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยกำร
จัดหำผู้ประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ผ่ำนมำใช้วิธีกำรต่อสัญญำให้กับผู้ประกอบกำรรำยเดิม
ที่ประกอบกำรอยู่เดิม อัตรำค่ำบ ำรุงกำรใช้พื้นที่เป็นอัตรำเดิมไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเพรำะไม่เกิดกำรแข่งขันและ
ไม่มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำร จึงได้มีกำรรวบรวมข้อมูลกำรประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีและ
ศึกษำวิธีกำรจัดหำ วิธีกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ พร้อมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลกำร
ประกอบกำรและวิธีกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเพ่ือพัฒนำระบบกำรคัดเลือก
ผู้ประกอบกำรให้มีประสิทธิภำพ  โปร่งใส  เป็นไปตำมหลัก  ธรรมำภิบำลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษำ 
บุคลำกรและมหำวิทยำลัยอุบลรชธำนี ปัจจุบันจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรจำกกำรต่อ
สัญญำรำยเดิมเป็นกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรโดยใช้วิธียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรมีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรที่ดีขึ้นและมหำวิทยำลัยได้รับอัตรำค่ำบ ำรุงกำรใช้พ้ืนที่หรือ
ค่ำตอบแทนสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

 
กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้านการบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในส่วนของกำร

คัดเลือกผู้ประกอบกำร จึงเป็นกำรระบุถึงขั้นตอน วิธีกำร และรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำงๆ ตลอดจนวิธี
ควบคุมกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน ในกำรกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรประเภทต่ำงๆ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่
นักศึกษำและบุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ซึ่งเป็นแนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา บุคลากรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนให้ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้อ้ำงอิง 
ไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน  
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 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
3. เพ่ือผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้อ้ำงอิง ไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 

 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. กำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
2. ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
3. สำมำรถลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 

 ขอบเขตคู่มือ 
ขอบเขตของการจัดท าคู่มือการบริหารจัดกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็น

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรประเภทต่ำงๆ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและ
บุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ทั้งผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี และที่ได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  โดยวิธียื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมกำร ครอบคลุมตั้งแต่การจัดท ำปฏิทินแสดงวันหมดสัญญำประเภทต่ำงๆ กำรรำยงำนและขออนุมัติ
ด ำเนินกำรรับสมัคร การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ การด าเนินการรับ
สมัคร การตรวจสอบเอกสารการสมัคร การรายงานและขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ การรายงานผลและขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก การติดตามการ
ช าระเงินค่าบ ารุงและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการท าสัญญาให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก   

 

 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
มหำวิทยำลัย    หมำยถึง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ส่วนรำชกำร    หมำยถึง ส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้แก่  

คณะ วิทยำลัย ส ำนัก กองและส ำนักงำน รวมทั้งหน่วยงำนที่ 
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย ส ำนัก กอง 
และส ำนักงำน 

ส ำนักฯ     หมำยถึง ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินฯ  หมำยถึง ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
คณะกรรมกำรสภำฯ   หมำยถึง คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
คณะกรรมกำรบริหำรฯ   หมำยถึง คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
คณะกรรมกำรส ำนักฯ   หมำยถึง คณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ   หมำยถึง คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรที่มหำวิทยำลัย 

แต่งตั้ง 
ผู้อ ำนวยกำร    หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
รองผู้อ ำนวยกำร   หมำยถึง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิ 

ประโยชน์ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

บุคลำกร    หมำยถึง บุคลำกรฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ผู้ประกอบกำร    หมำยถึง ผู้ประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ค่ำบ ำรุง    หมำยถึง ค่ำบ ำรุงกำรใช้พ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

หรือค่ำตอบแทนสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
สัญญำ     หมำยถึง สัญญำอนุญำตให้ใช้พื้นทีภ่ำยในมหำวิทยำลัย 

อุบลรำชธำนีหรือ/ สัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิประโยชน์ของ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 
การปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายบริหารงานทั่วไป ที่ก าหนดโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสาย
บริหารงานทั่วไป ดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปภายในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง ๆ เช่น  
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ 
งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับ  
การประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินการประชุม
และการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

1.4 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวก
และเกิดความร่วมมือ 

1.5 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิด  

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ  
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านงานบริหารงานทั่วไป รวมถึงการ

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ 

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานทั่วไป 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษาตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ  

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

บริหารจัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งมีหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย และงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. การจัดหาผู้ประกอบการ 
2. จัดท าแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ และจัดท า

รายงานประจ าปีของส านักฯ ในส่วนของฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
3. ติดตาม ก ากับ ดูแล การท างานของบุคลากรของฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
4. ดูแล ติดตามและด าเนินการด้านการละเมิดสิทธิ์ของทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของส านักฯ 
5. จัดท าประกาศท่ีเกี่ยวข้องในงานฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
6. ดูแล ติดตามการด าเนินการใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามสัญญา 
7. การจัดประชุม จัดท าวาระการประชุมต่าง ๆ พร้อมตรวจทานและส่งรายงานการประชุมในส่วนของ

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
8. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ 

ด้านการปฏิบัติการ 

๑. การบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา
และบุคลากร ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายของหน่วยงาน 

๒. ส ารวจ  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลทรัพย์สิน รวมทั้งปรับปรุงให้
ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงาน 

๔. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน  กิจกรรมและสรุปผล เพ่ือพัฒนางาน 
๕. มีการให้บริการ  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและนักศึกษา 

ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

ด้านการวางแผน 
 ๑. มีการวางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 2. จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณประจ าปี ของฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 3. ร่วมจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีของส านัก 
ด้านการประสานงาน 
 ๑. ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา  แนะน าเบื้องต้น เกี่ยวกับหน่วยงานหรือภาระงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งตอบปัญหา

และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ 
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับ

หน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  นักศึกษา  ตลอดจนผู้รับบริการ  ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์  สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย  แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 1. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างสวัสดิการ
แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   2. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในเชิงวิสาหกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

   3. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ปรัชญา  องค์กรที่สร้างรายได้ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
วิสัยทัศน์  สร้างรายได้เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ  ๑. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒. จัดบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

 ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

๑. โครงสร้างการบริหารส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สิน
ฯ 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและฝ่ายหอพักนักศักษา 

รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 

ส านักงานผู้อ านวยการ ฝ่ายหอพักนักศึกษา ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการและฝ่ายหอพักนักศึกษา 

รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

๓. โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ผศ.ดร.เสาวดี  กงเพชร 
รกัษาราชการแทนผู้อ านวยการฯ 

นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ 
รก.หน.ส านักงานอ านวยการ 

คณะกรรมการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 

นางสาวระพีพร  ประทุมเลิศ 
รก.หน.ฝ่ายหอพักนักศึกษา 

 

นายภาคภูมิ  โทนหงสา 
รก.หน.ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน  

และสิทธิประโยชน ์

นายวศิน โกมุท 
รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฯ 

๑. นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ* 
    - เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
๒. นายชนษป์กรณ์  หาญชวูงศ์* 
    - นักวิชาการเงินและบัญช ี
๓. นายวีระยุทธ แก้วกล้า* 
    - นักวิชาการเงินและบัญช ี
๔. นายกันตินันท์  ตาบุดดา* 
    - นักวิชาการพัสดุ 
๕. นางมนธิรา จันสุตะ* 
    - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
๖. นายวีระพงษ์ สมสุพรรณ**(ช่างซ่อมบ ารุง) 
๗. นายเจริญ ค าแน่น** (ชา่งซ่อมบ ารุง) 
๘. นายจรูญ  ค าแน่น**  (พนักงานทัว่ไป) 
๙. นายสมหมาย  คงศิลา** (พนักงานทัว่ไป) 
๑๐. นายวาทสันต์ อุทธสิงห์**(พนกังานทั่วไป) 
๑๑. นายเสรี มั่นคง** (พนักงานทัว่ไป) 
๑๒. นายไมตรี คะเนแน่น** (พนักงานทั่วไป) 

๑. นางสาวระพพีร  ประทุมเลิศ* 
    - นักวิชาการศึกษา 
๒. นางสาวกมลชนก เทศนา* 
    - เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย* 
    - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
๔. นางบุษดี  วงษ์ศรีแก้ว** 
   - พนักงานทั่วไป 
๕. นายสมยั  ส าลีวงค์* 
   - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

๑. นายภาคภูม ิ โทนหงสา* 
   - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นางสาวพิมพา  ค ามุงคุณ** 
   - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวดารกิา  โทนหงสา** 
   - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔. นางสาวรจนา จรรยากรณ์** 
   - พนักงานทั่วไป 

หมายเหตุ:    *  หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย 
                ** หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว 
 

ผศ.แก้ว อุดมศิริชาคร 
รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฯ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

บทที่ 3 
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงำนจัดหำรำยได้เพ่ือส่งเสริมกิจกำรของ
มหำวิทยำลัย มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลและบริหำรจัดกำรกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีเพ่ือประกอบกิจกำร ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึ กษำและบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มุ่งเน้นที่
จะจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำและบุคลำกร ให้มำกที่สุด 
โดยมีทรัพย์สินที่อยู่ในอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2558 ซึ่งมีทรัพย์สินที่อยู่ในควำมดูแลและบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร
จัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้  

1. ซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง  
2. ร้ำนถ่ำยเอกสำร  
3. ร้ำนกำแฟสด  
4. พ้ืนที่บริเวณหอพักนักศึกษำ 
5. พ้ืนที่สำขำธนำคำร   
6. เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
7. พ้ืนที่ภำยในโรงอำหำรกลำง 1 
8. พ้ืนที่ภำยในโรงอำหำรกลำง 2 
9. พ้ืนที่ภำยในศูนย์อำหำร 
10. เครื่องแบบนักศึกษำ 
11. เครื่องหมำยนักศึกษำ 
12. ชุดพลศึกษำ และชุดกิจกรรม 
13. ห้องพักรับรอง จ ำนวน 24 หอ้ง 
14. สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
15. สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรตัดเครื่องแต่งกำยบัณฑิต 
16. สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยดอกไม้และของที่ระลึก 
17. สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรให้บริกำรถ่ำยภำพบัณฑิตและถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต 
18. สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรโครงกำรตลำดนัดหลักสูตร 
19. สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรโครงกำรหนึ่งใจติวให้น้อง 
20. สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรประเพณีวันลอยกระทง 
21. สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำรในกิจกรรมอ่ืน ๆ ตำมที่หน่วยงำนขอควำมอนุเครำะห์ 
22. สิทธิในกำรให้เช่ำพ้ืนที่เพ่ือโฆษณำและประชำสัมพันธ์เชิงธุรกิจ 
23. สิทธิในกำรหำผู้ประกอบกำร และจัดกิจกรรมเพ่ือหำรำยได้ 
24. กำรให้สิทธิใช้ตรำสัญลักษณ์ ม.อุบลฯ เชิงพำณิชย์ 
25. กำรใช้พื้นท่ีเชิงพำณิชย์ 



๑๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

 วิธีการปฏิบัติงานการคัดเลือกผู้ประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กำรบริหำรจัดกำรกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเพ่ือประกอบกิจกำร 

ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกรมหำวิทยำลั ยอุบลรำชธำนี         
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2557 ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่ประกอบ
กิจกำรอยู่แล้วและได้รับกำรส่งมอบจำกหน่วยงำนต่ำงๆ กำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำหนดอัตรำค่ำบ ำรุง
ตลอดจนกำรต่อสัญญำ ด ำเนินกำรในรูปแบบเดิมตำมที่แต่ละหน่วยงำนได้เคยปฏิบัติมำคือกำรยื่นขอต่อสัญญำ
ปีต่อปีและอัตรำค่ำบ ำรุงเท่ำเดิมทุกปี  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์จำกที่ดินที่
อยู่ในควำมครอบครองของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

ปีงบประมำณ พ .ศ. 2558 ได้เริ่มปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำหนดอัตรำค่ำบ ำรุง
ตลอดจนกำรคัดเลือกส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ โดยใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจหรือยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำร
คัดเลือกที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง เพ่ือคณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์     
กำรให้บริกำร รูปแบบร้ำน แผนกำรด ำเนินงำน และแผนกำรเงิน ตลอดจนอัตรำค่ำบ ำรุงพ้ืนที่ที่เหมำะสม เช่น 
ร้ำนเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ร้ำนถ่ำยเอกสำรอำคำรเรียนรวม 5 ร้ำนกำแฟสดส ำนักวิทยบริกำร ร้ำนกำแฟสด
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ร้ำนกำแฟสดวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้มีกำรจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ใน
อ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประกำศ ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2559 
และได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรใหม่ทั้งหมด โดยกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจหรือ
ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรคัดเลือกที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง เพ่ือคณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรให้บริกำร รูปแบบร้ำน แผนกำรด ำเนินงำน และแผนกำรเงิน ตลอดจน
อัตรำค่ำบ ำรุงพ้ืนที่ ที่เหมำะสม ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ท ำให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ได้เห็นมูลค่ำ
กำรตลำดของกำรประกอบกิจกำรที่มีมูลค่ำสูงขึ้นตำมจ ำนวนนักศึกษำและกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี  

ตั้งแต่ปี  2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีกำรรวบรวมข้อมูลกำรประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลั ย
อุบลรำชธำนีและศึกษำวิธีกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ พร้อมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลกำร
ประกอบกำรและวิธีกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรเพ่ือพัฒนำระบบกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรให้มีประสิทธิภำพ 
โปร่งใส เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษำและมหำวิทยำลัย จนได้แนวปฏิบัติ 
ในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรโดยวิธียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง ดังนี้ 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรและปฏิทินแสดงวันหมดสัญญำประเภทต่ำงๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
ด ำเนินกำรจัดหำผู้ประกอบกำร โดยใช้เทคโนโลยี Google Drive ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในฝ่ำยได้
รับทรำบและใช้ประโยชน์จำกปฏิทินแสดงวันหมดสัญญำประเภทต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน  

2. รำยงำนผู้บังคับบัญชำเพ่ือทรำบและขออนุมัติด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกำร ล่วงหน้ำ 
อย่ำงน้อย 3 เดือน  

3. จัดท ำประกำศรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบกำร โดยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือก ำหนดขอบเขต
ในกำรประกอบกำรของผู้ประกอบกำรแต่ละประเภท 

4. ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครผู้ประกอบกำรในช่องทำงต่ำงๆ ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้ำง  เช่น แจ้งเวียน
หน่วยงำนต่ำงๆ แจ้งประชำสัมพันธ์ไปยังส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด 4 จังหวัด คืออุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ  



๑๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

ยโสธร และอ ำนำจเจริญ พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ และเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 

5. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร  
6. ด ำเนินกำรรับสมัครผู้ประกอบกำรและรำยงำนผลกำรรับสมัครผู้ประกอบกำรให้ผู้บังคับบัญชำ

ทรำบ 
7. ขออนุมัติประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกและจัดท ำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร

คัดเลือกผู้ประกอบกำร 
8. จัดประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร ก ำกับให้มีเอกสำรประกอบกำรประชุม ถูกต้อง

และครบถ้วน โดยมีกำรวิเครำะห์ สรุปและน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือก
ผู้ประกอบกำร  

9. สรุปและรำยงำนผลกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรให้ผู้บังคับบัญชำทรำบพร้อมทั้งขออนุมัติประกำศผล
กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร และจัดท ำประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร 

10. ด ำเนินกำรท ำสัญญำตำมข้ันตอน 
 

 ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ก ำหนดแผนกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรปีละ   
6 ครั้ง ดังนี้ 

1. กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรโรงอำหำรกลำงและศูนย์อำหำร 
 2. กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรบริเวณหอพัก อำคำรเรียนรวม 5 และตลำดนัด ม.อุบลฯ  
 3. กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำงและโรงอำหำรคณะบริหำรศำสตร์ 
 4. กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรร้ำนถ่ำยเอกสำรและพ้ืนที่ว่ำงอ่ืนๆ 

5. กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรคณะวิทยำศำสตร์และพ้ืนที่ว่ำงอ่ืนๆ 
6. กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรโครงกำรจัดกิจกรรมหำรำยได้อ่ืนๆ 
 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรคัดเลือกคัดเลือกผู้ประกอบกำรเพ่ือรับอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่หรือใช้สิทธิ

ประโยชน์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ดังนี้ 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ประธำนฯ 
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
3. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กรรมกำร 
4. ผู้แทนคณะ/หน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่    กรรมกำร 
5. ผู้แทนส ำนักงำนกฎหมำยและนิติกำร    กรรมกำร 
6. นำยกสโมสรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   กรรมกำร 
7. ประธำนสภำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   กรรมกำร 
8. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 
9. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  กรรมกำรและ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



๑๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

 ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนส ำนักบริหำรทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 
2. ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2558 
3. แผนกลยุทธ์ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
4. ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. 2559  

 
 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีต้องค านึงในการปฏิบัติงาน 

๑. ในการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นงานที่ต้องมีความโปร่งใส  ถูกต้อง  ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
ระเบียบ  หลักเกณฑ์  มติที่ เกี่ยวข้อง ประกาศ เนื่องจากเป็นงานด้านการให้บริการที่ต้องน า
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการท างาน ดังนั้น การสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน  แม่นย าจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตระหนัก 

๒. ในการปฏิบัติงานที่มีการเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่ม ทั้งนักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการและบุคคล
ทั่วไปดังนั้นควรใช้มาตรฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน 

๓. มีปฏิภาณ ไหวพริบ ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์บนพ้ืนฐานความเป็นจริงและถูกต้อง 
๔. เรียนรู้รายละเอียดของนโยบายต่างๆ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานตลอดจนขั้นตอนต่างๆ 
๕. ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพเพียงพอ  
๖. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับขององค์กร ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต  และจะต้องระวังรักษาประโยชน์ ขององค์กร 
๗. ติดตามต่อเนื่องเพ่ือให้งานส าเร็จ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 

บุคลากรและมหาวิทยาลัย 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

บทที่ ๔ 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการการอนุญาต
ให้ใช้พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือประกอบกิจการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือเป็น
สวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การคัดเลือกผู้ประกอบการให้เข้ามา
ประกอบกิจการ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือ
ประกอบกิจการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและ
บุคลากร 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้มีการจัดท า Flow Chart งานเพ่ือใช้อธิบาย
เกี่ยวกับรายละเอียด  กระบวนการ  การท างาน  ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานโดยเฉพาะงาน
ที่มีลักษณะซับซ้อน  หลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับคนหลายคน  นอกจากนี้ยังท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ล าดับการ
ปฏิบัติงานก่อน – หลัง  ปฏิบัติอย่างไร  เมื่อใด  กับใคร และผู้บริหารสามารถติดตามได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้
การมีเทคนิคการปฏิบัติงานยังส่งผลให้ได้งานที่มีคุณภาพ  มีการปฏิบัติงานไม่ซับซ้อน  ผู้ปฏิบัติงานไม่สับสน  
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้        
ทุกขั้นตอน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและน ามาซึ่งความร่วมมือในการให้บริการที่ดีได้ในอนาคต 
 

การคัดเลือกผู้ประกอบการให้เข้ามาประกอบกิจการ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง วิธีการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการและปฏิทินแสดงวันหมดสัญญาประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการ โดยใช้เทคโนโลยี Google Drive ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในฝ่ายได้
รับทราบและใช้ประโยชน์จากปฏิทินแสดงวันหมดสัญญาประเภทต่างๆ ในการด าเนินงาน  

2. รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบและขออนุมัติด าเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 3 เดือน  

3. จัดท าประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดขอบเขตในการ
ประกอบการของผู้ประกอบการแต่ละประเภท 

4. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการในช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง เช่น แจ้งเวียน
หน่วยงานต่างๆ แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 4 จังหวัด คืออุบลราชธานี ศรีสะเกษ  
ยโสธร และอ านาจเจริญ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

5. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ  
6. ด าเนินการรับสมัครผู้ประกอบการและรายงานผลการรับสมัครผู้ประกอบการให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 
7. ขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ

คัดเลือกผู้ประกอบการ 
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8. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ ก ากับให้มีเอกสารประกอบการประชุม ถูกต้อง
และครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ประกอบการ  

9. สรุปและรายงานผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมทั้งขออนุมัติประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ และจัดท าประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ 

10. ด าเนินการท าสัญญาตามข้ันตอน 
 

1. จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการและปฏิทินแสดงวันหมดสัญญาประเภทต่างๆ  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการทุกประเภท 

ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทการประกอบการ อัตราค่าบ ารุง
สถานทีป่ระกอบการ วันที่เริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา และ เลขที่ เล่มที่ วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

2. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ          
ทุกประเภท ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทการประกอบการ อัตรา
ค่าบ ารุง สถานที่ประกอบการ วันที่เริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา และ เลขที่ เล่มที่ วันที่ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

3. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ประกอบการพร้อม
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

4. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ บันทึกข้อมูลใน Google Drive ของฝ่าย
บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

5. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เปิดให้สิทธิ์ผู้บริหารและบุคลากรฝ่าย
บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลใน Google Drive 
ได ้

 

 
ภาพที่ 1 การบันทึกข้อมูลใน Google Drive ของฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

 
 

 
ภาพที่ 2 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการประเภทต่างๆ 

 
 

 
ภาพที่ 3 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการประเภทต่างๆ แสดงวันทีเ่ริ่มและวันที่สิ้นสุดสัญญา 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

2. รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและขออนุมัติด าเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าบันทึกข้อความรายงานการสิ้นสุด

สัญญาให้ผู้อ านวยการทราบ ล่วงหน้า 3 เดือน (ตัวอย่างตามเอกสารผนวก 1) 
2. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินการ

รับสมัครผู้ประกอบการ (ตัวอย่างตามเอกสารผนวก 2) 
3. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จัดท าร่างประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ

พร้อมทั้งก าหนดขอบเขต (TOR) ในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการแต่ละประเภท โดยมี
ระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่า 15 วัน (ตัวอย่างตามเอกสารผนวก 3) 

4. เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเสนอหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 
5. ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติการด าเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ 

5.1 อนุมัติ และลงนามในประกาศ  
5.2 ไม่อนุมัติ ให้น ากลับไปทบทวน แก้ไข แล้วจึงน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

3. จัดท าประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ  
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดขอบเขตในการประกอบการของผู้ประกอบการแต่ละประเภท 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  รวบรวมข้อมูลการสิ้นสุดสัญญาของ

ผู้ประกอบการ โดยมีข้อมูล พ้ืนที่ ประเภทการประกอบการ วันสิ้นสุดสัญญา  
2. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการและความ

ต้องการของนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือจัดท าร่างขอบเขตการให้บริการของผู้ประกอบการแต่
ละประเภท แต่ละพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา บุคลากร เจ้าของพ้ืนที่ 

3. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจารณาขอบเขตการประกอบการ
เบื้องต้นให้เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของพ้ืนที่ โดยพิจารณาหลักการ
สุขาภิบาลร่วมด้วย 

4. เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเสนอหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 
5. ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติการด าเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ 

5.1 เห็นชอบ และลงนามในประกาศ  
5.2 ไม่เห็นชอบ ให้น ากลับไปทบทวน แก้ไข แล้วจึงน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

4. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการ 
มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง เช่น แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ แจ้ง

ประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 4 จังหวัด คืออุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร และ
อ านาจเจริญ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. การประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย 

1.1 บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการ 

1.2 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน ทุกคณะ ส านัก หน่วยงาน 
1.3 เจ้าหน้าที่ธุรการน าส่งบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ผู้ประกอบการ 
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก 

2.1 บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการ  

2.2 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 4 จังหวัด คือ 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร และอ านาจเจริญ 

2.3 เจ้าหน้าที่ ธุรการน าส่งหนังสือขอความอนุ เคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ผู้ประกอบการตามระเบียบและข้ันตอนงานสารบรรณ 

3. ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
4. ประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
5. น าส่งข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการไปยังผู้ที่สนใจเข้ามาประกอบการ 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

 
5. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ  

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้ง

และร่างค าสั่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้
1.1 ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ประธานฯ 

1.2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 

1.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กรรมการ 

1.4 ผู้แทนคณะ/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่     กรรมการ 

1.5 ผู้แทนส านักงานกฎหมายและนิติการ    กรรมการ 

1.6 นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการ 

1.7 ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการ 

1.8 หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์       กรรมการและ   
         เลขานุการ 

1.9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์       กรรมการและ 

           ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

2. เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเสนอหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 

3. ส านักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบความถูกต้องของร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ประกอบการ 

4. เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเสนอหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 

5. อธิการบดีพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ 

    5.1 อนุมัติ และลงนาม  
    5.2 ไม่อนุมัติ ให้น ากลับไปทบทวน แก้ไข แล้วจึงน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

6. ด าเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จัดเตรียมเอกสารชุดรับสมัคร

ผู้ประกอบการ  
2. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าบัญชีลงชื่อส่งเอกสารการ

สมัครผู้ประกอบการแยกตามประเภทการรับสมัคร โดยมีช่องให้ผู้ประกอบการลงชื่อ – สกุล 
และหมายเลขโทรศัพท์ 

3. รับสมัครผู้ประกอบการตามประเภทและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศ โดยในการรับ
สมัครผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของ
ผู้สมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ โดยผู้สมัครต้อง
แยกข้อเสนอด้านการเงินใส่ซองปิดผนึกก่อนส่งเอกสารให้ผู้รับสมัครตรวจสอบเอกสาร 

4. สรุปผลการรับสมัครผู้ประกอบการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ 

5. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าบันทึกข้อความรายงานผล
การรับสมัครผู้ประกอบการเพ่ือรายงานผลการรับสมัครให้ผู้อ านวยการทราบ 

6. เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเสนอหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 
7. ผู้อ านวยการพิจารณาและรับทราบผลการรับสมัครผู้ประกอบการ 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

7. ขออนุมัติประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
2. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จัดท าร่างประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ

คัดเลือกผู้ประกอบการ 
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ

ผู้อ านวยการเพ่ือลงนามในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
4.  เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเสนอหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 
5. ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติและลงนามในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการ 

5.1 อนุมัติ และลงนามในประกาศ  
5.2 ไม่อนุมัติ ให้น ากลับไปทบทวน แก้ไข แล้วจึงน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

8. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ  
ก ากับให้มีเอกสารประกอบการประชุม ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ  

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

1. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ประกอบการ 

2. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม โดยมีข้อมูลวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการรายเดิม 
อัตราค่าบ ารุง สถานที่การประกอบการ วันที่เริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา และเอกสารการให้
คะแนนและเอกสสารการสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ 

3. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการและค่าอาหารว่างในการจัดประชุมตามระเบียบ  

4. จัดเตรียมห้องประชุม และเอกสารการประชุมให้พร้อมก่อนการประชุม  
5. ด าเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามระเบียบวาระการประชุม  
6. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการพร้อมทั้งให้

ผู้ประกอบการมาน าเสนอรายละเอียดเป็นรายบุคคล 
- ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก คณะกรรมการรับรองผลการคัดเลือก 
- ผู้ประกอบการที่ ไม่ผ่ านการคัดเลือก ให้ด าเนินการรับสมัครผู้ประกอบการใหม่        

ตามข้ันตอน ในรอบการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการในครั้งต่อไป 
7. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการสรุปและรับรองผลการคัดเลือก 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

9. สรุปและรายงานผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
6. บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าร่างประกาศผลการคัดเลือก

ผู้ประกอบการ 
7. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ

ผู้อ านวยการเพ่ือลงนามในประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
8.  เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเสนอหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 
9. ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติและลงนามในประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ 

5.1 อนุมัติ และลงนามในประกาศ  
5.2 ไม่อนุมัติ ให้น ากลับไปทบทวน แก้ไข แล้วจึงน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

บทท่ี 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

- ไม่มีผู้ประกอบการมาสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
- ผู้ประกอบการไม่ทราบข่าวการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ 
- ผู้ประกอบการไม่ทราบถึงวิธีการในการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
 

แนวทางการแก้ไข 

- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ 
- ชี้แจง วิธีการข้ันต้อนการคัดเลือกผู้ประกอบการให้ชัดเจน  
- สร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านธุรกิจกับท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

การพัฒนางาน 

- การคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร    
มหาวิทยาลันอุบลราชธานี ต้องด าเนินการด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์      
สูงสุดต่อนักศีกษา บุคลากร และต้องพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านต่างๆ เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคม จ านวนประชากร สภาพการด าเนินธุรกิจประเภทต่างๆ ตลอดจน กฎ 
ระเบียบ ข้อบั งคับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ อนึ่ง สิ่งส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแก่
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการสร้าง
เครือขา่ยและพันธมิตรด้านธุรกิจกับท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
 

การคัดเลือกผู้ประกอบการ  
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
- ไม่มีผู้ประกอบการมาสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
- ผู้ประกอบการไม่ทราบข่าวการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ 
- ผู้ประกอบการไม่ทราบถึงวิธีการในการคัดเลือกผู้ประกอบการ 

 
แนวทางการแก้ไข 
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ 
- ชี้แจง วิธีการข้ันต้อนการคัดเลือกผู้ประกอบการให้ชัดเจน  
- สร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านธุรกิจกับท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
การพัฒนางาน 
- การคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร    

มหาวิทยาลันอุบลราชธานี ต้องด าเนินการด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์      
สูงสุดต่อนักศีกษา บุคลากร และต้องพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านต่างๆ เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคม จ านวนประชากร สภาพการด าเนินธุรกิจประเภทต่างๆ ตลอดจน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ อนึ่ง สิ่งส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแก่
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการสร้าง
เครือขา่ยและพันธมิตรด้านธุรกิจกับท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 



บรรณานุกรม 
 

ณัฐพฤทธิ์ แก้วพิบูลย์. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม. กรุงเทพ : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการ
ด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557  (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/14f2014032015575834.pdf  
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557  (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/14f2017022310244394.pdf  

 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557  (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/14f2015070115032777.pdf 
 

ราชพร ปทะวานิช. 2558. แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : 
ส านักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการเป็นสวัสดิการแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/14f2015070115032777.pdf


 


