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รายงานประจ าปีฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมกิจกรรมของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ  
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ต่อการได้รับทราบข้อมูลในการด้านการด าเนินงาน และเป็นประโยชน์ต่อการได้รับข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการที่ดีขึ้น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประวัติความเป็นมา 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 17 กันยายนพ.ศ.2548 อนุมัติให้

จัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จึงออกประกาศ
โครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบราชการมีลักษณะเป็นส านักเทียบเท่าคณะ อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยมีฐานะไม่เป็นส่วน
ราชการขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีการด าเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการนอกระบบราชการเพ่ือความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ 

1.ส านักผู้อ านวยการ 
2.ฝ่ายกฎหมาย 
3.ฝ่ายทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา 
4.ฝ่ายหอพักนักศึกษา 
5.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 หน่วยหอพักนักศึกษา สังกัดงานกิจการนักศึกษา เข้ามาอยู่ในสังกัด
โครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
โครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สิทธิและสิทธิประโยชน์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2549 

ต่อมาฝ่ายกฎหมาย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานเป็นโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย และมิได้อยู่
ในสังกัดโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่องโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่  2) ประกาศ ณ วันที่  24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดตั้งเป็นส านักตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้
จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นเรียกว่า “ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์” 
เรียกโดยย่อว่า “สบทส.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า“Property and Concession Management 
Office” เรียกโดยย่อว่า “PCMO.” มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างสวัสดิการแก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิง
วิสาหกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

3. ด าเนินงานด้านอื่นๆตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย   

การบริหารและการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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หน่วยงานในสังกัด 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2558 เมื่อ 2 มิถุนายน 2558 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการแบ่ง
ส่วนงานภายในสังกัด ดังต่อไปนี้ 
1.ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านแผนงานและงบประมาณงานพัสดุ งาน
บุคคล งานการเงินและบัญชีและการบริหารงานทั่วไป 
2.ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและการเพ่ิมรายได้แก่มหาวิทยาลัยวาง
แผนการผลิต การตลาด การลงทุนเพ่ือหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยส่ งเสริมสนับสนุนการ
ลงทุนแก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดหารายได้ให้แก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

3.ฝ่ายหอพักนักศึกษา 
ฝ่ายหอพักนักศึกษามีหน้าทีบ่ริหารจัดการหอพักนักศึกษา ดูแลความเรียบร้อยวินัยนักศึกษา และ

ความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่พักภายในหอพักนักศึกษา รวมถึงการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีหอพัก
นักศึกษาที่อยู่ในความดูแล จ านวน 8 หลัง ประกอบไปด้วย หอพักนักศึกษาแบบ 4 ชั้นจ านวน 7 อาคาร 
และหอพักนักศึกษาแบบ 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร 

 
ปรัชญา 

ใส่ใจสวัสดิการ สรรค์สร้างรายได้และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน ์
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นองค์กรที่บริหารจัดการสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดรายได้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วย
ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
 
อัตลักษณ์ 

ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ 
 

พันธกิจ 
1. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. จัดให้มีบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและ

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 763/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ตามรายชื่อดังนี้ 
 

 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคระกรรมการ 

 

 
ศ.เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 

กรรมการ 

 
รศ.มันทนา สามารถ 

กรรมการ 

 
นายณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผศ.เสาวดี กงเพชร 

กรรมการและเลขานุการ 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/35f2015012810204198.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/35f2015012810204198.pdf
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก 

สรุปผลการการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ให้ก่อเกิดรายได้สูงสุด และจากการด าเนินงานของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นส านักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้มีการด าเนินการ
บริหารจัดการในด้านงานสารบรรณ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
และบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดรายได้โดยเฉพาะในด้านการจัดท าระเบียบ ประกาศ เพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พ.ศ.2557 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ มีจุดอ่อนในเรื่องของการด าเนินการจัดท าระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากยังขาดผู้ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ และความสามารถในการก าหนดระเบียบ ประกาศ แนวทางการด าเนินงานที่ดี และไม่ขัด
กับ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอุบลราธานี 

ปีงบประมาณ 2558 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และแผนงบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน โดยมี
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
แผนกลยุทธ์ที่ 1 สร้างรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้
เพ่ิมข้ึน  
เป้าประสงค์ มีรายได้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ 

1.1 สร้างสินค้าและบริการใหม่ 
1.2 เพ่ิมรายได้จากสินค้าและบริการเดิม 
1.3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ

จ าหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดหา

รายได้จากทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจบริหารจัดการของส านักฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของส านักฯ ก่อให้เกิดรายได้
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดให้มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ใน
อ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ล ำดับ รำยกำรทรัพย์สิน สถำนที่ตั้ง 

1 หอพักนักศึกษาส่วนกลาง จ านวน 8 หลัง 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 1 

 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ล ำดับ รำยกำรทรัพย์สิน สถำนที่ตั้ง 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 2 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 3 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 4 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 1 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 
หอพักนักศึกษาลีลาวดี 1 
หอพักนักศึกษาลีลาวดี 2 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒ ซุ่มเครื่องดื่มและอาหารว่างจ านวน 2๔ ร้าน 
ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 
ร้านที่ 3 
ร้านที่ 4  
ร้านที่ 5 
ร้านที่ 6 
ร้านที่ 7 
ร้านที่ 8 
ร้านที่ 9 
ร้านที่ 10 
ร้านที่ 11 
ร้านที่ 12 
ร้านที่ 13 
ร้านที่ 14 
ร้านที่ 15 
ร้านที่ 16 
ร้านที่ 17 
ร้านที่ 18 
ร้านที่ 19 
ร้านที่ 20 
ร้านที่ 21 
ร้านที่ 22 
ร้านที่ 23 
ร้านที่ ๒๔ 

 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม 1 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 5 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 1 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 1 
หอพักนักศึกษาราชาวดี 2 
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 

3 ร้านถ่ายเอกสารจ านวน 1๖ ร้าน 
ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 
ร้านที่ 3 

 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
คณะบริหารศาสตร์ 
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ล ำดับ รำยกำรทรัพย์สิน สถำนที่ตั้ง 
ร้านที่ 4  
ร้านที่ 5 
ร้านที่ 6 
ร้านที่ 7 
ร้านที่ 8 
ร้านที่ 9 
ร้านที่ 10 
ร้านที่ 11 
ร้านที่ 12 
ร้านที่ 13 
ร้านที่ 14 
ร้านที่ 15 
ร้านที่ ๑๖ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์ (สถาบันภาษาฯ) 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม 1 
อาคารเรียนรวม 4 
อาคารเรียนรวม 5 
ส านักวิทยบริการ 
ศูนย์อาหาร 

4 ร้านกาแฟสด จ านวน ๖ ร้าน 
ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 
ร้านที่ 3 
ร้านที่ 4  
ร้านที่ 5 
ร้านที่ 6 

 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักวิทยบริการ 

5 พ้ืนที่เช่าบริเวณหอพักนักศึกษา อาคารบริการ ๑ 
อาคารบริการ ๒ 
อาคารบริการ ๓ 
พ้ืนที่เช่าบริเวณหอพักนักศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร 

6 พ้ืนที่เช่าสาขาธนาคาร  จ านวน 1 ธนาคาร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 

๗ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)จ านวน ๑๓ 
เครื่อง 
เครื่องที ่1ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที ่2ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที ่3 ธนาคารกรุงเทพ 
เครื่องที ่4 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที ่5 ธนาคารกรุงไทย 

 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
ส านักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) 
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ล ำดับ รำยกำรทรัพย์สิน สถำนที่ตั้ง 
 เครื่องที ่6ธนาคารกรุงไทย 

เครื่องที ่7 ธนาคารออมสิน 
เครื่องที ่8ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที ่9ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที ่10ธนาคารออมสิน 
เครื่องที ่11ธนาคารกรุงไทย 
เครื่องที ่12ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เครื่องที ่13 ธนาคารกรุงไทย 

อาคารเรียนรวม 1 
อาคารเรียนรวม 1 
ส านักวิทยบริการ 
หอพักนักศึกษา 
หอพักนักศึกษา 
หอพักนักศึกษา 
โรงอาหารกลาง ๒ 
โรงอาหารกลาง ๒ 

๘ พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารกลาง 1  โรงอาหารกลาง 1 
๙ พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารกลาง 2 โรงอาหารกลาง ๒ 

๑๐ พ้ืนที่เช่าภายในศูนย์อาหาร ศูนย์อาหาร 
 พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
 พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ 
 พ้ืนที่เช่าภายในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑ เครื่องแบบนักศึกษา ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

๑๒ เครื่องหมายนักศึกษา ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

๑๓ ชุดพลศึกษา และชุดกิจกรรม ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

๑๔ ห้องพักรับรอง จ านวน 24 หอ้ง 
ห้องพักรับรอง จ านวน 12 หอ้ง 
ห้องพักรับรอง จ านวน 12 หลัง  

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

๑๕ สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องแบบ
นักศึกษา 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

 สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องหมาย
นักศึกษา 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

 สิทธิ์ในการผลิตและจ าหน่ายชุดพลศึกษา 
และชุดกิจกรรม 

ให้สิทธิ์ผลิตและจ าหน่ายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

๑๖ สิทธิในการหาผู้ประกอบการตัดเครื่องแต่ง
กายบัณฑิต 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๗ สิทธิในการหาผู้ประกอบการจ าหน่ายดอกไม้
และของที่ระลึก 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ล ำดับ รำยกำรทรัพย์สิน สถำนที่ตั้ง 
๑๘ สิทธิในการหาผู้ประกอบการให้บริการ

ถ่ายภาพบัณฑิตและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๙ สิทธิในการหาผู้ประกอบการโครงการตลาด
นัดหลักสูตร 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๐ สิทธิในการหาผู้ประกอบการโครงการหนึ่งใจ 
ติวให้น้อง 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๑ สิทธิในการหาผู้ประกอบการประเพณีวันลอย
กระทง 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๒ สิทธิในการหาผู้ประกอบการ ในกิจกรรม อ่ืน 
ๆ ตามที่หน่วยงานขอความอนุเคราะห์  

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๓ สิทธิในการให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ เชิงธุรกิจ 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๔ สิทธิในการหาผู้ประกอบการ และจัดกิจกรรม
เพ่ือหารายได้ 

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒๕ การให้สิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ ม.อุบลฯ เชิง
พาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

26 สิทธิการใช้ประโยชน์จากที่ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยใน
เชิงพาณิชย์ 

 

 

การเพ่ิมรายได้จากสินค้าและบริการเดิมส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้เพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์การบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคม (Social Media) เพ่ือเพ่ิมโอกาส
การสร้างรายได้จากบริการของส านัก เช่น ห้องพักรับรอง การจ าหน่ายเครื่องหมายเครื่องแบบนักศึกษา
มหาวิทยาลัย และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการต่างๆส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดจ าหน่ายของที่
ระลึก ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น การจ าหน่าย เสื้อม่วงเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนสุดาสยามราชกุมารี และ
ของที่ระลึกอ่ืน ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์การออกแบบจากคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ทั้งนี้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ลงนามความร่วมมือติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 3 
กันยายน 2558 เพ่ือรองรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  



10 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ นักศึกษา บุคลากรได้รับการบริการสวัสดิการด้านที่พัก ด้านโภชนาการ ที่มีคุณภาพ 
มาตรการ 

2.1 ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
หอพักและโรงอาหาร 

2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก 
2.3 พัฒนาระบบการให้บริการ 
2.4 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการพักอาศัยและใช้บริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ

ให้บริการสวัสดิการด้านที่พัก ด้านโภชนาการ และรองรับนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการ
ด าเนินการงานดังนี้ 

ด้านสวัสดิการที่พัก 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดให้การบริการด้านที่พักอาศัยแก่นักศึกษา โดย

จัดหาบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการให้บริการนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาและ
ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาให้เกิดความสวยงาม สร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยภายในหอพัก
นักศึกษา ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล จ านวน 8 อาคาร 
โดยแบ่งเป็นหอพักปรับอากาศแบบห้องน้ าในตัว ได้แกห่อพักลีลาวดี 1 และหอพักราชาวดี 4 หอพักพัดลม
แบบห้องน้ าในตัว ได้แก่ หอพักลีลาวดี 2 และหอพักราชาวดี 3  หอพักสวัสดิการแบบห้องน้ ารวม ได้แก่ 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 และหอพักนักศึกษาราชาวดี 1, 2 หอพักสวัสดิการแบบห้องน้ าในตัว ได้แก่ 
หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 1 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ได้ด าเนินการ ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษาจ านวน 4 หลัง เป็นจ านวนเงิน 3,012,300 บาท และ
ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 1 ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยงบประมาณ
ในการปรับปรุงเป็นจ านวนเงิน 6,104,000 บาท และยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม 2559  
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การพัฒนาการให้บริการในส่วนของการบริการจองหอพักนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจองหอนักศึกษาของผู้ปกครองที่มีถิ่น
ฐานไกลจากมหาวิทยาลัยอุบลราธานี และในส่วนการกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพักอาศัยและ
ใช้บริการ ทางส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดท ากิจกรรม โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่สนใจสามารถเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สร้างบรรยากาศที่ ดีในการพัก
อาศัย ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ร่วม
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ อบรม ณ หอพักราชาวดี 2 

 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ณ อาคารศูนย์อาหาร 

 

   
โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ร่วมด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ อบรม ณ หอพักราชาวดี 2 

  
โครงการหอพักน่าอยู่ สุขภาพดี สุขภาพจิตดี 
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ประชุมนักศึกษาประจ าหอพักนักศึกษา เพื่อแจ้งข่าว สารต่าง ๆ ของฝ่ายหอพักนักศึกษา  

 

    
 

มอบชุดเครื่องแบบนักศึกษาแก่นักศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบจ าหน่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา 
 

การจัดหาพัสดุที่จ าเป็นในการให้บริการหอพักนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดซื้อที่นอนขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 617 หลัง วงเงิน
จัดซื้อ 1,006,789.70 บาท และตู้เสื้อผ้า จ านวน 116 ตู้ เป็นเงินจ านวน 464,000 บาท เพ่ือบริการ
นักศึกษาหอพักปรับอากาศ ชาย/หญิง ในปีการศึกษา 2558  และเก้าอ้ีพลาสติกใหม่เปลี่ยนจากชุดเดิมใช้
ในหอพักสวัสดิการ 4 หลังทั้งหมดจ านวน  830 ตัว ใช้ในหอพักราชาวดี 1, 2 และ หอพักราชพฤกษ์ 2 
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ด้านโภชนาการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดให้การบริการด้านโภชนาการ โดยจัดหา

ผู้ประกอบการค้าเพ่ือจ าหน่ายอาหารแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในราคาย่อมเยา โดย
มีสถานที่ ให้บริการ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงอาหารกลาง 1 และ 2  ศูนย์อาหาร (FOOD CENTER) โรง
อาหารคณะศิลปศาสตร์ โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนและ
จัดหาผู้ประกอบการค้าในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตลาดนัดหลักสูตร งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร กิจกรรมลอยกระทง และอ่ืน ๆ รวมทั้งตลาดนัด ม.อุบล ฯ ซึ่งจัดจ าหน่ายอาหาร สินค้า และ
บริการ ให้แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัก
อาศัยในหอพักนักศึกษาด้วย 

 

  
ตลาดนัด ม.อุบล ฯ จัดทุกวันจันทร์ และวันพุธ 

 

การจัดหาพัสดุที่จ าเป็นในการให้บริการนักศึกษาภายในโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ศูนย์อาหาร 
(FOOD CENTER) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการ
จัดซื้อโทรทัศน์ สี 42 นิ้ว จ านวน 12 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน 141,996 บาท ไว้บริการนักศึกษาที่เข้ามาใช้
บริการภายในอาคาร เพ่ือรับทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ฯ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมที่นั่ง จ านวน  45 ชุด เป็นจ านวน 312,750 บาท และโต๊ะรับภาชนะที่
ใช้แล้ว จ านวน 6 ชุด เป็นจ านวนเงิน 192,000 บาท เพ่ือรองรับการบริการนักศึกษา และบุคลากรมาใช้
บริการของโรงอาหารที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
กลาง 1 ในส่วนของพ้ืนที่ทางเดิน ชั้น 1 โดยงบประมาณในการปรับปรุงเป็นจ านวนเงิน 93,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ รักษาสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา 
มาตรการ 

3.1 จัดท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จากการด าเนินงานด้านบริหารสัญญาผู้ประกอบการค้า
พบว่ามีผู้ประกอบการค้าค้างช าระค่าสาธารณูปโภคเป็นจ านวนมากและจากปัญหาดังกล่าว ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติในติดตามผู้ประกอบการค้าภายใน
มหาวิทยาลัยที่ค้างช าระค่าสาธารณูปโภค และจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการติดตามผู้ประกอบการ
ค้าภายในมหาวิทยาลัยที่ค้างช าระค่าสาธารณูปโภค จึงท าให้จ านวนผู้ประกอบการค้าภายในมหาวิทยาลัย
ที่ค้างช าระค่าสาธารณูปโภค ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือน 

 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

2. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับงานในอนาคตได้มากขึ้น และท างานได้อย่างมี
คุณภาพ 

3. มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการพักอาศัยของนักศึกษา และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
5. ระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และเป็น

ปัจจุบัน 
มาตรการ 

4.1 พัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนศักยภาพและ

ประสบการณ์ 
4.4 ปรับปรุงกายภาพ และภูมิทัศน์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
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4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสนับสนุนการด าเนินงานและการตัดสินใจ 
4.6 ปรับปรุงและจัดท ากฎ ระเบียบเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการ

ด าเนินงานทางธุรกิจ 
4.7 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาร่วมกัน 
4.8 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
4.9 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มีการก าหนดนโยบายแนวทางในการบริหารงาน 

โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและได้ใช้แผนกลยุทธ์ของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นกรอบการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านัก 
โดยส านักได้มีการก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือวัดผลส าเร็จการด าเนินงานของส านักตามกลยุทธ์ด้านต่างๆ จ านวน 
4 กลยุทธ์ และมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมที่
สอดรับกับกลยุทธ์ที่ก าหนดพร้อมก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณรองรับ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก 

ในการบริหารจัดการมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลโดยผู้บริหารระดับสูง
มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ก าหนดเป้าหมายวิธีการ และการแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งการมอบอ านาจต่างๆให้หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  

ส านักได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้ด าเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 ส านักจัดอยู่ใน กลุ่ม ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยมี
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่ก ากับ และติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน และน าข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ของส านัก เป็นหลักฐานในการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานของส านัก ฯ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส่ โดยเฉพาะแนวปฏิบัติงานการจัดหาผู้
ประกอบค้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัย แก่เกิดรายได้สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เป็น
ธรรม และโปรงใส่ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตาม
สายงาน โดยการเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณ์โดยจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรภายในส านัก ได้
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆ และ
ทักษะการท างาน โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมและสัมมนาฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีระบบการติดตามเพ่ือบุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา อบรม และ
ศึกษางานมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ให้บุคลากรภายในส านักได้น าความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม 
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ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสนับสนุนการ
ด าเนินงานและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินงานของส านัก ได้แก่ ระบบทะเบียน
นักศึกษาออนไลน์ (REG) ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 
มิต ิ(UBUFMIS) ระบบ QA Online ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 สารสนเทศของส านัก 
ด้านงบประมาณ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ UBUFMIS โดยได้รับความชอบจากคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 27,757,200 บาท 
โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 85,800 บาท และงบประมาณ
รายจ่ายด้วยเงินรายได้ เป็นจ านวน 27,671,400 บาท  

จากด าเนินการงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 มีรายได้ที่เกิดขึ้น เป็นจ านวนเงิน 19,894,538.67 บาท โดยมีรายละเอียดรายได้จากหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน จ านวนเงิน(บาท) 
1 ส านักงานผู้อ านวยการ 117,159.36  
2 ฝ่ายหอพักนักศึกษา 14,562,442.00  
3 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 5,214,937.31  

 รวม 19,894,538.67  
 
และจากด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 มีรายจ่ายที่เกิดข้ึนเป็นจ านวนเงิน 25,609,197.26 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล า 
ดับ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวนเงิน(บาท) 

รวม (บาท) เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

1 เงินเดือนและค่าจ้าง  3,704,616.00  3,704,616.00  
2 ค่าตอบแทน  601,940.00  601,940.00  
3 ค่าใช้สอย  4,380,135.40  4,465,900.40  
4 ค่าวัสดุ 85,765.00 3,036,910.69  3,036,910.69  
5 ค่าสาธารณูปโภค  2,425,564.17  2,425,564.17  
6 ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 3,012,300.00 11,374,266.00  14,386,566.00  
 รวม 3,098,065.00  25,523,432.26  28,621,497.26  
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บุคลากร 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีบุคลากรสายบริหารและสายสนับสนุน ในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังรายนามต่อไปนี้ 

บุคลากรสายบริหาร 
 

 

 
ผศ.เสาวดี กงเพชร 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 

 
 

 

3,997.09 

3,704.62 

570.78 

601.94 

4,085.78 

4,380.14 

88.79 

2,275.08 

85.77 

3,036.91 

11.04 

2,425.56 

11,561.14 

3,012.30 

11,374.27 

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

พัน

กราฟเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ 2557 และ พ.ศ. 2558

ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือนและค่าจ้าง
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นางสาวสมาพร นนท์พละ 

รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการ
ส านักงานผู้อ านวยการและฝ่ายหอพัก

นักศึกษา 

 
ผศ.บงกช สุขอนันต์ 

รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายส านักผู้อ านวยการ 
 

 
นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส านักผู้อ านวยการ 

 

 
 

 
นายรัชนนท์ แกะมา 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
นายชนษ์ปกรณ์หาญชูวงศ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
นายกันตินันท์ ตาบุดา 

นักวิชาการพัสดุ 
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นายวีระยุทธ แก้วกล้า 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
นางมนธิรา จันสุตะ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
นางสาวศิริลักษณ์ ทองไทย 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

 
นายสมหมาย คงศิลา 

พนักงานทั่วไป 

 
นายวีระพงษ์ สมสุพรรณ 

ช่างซ่อมบ ารุง 

 
นายจรูญ ค าแน่น 
พนักงานทั่วไป 

 
นายเจริญ ค าแน่น 

ช่างซ่อมบ ารุง 

 
นายไมตรี คะเนแน่น 

พนักงานทั่วไป 

 
นายวาทสันต์ อุทธสิงห์ 

พนักงานทั่วไป 
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นายสมัย ส าลีวงศ์ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
นายเสรี มั่นคง 
พนักงานทั่วไป 

 

 
 
ฝ่ายหอพักนักศึกษา 
 

 
นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางบุษดี วงษ์ศรีแก้ว 

พนักงานทั่วไป 

 
นางสาวกมลชนก เทศนา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์
 

 
นายภาคภูมิ โทนหงสา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
นางสาวดาริกา โทนหงสา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
นางสาวพิมพา ค ามุงคุณ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
นางบัว วงษ์ศรีแก้ว 

พนักงานทั่วไป 
 
อัตราก าลังของบุคลากร 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีจ านวนบุคลากรในปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้น 
24 ราย โดยจ าแนกได้ดังตารางดังนี้ 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพ 
 

หน่วยงาน 

ข้าราชการ/
พนักงาน 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
รวม 

สาย 
บริหาร 

สาย
สนับสนุน 

สาย 
บริหาร 

สาย
สนับสนุน 

สาย 
บริหาร 

สาย
สนับสนุน 

ส านักผู้อ านวยการ 3 6 - - - 7 16 
ฝ่ายบรหิารจดัการทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 

- 1 - - - 3 4 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา - 3 - - - 1 4 
รวม 3 10 - - - 11 24 
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ข้อมูลผู้ประกอบการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด าเนินการจัดเก็บรายได้จากการให้ใช้พ้ืนที่ประเภท

ต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ  2558  ดังนี้ 
1.พื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ 
 

ตารางแสดงประเภทการประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ล าดับ ประเภทธุรกิจ จ านวน หมายเหตุ 

1 ธนาคาร 1   
2 เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 11   
3 ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม 23   
4 เครื่องถ่ายเอกสาร    
5 ร้านกาแฟสด 5   
6 ร้านมินิมาร์ท 3   
7 ร้านเครื่องเขียน 2   
8 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร

กลาง 1 11 
 9 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร

กลาง 2 10  
10 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์

อาหาร 
13  

11 ผู้ประกอบการคณะศิลปศาสตร์ 2  
12 ผู้ประกอบการคณะบริหารศาสตร์ 7  

 
 

2.ห้องพักรับรอง 
ตารางแสดงจ านวนห้องพักรับรอง 

 

ล าดับ ชื่อแฟลต จ านวนห้องพัก หมายเหตุ 
1 แฟลต 3 12  
2 แฟลต 4 12  
 รวม 24  

 
 
 
 
 



24 
 

3.หอพักนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ล าดับ ชื่อหอพัก 
จ านวน 
ห้องพัก 

จ านวน 
ที่รับจริง (ราย) หมายเหตุ 

1 ลีลาวดี 1 126 237  
2 ลีลาวดี 2 126 273  
3 ราชาวดี 1  75 194  
4 ราชาวดี 2 75 130  
5 ราชาวดี 3 126 273  
6 ราชาวดี 4 126 222  
7 ราชพฤกษ์ 1 58 0 ปิดปรับปรุง 
8 ราชพฤกษ์ 2 75 151  

 รวม 806 1,480  
 


