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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนเพื่อบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเพ่ือสร้ำงสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกร และบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยฯให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสำหกิจเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และสร้ำงสวัสดิกำร โดยมีปรัชญำในกำรด ำเนินงำนคือ ใส่ใจสวัสดิการ สรรค์สร้างรายได้
และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่บริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เกิดรายได้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล พร้อม
ด้วยอัตลักษณ์ บริการด้วยจิตสาธารณะ บริหำรงำนโดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสำวดี กงเพชร เป็นผู้อ ำนวยกำร มี
อัตรำก ำลังจ ำนวนทั้งสิ้น 23 คน 

ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในปีงบประมำณ พ .ศ . 2560 
ได้ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยให้เพ่ิมขึ้น ใน
ด้ำนกำรบริหำรหอพักนักศึกษำ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรหอพักนักศึกษำ
จ ำนวน 8 หลัง โดยกำรบริหำรจัดกำรจะดูแลและให้บริกำรนักศึกษำเพ่ือให้พ้ืนที่ของหอพักนักศึกษำถูกใช้ประโยชน์
อย่ำงเต็มจ ำนวนทุกห้อง ซึ่งกำรพัฒนำจะเน้นในส่วนของกำรจองห้องพักออนไลน์ กำรให้บริกำรสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ให้บริกำร และกำรปรับปรุงหอพักนักศึกษำและจัดหำอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก
ต่อกำรพักอำศัยในหอพักนักศึกษำ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส ำนักบริหำรทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรเพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มุ่งเน้นที่จะจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษำ บุคลำกรและ
มหำวิทยำลัย ได้แก่กำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกำรภำยในโรงอำหำรกลำง 1 โรงอำหำรกลำง 2 โรง
อำหำรคณะและศูนย์อำหำร ซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ร้ำนกำแฟสด มินิมำร์ท และบริกำรอ่ืนๆ สำขำธนำคำร 
และเครื่อง ATM และกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เช่น กำรให้สิทธิ์ผลิตและจ ำหน่ำย
เครื่องหมำย-เครื่องแบบนักศึกษำ ให้บริกำรชุดครุย และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ด ำเนินกำรในเชิงธุรกิจ เพ่ือเป็น 
สวัสดิกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร โดยกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและเพ่ิมรำยได้ให้มีผล
ก ำไร 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีกำรพัฒนำ
ระบบสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเช่นกำรปรับปรุงหอพักนักศึกษำ กำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิรำบ
ภำยในโรงอำหำรกลำง 2 กำรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นต้องใช้ในหอพักนักศึกษำและโรงอำหำร ซึ่งส ำนักบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรสวัสดิกำรที่มีคุณภำพจึงมี
โครงกำรในกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนกำยภำพ สิ่งแวดล้อมและกำรให้บริกำร ดังนี้ 

2.1 กำรปรับปรุงระบบดับเพลิง และสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภำยในหอพักนักศึกษำใหม่ จ ำนวน 4 
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หลัง 

2.2 กำรปรับปรุงระบบน้ ำประปำหอพักนักศึกษำใหม่ จ ำนวน 4 หลัง 

2.3 ก่อสร้ำงที่ก้ันด้ำนหลังร้ำนค้ำภำยในศูนย์อำหำร (FOOD CENTER)  
2.4 จัดหำวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในศูนย์อำหำร/โรงอำหำร/หอพัก เช่น เครื่อง

ท ำน้ ำเย็น เครื่องฆ่ำเชื้อโรคช้อนส้อมด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต  ระบบกล้องวงจรปิด ที่นอน และอุปกรณ์กระจำย
สัญญำณอินเตอร์เน็ตไร้สำยภำยในหอพักนักศึกษำ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัย 

ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร ของ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้มีกำรอนุญำตให้สิทธิ์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องหมำยเครื่องแบบนักศึกษำ กำร
ให้บริกำรชุดครุย กำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมต่ำงๆของมหำวิทยำลัย แต่ยังพบว่ำมีกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ 
โดยได้มีกำรท ำหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบกำรที่ละเมิดสิทธิ์และได้หำรือกับส ำนักงำนกฎหมำยและนิติกำรเพ่ือ
ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกับผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ประโยชน์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรภำยในและระบบกำรให้บริกำร 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีกำรก ำหนดแผนกำรพัฒนำระบบบริหำรภำยในและระบบ
กำรให้บริกำร โดยมุ่งพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและระบบกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
ประหยัด และคุ้มค่ำ บนพื้นฐำนของกำรให้บริกำรด้วยจิตสำธำรณะ ดังนี้ 

1. กำรจองหอพักนักศึกษำ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. กำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำน internet ในหอพัก ผ่ำน Google Form 
3. พัฒนำรูปแบบเว็บไซต์ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหำครอบคลุมกำร

ด ำเนินงำนและสะดวกต่อกำรใช้งำน 
4. กำรอบรมกำรสุขำภิบำลอำหำรให้แก่ผู้ประกอบกำร  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ในกำรด ำเนินงำน ทั้งสิ้น 35,332,800.00 บำท แบ่งเป็นเงินงบประมำณแผ่นดิน 75,600.00 บำท งบประมำณเงิน
รำยได้ 35,257,200.00 บำท ทั้งนี้ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรำยได้จำกด ำเนินงำนทั้งสิ้น 
33,541,227.21 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนทั้งสิ้น 18,129,167.40 บำท และส ำนักบริหำรทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรช ำระคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย โดยวิ ธีกำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยไปยังส่วนกลำง เป็นจ ำนวนเงิน 12,500,000 บำท จึงท ำให้มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยทั้งสิ้น 2,912,059.81 
บำท 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักบริหำรทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ได้เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เป็นปีที่ 3 มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในเท่ำกับ 3.75 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรกำรให้บริกำรหอพักนักศึกษำ ครั้งที่ 1 เท่ำกับ 3.83 ครั้งที่ 2 
เท่ำกับ 3.90 และผลกำรประมินควำมพึงพอกำรใช้บริกำรโรงอำหำรกลำง ครั้งที่ 1 เท่ำกับ 4.16 และครั้งที่ 2 
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เท่ำกับ 4.08 
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ค าน า 

 

รำยงำนประจ ำปีฉบับนี้ ได้จัดท ำข้ึนเพ่ือรวบรวมกิจกรรมของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์กิจกรรมของหน่วยงำน 
และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  

 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรได้รับทรำบ
ข้อมูลในกำรด้ำนกำรด ำเนินงำน และเป็นประโยชน์ต่อกำรได้รับข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงคุณภำพในกำร
ให้บริกำรที่ดีขึ้น 

 

 

 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 1 

ค าน า 4 

สารบัญ 5 

สารบัญตาราง 6 

สารบัญแผนภูมิ 8 

สารบัญรูปภำพ 9 

ส่วนน า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 11 
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 13 
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 14 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก 

สรุปผลกำรกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 15 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 1 18 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 2  25 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 3  37 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 4 38 

ส่วนที่ 3 สารสนเทศของส านัก 

ด้ำนงบประมำณ  47 
ด้ำนบุคลำกร  52 
ด้ำนผู้ประกอบกำรค้ำ  56 
ด้ำนหอพักนักศึกษำ  57 
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สารบัญตาราง 

  
ตารางท่ี หน้า 

1    เปรียบเทียบรำยได้ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ถึง 2560 15 

2  เงินบริจำคเป็นทุนกำรศึกษำแยกตำมประเภทผู้ประกอบกำรที่บริจำค
ทุนกำรศึกษำ 

16 

3  เงินบริจำคเป็นทุนกำรศึกษำแยกตำมหน่วยงำนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ 17 

4 แสดงรำยกำรทรัพย์สินที่อยู่ในควำมดูแลของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

19 

5  แสดงรำยได้ที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรอนุญำตให้ใช้พื้นที่ โดย คัดเลือกผู้ประกอบกำร
ด้วยวิธีเสนอแผนธุรกิจ/ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำร 

23 

6  แสดงวัสดุและอุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน สถำนที่ติดตั้ง และ
รำคำ  ที่ด ำเนินกำรจัดหำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

29 

7 แสดงกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรพักอำศัยและกำร
ให้บริกำรของส ำนักฯ ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

23 

8 แสดงกำรเข้ำอบรม สัมมนำ ของบุคลำกรในสังกัดในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 

40 

9 แสดงผลกำรประเมินประกันคุณภำพภำยในระดับส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

45 

10 เปรียบเทียบรำยได้ที่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ถึง 2560 47 

11 แสดงกำรเปรียบเทียบรำยจ่ำย (เงินรำยได้) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2560 

49 

12 แสดงกำรเปรียบเทียบรำยจ่ำย (เงินงบประมำณ) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2560 

51 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี หน้า 

13 แสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมสถำนภำพ 56 

14   แสดงประเภทกำรประกอบธุรกิจภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 56 

15  แสดงจ ำนวนห้องพักรับรอง 57 

16 แสดงจ ำนวนนักศึกษำที่พักอำศัยภำยในหอพักนักศึกษำ 57 
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สารบัญแผนภูมิ 
  

แผนภูมิที่  หน้า 

1    แผนภูมิ โครงสร้ำงองค์กร 13 

2   กรำฟแสดงรำยรับ (ฝ่ำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 48 

3   กรำฟแสดงรำยรับ (ฝ่ำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 48 

4   กรำฟแสดงรำยจ่ำย (ฝ่ำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 50  

5   กรำฟแสดงรำยจ่ำย (ฝ่ำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 50  

6 กรำฟเปรียบเทียบรำยรับและรำยจ่ำยระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-
2560 

51 
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สารบัญรูปภาพ 

 

รูปภาพ  หน้า 

1  ของที่ระลึกที่ส ำนักจัดจ ำหน่ำย 23  

2  กำรใช้สนำมกีฬำของมหำวิทยำลัย โดยสโมสรฟุตบอลอุบลรำชธำนีเอฟซี 24 

3 ร่วมลงนำมกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560-2564 25 

4 ปรับปรุงระบบจ่ำยน้ ำประปำหอพักนักศึกษำ 25 

5 ติดตั้งตำข่ำยป้องกันนกพิรำบ 4 อำคำร 26 

6 ปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4 อำคำร 26 

7 ติดตั้งระบบกระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Access Point) 27 

8 ภูมิทัศน์โรงอำหำรกลำงที่ได้รับกำรปรับปรุง 27 

9 ภูมิทัศน์ศูนย์อำหำร (FOOD CENTER) ที่ได้รับกำรปรับปรุง 28 

10 เครื่องฆ่ำเชื้อโรคช้อนส้อมด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต 28 

11 หอพักนักศึกษำสัมพันธ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 31 

12 เตรียมควำมพร้อมซ้อมรับอัคคีภัยในหอพัก 32 

13 ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 33 

14 กีฬำฟุตซอลสำนสัมพันธ์หอพักนักศึกษำต้ำนยำเสพติด "UBU โกล์หนู CUP 
2017" 

33 

15 พ้ืนที่เศรษฐกิจพอเพียงบริเวณหอพักนักศึกษำ หอพักรำชพฤกษ์ 1 33 

16 กิจกรรมปลูกต้นดำวเรืองเพ่ือแสดงควำมจงรักภักดีและร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณ ในหลวงรัชกำลที่ 9 

34 

17 กำรตรวจวิเครำะห์สำรปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอำหำร 34 
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สารบัญรูปภาพ 

รูปภาพ
  

 หน้า 

18 กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรเพ่ือประกอบกิจกำรและพัฒนำพ้ืนที่ ภำยใน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 

35 

19 ตลำดนัด ม.อุบล ฯ จัดทุกวันจันทร์ และวันพุธ 35 

20 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร 36 

21 บริกำรเครื่องจัดจ ำหน่ำยเครื่องแต่งกำยบัณฑิต 36 

22 บริกำรน้ ำดื่มส ำหรับบัณฑิต 36 

23 ดูแลกำรจัดจ ำหน่ำยดอกไม้และของที่ระลึก 37 

24 ร้ำนกำแฟสด 37 

25 ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทำงปัญญำ ประจ ำปี 2560 38 

26 กำรพัฒนำงำนโดยกำรจัดกำรควำมรู้ 40 

27 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 42 

28 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดนโยบำย แผนงำนของผู้บริหำรระดับสูง 44 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประวัติความเป็นมา 

ตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน พ.ศ.2548 อนุมัติให้จัดตั้งส ำนัก
บริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เมื่อมหำวิทยำลัยออกนอกระบบแล้ว  และตำมประกำศโครงกำรจัดตั้งส ำนัก
บริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  พ.ศ. 2549 ฉบับวันที่ 3 เมษำยน 2549 โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ มีสถำนะเทียบเท่ำคณะ อยู่ในก ำกับของมหำวิทยำลัยมีฐำนะไม่เป็นส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อ
อธิกำรบดี มีกำรด ำเนินงำนและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรนอกระบบรำชกำรเพ่ือควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 
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 และมิได้อยู่ในสังกัด
โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องโครงกำร
จัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 2) ประกำศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 

วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2557 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส ำนักตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องจัดตั้งส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้จัดตั้งส่วน
งำนภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีขึ้นเรียกว่ำ “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

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีว่ำด้วย กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ .ศ. 
2557 ลงวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2557 
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หน่วยงานในสังกัด 

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

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร มีหน้ำที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนแผนงำนและงบประมำณงำนพัสดุ งำนบุคคล 
งำนกำรเงินและบัญชีและกำรบริหำรงำนทั่วไป 

2.ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย หรือใช้

ประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรศึกษำและกำรเพ่ิมรำยได้แก่มหำวิทยำลัยวำงแผนกำรผลิต 
กำรตลำด กำรลงทุนเพ่ือหำรำยได้จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยส่งเสริมสนับสนุนกำรลงทุนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
เพ่ือจัดหำรำยได้ให้แก่หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย 

3.ฝ่ายหอพักนักศึกษา 

ฝ่ำยหอพักนักศึกษำมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรหอพักนักศึกษำ ดูแลควำมเรียบร้อย วินัยนักศึกษำ และควำม
เป็นอยู่ของนักศึกษำที่พักภำยในหอพักนักศึกษำ รวมถึงกำรบริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีหอพักนักศึกษำที่อยู่ใน
ควำมดูแล จ ำนวน 8 หลัง ประกอบไปด้วย หอพักนักศึกษำแบบ 4 ชั้นจ ำนวน 7 อำคำร และหอพักนักศึกษำแบบ 
2 ชั้น จ ำนวน 1 อำคำร 

 

ปรัชญา 

ใส่ใจสวัสดิการ สรรค์สร้างรายได้และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 

 

วิสัยทัศน ์

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นองค์กรที่บริหารจัดการสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดรายได้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยระบบบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล 

 

อัตลักษณ์ 

ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ 

 

พันธกิจ 

1. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิ โครงสร้ำงองค์กร 
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คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีที่ 2552/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2559 โดยมีคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตำมรำยชื่อ
ดังนี้ 

 

 
รองศำสตรำจำรย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ประธำนคณะกรรมกำร 
 

 
นำยมำนิต รจุิวโรดม 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
นำยรำชพร ปทะวำนิชกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
นำยนภดล พัฒนะศิษอุบล 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
รองศำสตรำจำรย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง 

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร ์
กรรมกำร 

 
นำยทรงพล อินทเศียร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
กรรมกำร 

 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสำวดี กงเพชร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก  

สรุปผลการการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับกำรจัดตั้งเป็นส ำนักที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ในปี พ .ศ. 

2557 โดยมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่อยู่ในควำมดูแลตำมประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง ทรัพย์สิน
ที่อยู่ในอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ .ศ. 2557 เพ่ือก่อให้เกิดรำยได้
สูงสุด  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ผลด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้ำนงำนสำร
บรรณ งำนบุคคล งำนแผนและงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ และบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ปรำกฏว่ำ
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรำยได้จำกด ำเนินงำนทั้งสิ้น 33,541,227.21 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยจำก
กำรด ำเนินงำนทั้งสิ้น 18,129,167.40 บำท และส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรช ำระคืนเงิน
ค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย โดยวิธีกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยไปยังส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย 
เป็นจ ำนวนเงิน 12,500,000 บำท จึงท ำให้มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยทั้งสิ้น 2,912,059.81 บำท (ข้อมูลรำยรับ ณ 
วันที่ 30 กันยำยน 2560)  
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบรำยได้ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ถึง 2560 

ฝ่ำย 
ปีงบประมำณ 

2559 

ปีงบประมำณ 
2560 

ผลต่ำง 

(บำท) 
ร้อยละ 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 127,282.54 57,640 -69,642.54 -54.71 

หอพักนักศึกษำ 21,285,127.91 23,208,254.72 1,923,126.81 9.04 

บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

7,056,754.37 10,275,332.49 3,218,578.12 45.61 

รวม 28,469,164.82 33,541,227.21 5,072,062.39 17.82 
 

สำเหตุที่รำยได้ฝ่ำยหอพักนักศึกษำที่เพ่ิมข้ึน เป็นจ ำนวนเงิน 1,923,126.81 บำท เนื่องมำจำกรับรู้รำยได้
จำกโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน  โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี เป็นจ ำนวนเงิน 1,496,760.00 บำท และรำยได้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็น
จ ำนวนเงิน 3,218,578.12 เนื่องมำจำกรำยได้จำกกำรให้สิทธิ์กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2560-2564 เป็นจ ำนวนเงิน 3,000,000 บำท  

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงำนจัดหำรำยได้เพ่ือส่งเสริมกิจกำรของมหำวิทยำลัย 
มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลและบริหำรจัดกำรหอพักนักศึกษำ และกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีเพ่ือประกอบกิจกำร ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มุ่งเน้นที่จะจัดให้มี
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำและบุคลำกร ให้มำกที่สุด ซึ่งกำรบริหำร
จัดกำรกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเพ่ือประกอบกิจกำร ตลอดจนสิทธิประโยชน์
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ต่ำงๆ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2557 ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่ประกอบกิจกำร

อยู่แล้วและได้รับกำรส่งมอบจำกหน่วยงำนต่ำงๆ กำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำหนดอัตรำค่ำบ ำรุงตลอดจนกำรต่อ
สัญญำ ด ำเนินกำรในรูปแบบเดิมตำมที่แต่ละหน่วยงำนได้เคยท ำมำคือกำรยื่นขอต่อสัญญำปีต่อปีและอัตรำค่ำบ ำรุง
เท่ำเดิมทุกปี  ดังปรำกฏในตำรำงเปรียบเทียบอัตรำค่ำบ ำรุงกำรใช้พ้ืนที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2559 (เอกสำรแนบหมำยเลข 1) ตำมมติ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์จำกที่ดิน ทั้งนี้   ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
มีกำรจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประกำศ ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2559 (เอกสำรแนบหมำยเลข 2) 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้เริ่มปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำหนดอัตรำค่ำบ ำรุงตลอดจนกำร
คัดเลือกส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ โดยใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจ /ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรคัดเลือกที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง เพ่ือคณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์  กำรให้บริหำร 
รูปแบบร้ำน แผนกำรด ำเนินงำน และแผนกำรเงิน ตลอดจนอัตรำค่ำบ ำรุงพ้ืนที่ ที่เหมำะสม เช่น ร้ำนเครื่องดื่มและ
อำหำรว่ำง ร้ำนถ่ำยเอกสำร อำคำรเรียนรวม 5 ร้ำนกำแฟสดส ำนักวิทยบริกำร ร้ำนกำแฟสดส ำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย ร้ำนกำแฟสดวิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรใหม่ทั้งหมด โดยกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร
ใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจ/ ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรคัดเลือกที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง เพ่ือคณะกรรมกำรจะได้
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรให้บริหำร รูปแบบร้ำน แผนกำรด ำเนินงำน และแผนกำรเงิน 
ตลอดจนอัตรำค่ำบ ำรุงพื้นที่ ที่เหมำะสม ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ท ำให้ฝ่ำยทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ฯ ได้เห็น
มูลค่ำกำรตลำดของกำรประกอบกิจกำรที่มีมูลค่ำสูงขึ้นตำมจ ำนวนนักศึกษำและกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ที่ดีและมีคุณภำพให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก ำหนด เช่น มำตรฐำนกำร
ให้บริกำรภำยในโรงอำหำร มำตรฐำนซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง มำตรฐำนร้ำนมินิมำร์ท และในปีกำรศึกษำ 2560 
ยังมีกำรกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำและบริกำรต่ำงๆ อีกด้วย  

นอกจำกกำรด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรในปี พ .ศ . 2560 ในรูปแบบกำรยื่นข้อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรที่ท ำให้สะท้อนมูลค่ำทำงกำรตลำดที่แท้งจริงแล้ว ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จึง
ค ำนึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีจะได้รับ จึงขอรับกำรสนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำ 
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ได้รับบริจำคทุนกำรศึกษำจ ำนวน ทั้งสิ้น 506,500 บำท รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 2 เงินบริจำคเป็นทุนกำรศึกษำแยกตำมประเภทผู้ประกอบกำรที่บริจำคทุนกำรศึกษำ 

ที ่ ประเภทผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1 เครื่องซักผ้ำหยอดเหรียญ 13,000.00  
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ที ่ ประเภทผู้ประกอบกำร จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

2 ซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง 21,000.00  

3 ตลำดนัด ม.อุบลฯ 5,000.00  

4 สำขำธนำคำร 220,000.00  

5 ร้ำนอำหำร 44,000.00  

6 ร้ำนกำแฟสด 30,500.00  

7 ร้ำนมินิมำร์ท 8,000.00  

8 ร้ำนถ่ำยเอกสำร 3,000.00  

9 ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ 1,000.00  

10 ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ 1,000.00  

11 ร้ำนจ ำหน่ำยดอกไม้และของที่ระลึก 10,000.00  

12 ร้ำนถ่ำยภำพพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 100,000.00  

13 ร้ำนชุดครุยและเครื่องแต่งกำยบัณฑิต 50,000.00  

 

ตำรำงที่ 3 เงินบริจำคเป็นทุนกำรศึกษำแยกตำมหน่วยงำนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ 

ล ำดับ หน่วยงำนที่รับทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

1 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 431,500.00  

2 คณะวิทยำศำสตร์ 12,000.00  

3 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 16,000.00  

4 คณะเกษตรศำสตร์ 4,000.00  

5 คณะบริหำรศำสตร์ 16,500.00  

6 คณะศิลปศำสตร์ 8,000.00  

7 คณะพยำบำลศำสตร์ 3,000.00  
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ล ำดับ หน่วยงำนที่รับทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

8 คณะรัฐศำสตร์ 9,500.00  

9 วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 2,000.00  

10 คณะนิติศำสตร์  2,000.00  

11 คณะเภสัชศำสตร์ 2,000.00  

 
ทั้งนี้ ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น ำส่งเงินบริจำคเพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำให้แก่ ส ำนักงำน

พัฒนำนักศึกษำ และคณะต่ำง ๆ เพ่ือด ำเนินกำรตำมควำมจ ำนงของผู้บริจำคเรียบร้อยแล้ว 

ในเรื่องของกำรด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ที่อยู่ในควำมดูแลของมหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือยกร่ำง
ระเบียบ และประกำศ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ดี และไม่ขัดกับ กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัยอุบลรำธำนี โดยปัจจุบันอยู่ระกว่ำงกำรด ำเนินกำรยกร่ำงประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำและกำรต่อสัญญำผู้ประกอบกำรเพ่ือสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ. 2560 

ปีงบประมำณ 2560 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 ำนักฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ตัวบ่งชี้
และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยวิธีปรับปรุงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่อยู่ในควำมดูแลของส ำนักฯ ก่อให้เกิดรำยได้สูงสุดแก่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยส ำนัก
บริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดให้มีกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกำรค้ำภำยในมหำวิทยำลัย ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงที่ 4 แสดงรำยกำรทรัพย์สินที่อยู่ในควำมดูแลของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง 

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 
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 

 
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 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง 
ร้ำนที่ 24 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 
ร้ำนที่ 12 
ร้ำนที่ 13 
ร้ำนที่ 14 
ร้ำนที่ 15 
ร้ำนที่ 16 

 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกใหม่) 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ตึกเก่ำ) 
คณะบริหำรศำสตร์ 
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะรัฐศำสตร์ 
คณะเกษตรศำสตร์ 
คณะศิลปศำสตร์  
คณะศิลปศำสตร์ (สถำบันภำษำฯ) 
คณะเภสัชศำสตร์ 
คณะนิติศำสตร์ 
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 

 
 
หน้ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง 
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 
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 
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 
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ล าดับ รายการทรัพย์สิน สถานทีต่ั้ง 
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
เพ่ือหำรำยได้ 

ภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

28 กำรให้สิทธิใช้ตรำสัญลักษณ์ ม.อุบลฯ เชิง
พำณิชย์ 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

29 สิทธิกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน หรือ
อสังหำริมทรัพย์อื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยใน
เชิงพำณิชย์ 

 

 

1.1 สร้ำงสินค้ำและบริกำรใหม ่

ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยของที่ระลึก 
ในเทศกำลต่ำง ๆ เช่น กำรจ ำหน่ำย เสื้อ ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกร
มหำวิทยำลัยอุบลรำยธำนี ได้ร่วมกันน้อมล ำรึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดไม่ได้ของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9  และของที่ระลึกอ่ืน ๆ และได้จัดท ำตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พร้อมกรอบ
และกล่องผ้ำเพื่อจัดจ ำหน่ำยให้ นักศึกษำ บุคลำกร ศิษย์เก่ำและหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นที่ระลึก  
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รูปที่ 1 ของที่ระลึกท่ีส ำนักจัดจ ำหน่ำย 

 
1.2 เพ่ิมรำยได้จำกสินค้ำและบริกำรเดิม 

กำรเพ่ิมรำยได้จำกสินค้ำและบริกำรเดิม ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้เพ่ิมช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรบริกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคม (Social Media) เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรสร้ำงรำยได้
จำกบริกำรของส ำนัก เช่น กำรจ ำหน่ำยเครื่องหมำย เครื่องแบบนักศึกษำมหำวิทยำลัย  จ ำหน่ำยเครื่องหมำย
พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำหน่ำยเสื้อคอโปโล ในวำระต่ำง ๆ ในรอบปี กำรบริกำรหอพักนักศึกษำ ห้องพักรับรอง 
และอ่ืน ๆ เป็นต้น และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำร
คัดเลือกผู้ประกอบกำรใหม่ทั้งหมด โดยใช้วิธีเสนอแผนธุรกิจ/ ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรคัดเลือก เพ่ือ
คณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรให้บริหำร รูปแบบร้ำน แผนกำร
ด ำเนินงำน และแผนกำรเงิน ตลอดจนอัตรำค่ำบ ำรุงพ้ืนที่ ที่เหมำะสม ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ท ำให้ได้เห็น
มูลค่ำกำรตลำดของกำรประกอบกิจกำรภำยในมหำวิทยำลัยมูลค่ำสูงขึ้นตำมจ ำนวนนักศึกษำและกำรพัฒนำของ
มหำวิทยำลัย  
 

ตำรำงที่ 5 แสดงรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรอนุญำตให้ใช้พื้นที่ โดย คัดเลือกผู้ประกอบกำรด้วยวิธีเสนอแผนธุรกิจ/ยื่น
ข้อเสนอต่อคณะกรรมกำร 

ล าดับ ประเภท 
อัตราค่าบ ารุงการใช้พื้นที่(ต่อปี) ส่วนต่าง 

ค่าบ ารุงพื้นที่  ปี 2558-2559 ปี 2559-2560 
1 ร้ำนภำยในโรงอำหำรและศูนย์อำหำร 1,180,500 1,171,101 -9,399 
2 ซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง 593,900 660,400 66,500 
3 ร้ำนกำแฟสด 358,500 431,000 72,500 
4 ร้ำนถ่ำยเอกสำร 349,000 324,000 -25,000 
5 ธนำคำรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) 1,132,000 1,204,000 72,000 
6 อ่ืน ๆ  764,000 1,272799 508,799 

  รวม 4,377,900 5,014,300 636,4007 
หมำยเหตุ : อื่น ๆ ได้แก่ รำ้นมินิมำร์ท ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ เครือ่งซักผ้ำหยอดเหรียญ ตลำดนัด ม.อุบล ฯลฯ 
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จำกผลกำรด ำเนินงำนจะเห็นได้ว่ำมีรำยได้รวมเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งซุ้มเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ร้ำนกำแฟสด
ธนำคำรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)และรำยได้จำกกำรด ำเนินกำรประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้ มีผลประกอบกำรที่
ลดลงใน 2 หน่วยธุรกิจ คือ โรงอำหำรและศูนย์อำหำร เนื่องจำกมีกำรปรับปรุง ซ่อมแซมห้องผู้ประกอบกำรส่งผล
ให้ไม่สำมำรถรับผู้ประกอบกำรได้เต็มจ ำนวน และร้ำนถ่ำยเอกสำร เนื่องจำกปัจจุบันนักศึกษำให้ควำมส ำคัญกับสื่อ
กำรเรียนและสื่อสังคมแบบออนไลน์มำกขึ้นประกอบกับกำรรณรงค์ให้มีกำรลดใช้กระดำษจึงส่งผลให้กำรใช้บริกำร
เครื่องถ่ำยเอกสำรลดลง 

1.3 สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำและบริกำรต่ำงๆ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือหำรำยได้และเป็นสวัสดิกำรแก่
นักศึกษำ บุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ดังนี้ 

1. สโมสรฟุตบอลอุบลรำชธำนีเอฟซี จังหวัดอุบลรำชธำนี ในกำรใช้สนำมกีฬำกลำงมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีเป็นสนำมเหย้ำของทีมอุบลรำชธำนีเอฟซี โดยสโมสรฟุตบอลอุบลรำชธำนีเอฟซี ได้ปรับปรุงและดูแล
สนำมเป็นอย่ำงดีและมีกำรช ำระค่ำบ ำรุงกำรใช้ พ้ืนที่สนำมกีฬำกลำงมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีตำ มที่
คณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก ำหนด 

2. ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ในกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 - 2564 
 

 
รูปที่ 2  กำรใช้สนำมกีฬำของมหำวิทยำลัย โดยสโมสรฟุตบอลอุบลรำชธำนีเอฟซี 
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รูปที่ 3 ร่วมลงนำมกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560-2564 

 
และได้รับควำมร่วมจำกคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรส่งตัวแทนเพ่ือร่วมคัดเลือกผู้ประกอบกำรและ

ตรวจประเมินกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำร โรงอำหำรกลำง ศูนย์อำหำร โรงอำหำรคณะต่ำง ๆ  ร้ำนกำแฟสด 
ซุ้มเครื่องดืม่และอำหำรว่ำง 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ    
เป้าประสงค์ นักศึกษำ บุคลำกรได้รับกำรบริกำรสวัสดิกำรด้ำนที่พัก ด้ำนโภชนำกำร ที่มีคุณภำพ 

มาตรการ 

2.1 ปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภคประกอบอำคำร และภูมิทัศน์โดยรอบอำคำรหอพักและโรง
อำหำร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรและ
ระบบสำธำรณูปโภคประกอบอำคำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงระบบจ่ำยน้ ำประปำหอพักนักศึกษำ ประกอบไปด้วยหอพักลีลำวดี 1 และ 2 หอพักรำชำวดี 
3 และ 4 โดยมีงบประมำณในกำรปรับปรุงเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 369,000 บำท (สำมแสนหกหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)  

 
รูปที่ 4 ปรับปรุงระบบจ่ำยน้ ำประปำหอพักนักศึกษำ 
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2. ติดตั้งตำข่ำยป้องกันนกพิรำบ 4 อำคำร ประกอบไปด้วยหอพักลีลำวดี 1 และ 2 หอพักรำชำวดี 3 
และ 4 โดยมีงบประมำณในกำรติดตั้งเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 698,996 บำท (หกแสนเก้ำหมื่นแปดพันเก้ำร้อยเก้ำสิบ
หกบำทถ้วน)  

  
รูปที่ 5 ติดตั้งตำข่ำยป้องกันนกพิรำบ 4 อำคำร 

 
3. ปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบไปด้วยหอพักลีลำวดี 1 และ 2 หอพัก

รำชำวดี 3 และ 4 โดยมีงบประมำณในกำรปรับปรุงเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 295,000.บำท (เก้ำหมื่นสองพักสำมแสน
หกหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 

       
รูปที่ 6 ปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4 อำคำร 

 
4. ติดตั้งระบบกระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Access Point) ประกอบไปด้วยหอพักลีลำวดี 1 

และ 2 หอพักรำชำวดี 3 และ 4 โดยมีงบประมำณในกำรติดตั้งเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 980,000  บำท (เก้ำแสนแปด
หมื่นบำทถ้วน)  
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รูปที่ 7 ติดตั้งระบบกระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Access Point) 

 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอำหำรกลำง โดยมีงบประมำณในกำรปรับปรุงเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000.00 

บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
 

 
รูปที่ 8 ภูมิทัศน์โรงอำหำรกลำงที่ได้รับกำรปรับปรุง 

 
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อำหำร โดยมีงบประมำณในกำรปรับปรุงเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000.00

บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
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รูปที่ 9 ภูมิทัศน์ศูนย์อำหำร (FOOD CENTER) ที่ได้รับกำรปรับปรุง 

 
7. จัดซื้อเครื่องฆ่ำเชื้อโรคช้อนส้อมด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต โดยมีงบประมำณในกำรปรับปรุงเป็นจ ำนวน

เงินทั้งสิ้น 222,000.00.บำท (สองแสนสองหมื่นสองพันบำทถ้วน) 
 

 
รูปที่ 10 เครื่องฆ่ำเชื้อโรคช้อนส้อมด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต 
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2.2 จัดหำวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในศูนย์อำหำร/โรงอำหำร/หอพัก 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยเพ่ือ
ให้บริกำรในศูนย์อำหำร โรงอำหำรกลำง และหอพักนักศึกษำ ให้กับนักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 6 แสดงวัสดุและอุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน สถำนที่ติดตั้ง และรำคำ  ที่ด ำเนินกำร
จัดหำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

ล าดับ ประเภท จ านวน สถานที่ติดตั้ง ราคารวม(บาท) 

1 ม้ำนั่งยำวพร้อมพนักพิง 30 ตัว หอพักรำชพฤกษ์ 2 
หอพักรำชำวดี 1,2 

 69,000 

2 เครื่องท ำน้ ำเย็น 3 หัวก๊อก
พร้อมเครื่องกรอง 

1 เครื่อง หอพักลีลำวดี 2 
  

 22,000 

3 กระติกน้ ำร้อน 
(ทดแทนของเดิม) 

8 เครื่อง หอพักลีลำวดี 1,2/หอพัก
รำชพฤกษ์ 1/ 2 
หอพักรำชำวดี 1,2,3,4 

  

4 ไมโครเวฟ 8 เครื่อง หอพักลีลำวดี 1,2/หอพัก
รำชพฤกษ์ 1/ 2 
หอพักรำชำวดี 1,2,3,4 

  

 5 ไฟฉุกเฉิน 30 เครื่อง หอพักลีลำวดี 1,2/หอพัก
รำชพฤกษ์ 1/ 2 
หอพักรำชำวดี 1,2,3,4 

80,000  

6 โทรทัศน์สี 43 นิ้ว 1 เครื่อง หอพักลีลำวดี 1 12,990  

7 จัดซื้อท่ีนอนหอพักสวัสดิกำร 4 
อำคำร 

696 หลัง หอพักรำชพฤกษ์ 1,2 
หอพักรำชำวดี 1,2 

796,850.40 

8 ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 1 งำน หอพักรำชพฤกษ์ 1 28,000 

9 เครื่องฆ่ำเชื้อโรคช้อนส้อมด้วย 12  เครื่อง โรงอำหำรกลำง  222,000 
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ล าดับ ประเภท จ านวน สถานที่ติดตั้ง ราคารวม(บาท) 

แสงอุลตร้ำไวโอเลต 
 

2.3 พัฒนาระบบการให้บริการ 

มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก แก่นักศึกษำและผู้ปกครอง ดังนี้ 
1. กำรจองหอพักนักศึกษำ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  
2. กำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำน internet ในหอพัก ผ่ำน Google Form 
3. พัฒนำรูปแบบเว็บไซต์ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพ่ือให้มีเนื้อหำครอบคลุม

กำรด ำเนินงำน และสะดวกต่อกำรใช้งำน 
4. กำรอบรมกำรสุขำภิบำลอำหำรให้แก่ผู้ประกอบกำร 

2.4 พัฒนำกิจกรรมเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรพักอำศัยและใช้บริกำร 

ในด้ำนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ดี ให้แก่นักศึกษำที่พักภำยในหอพักนักศึกษำ และ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมดังนี้ 
ตำรำงที่ 7 แสดงกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรพักอำศัยและกำรให้บริกำรของส ำนักฯ ที่
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ล ำดับ กิจกรรมโครงกำร เวลำจัดกิจกรรม งบประมำณ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วม 

1. กีฬำฟุตซอลสำนสัมพันธ์หอพักนักศึกษำต้ำนยำ
เสพติด "UBU โกล์หนู CUP 2017" 

เดือนมกรำคม- 
กุมภำพันธ์ 2560 

17,328 160 

 

2. หอพักนักศึกษำสัมพันธ์ วันที่ 4  กุมภำพันธ์ 
2560 

71,040 272 

3 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมซ้อมรับอัคคีภัยใน
หอพัก 

วันที่ 26 เมษำยน 
2560 

136,700 55 

4 กิจกรรมปลูกต้นดำวเรืองเพ่ือแสดงควำม
จงรักภักดีและร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ใน
หลวงรัชกำลที่ 9 

 วันที่ 13 กันยำยน 
2560 

11,390 60 

5 พ้ืนที่เศรษฐกิจพอเพียงบริเวณหอพักนักศึกษำ 
หอพักรำชพฤกษ์ 1 

 วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 
2560 

7,000 35 
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ล ำดับ กิจกรรมโครงกำร เวลำจัดกิจกรรม งบประมำณ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำร่วม 

6 ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559  วันที่ 28 กรกฎำคม 
2559 

39,000 531 

7 ตลำดนัด ม.อุบล ทุกวันจันทร์และวัน
พุธ 

- 1,462 

8 กำรตรวจวิเครำะห์สำรปนเปื้อนในวัตถุดิบ
ประกอบอำหำร 

วันที่ 7 เมษำยน 
2560 

0.00 71 

9 กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรเพ่ือประกอบกิจกำร
และพัฒนำพ้ืนที่ ภำยในมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

วันที่ 3 เมษำยน 
2560 

- - 

10 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร วันที่ 15 กรกฎำคม 
2560 

37,806 68 
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รูปที่ 11 หอพักนักศึกษำสัมพันธ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

  

รูปที่ 12 เตรียมควำมพร้อมซ้อมรับอัคคีภัยในหอพัก 
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รูปที่ 13 ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 

   

รูปที่ 14 กีฬำฟุตซอลสำนสัมพันธ์หอพักนักศึกษำต้ำนยำเสพติด "UBU โกล์หนู CUP 2017" 

  

รูปที่ 16 พ้ืนที่เศรษฐกิจพอเพียงบริเวณหอพักนักศึกษำ หอพักรำชพฤกษ์ 1 
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 รูปที่ 17 กิจกรรมปลูกต้นดำวเรืองเพ่ือแสดงควำมจงรักภักดีและร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ในหลวงรัชกำลที่ 9 
 

จัดหำผู้ประกอบกำรค้ำในกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ได้แก่ ตลำดนัดหลักสูตร งำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร โครงกำรหนึ่งใจติวให้น้อง งำนประเพณีลอยกระทง และอ่ืน ๆ รวมทั้งตลำดนัด ม .อุบล ฯ ซึ่งจัด
จ ำหน่ำยอำหำร สินค้ำ และบริกำร ให้แก่นักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เพ่ือสร้ำง
บรรยำกำศที่ดีในกำรพักอำศัยในหอพักนักศึกษำ และศูนย์อำหำร 

 

 
รูปที่ 18 กำรตรวจวิเครำะห์สำรปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอำหำร 
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รูปที่ 19 กำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรเพ่ือประกอบกิจกำรและพัฒนำพ้ืนที่ ภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 
 

 

 

 รูปที่ 20 ตลำดนัด ม.อุบล ฯ จัดทุกวันจันทร์ และวันพุธ 
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  รูปที่ 21 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร 
 

  

 รูปที่ 22 บริกำรเครื่องจัดจ ำหน่ำยเครื่องแต่งกำยบัณฑิต 

 

  

  รูปที่ 23 บริกำรน้ ำดื่มส ำหรับบัณฑิต 



 

 
 

    37 
 

 

   

 รูปที่ 24 ดูแลกำรจัดจ ำหน่ำยดอกไม้และของที่ระลึก 

 

  
 

 

 รูปที่ 25  ร้ำนกำแฟสด 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัย 

เป้าประสงค์ รักษำสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 

มาตรการ 

3.1 จัดท ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกำรป้องปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัย 

จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรสัญญำผู้ประกอบกำรค้ำพบว่ำมีผู้ประกอบกำรค้ำค้ำงช ำระค่ำสำธำรณูปโภค
เป็นจ ำนวนมำก และจำกปัญหำดังกล่ำว ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนวปฏิบัติ
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ในกำรติดตำมผู้ประกอบกำรค้ำภำยในมหำวิทยำลัยที่ค้ำงช ำระค่ำสำธำรณูปโภค โดยได้ก ำหนดมำตรกำรกำร
ติดตำมกำรค้ำงช ำระค่ำสำธำรณูปโภคของผู้ประกอบกำรให้ช ำระเงินค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ภำยในวันที่ 25 ของ
ทุกเดือนและมีกำรติดตำมทำงถำมผู้ค้ำงช ำระทำงโทรศัพท์พร้อมทั้งก ำหนดค่ำปรับกรณีช ำระค่ำสำธำรณูปโภคช้ำ
กว่ำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ โดยก ำหนดค่ำปรับในอัตรำ 100 บำท/วัน ซึ่งจำกกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงกำรติดตำมผู้ประกอบกำรค้ำภำยในมหำวิทยำลัยที่ค้ำงช ำระค่ำสำธำรณูปโภคท ำให้ปัจจุบันไม่มี
ผู้ประกอบกำรค้ำงช ำระค่ำสำธำรณูปโภค 

ในปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรปัญหำกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ประจ ำปี 2560 ซึ่งได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ประจ ำปี 2560 ไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ์ในกำรจัดจ ำหน่ำยชุดเครื่องแบบ -เครื่องหมำยนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

2. ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ์ในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยชุดครุยวิทยฐำนะ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

3. ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ์ในกำรใช้ตรำสัญลักษณ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
และจำกกำรส ำรวจกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีทั้งกำรส ำรวจในพ้ืนที่จังหวัด

อุบลรำชธำนีและส ำรวจใน สื่อสังคมออนไลน์ ผลปรำกฏว่ำมีกำรใช้ชื่อและภำพมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีในกำร
โฆษณำกำรจ ำหน่ำยชุดนักศึกษำ ซึ่งอยู่ระกว่ำงกำรหำรือส ำนักงำนกฎหมำยและนิติกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำมแนวทำง
ที่เหมำะสมต่อไป 

 

 
 รูปที่ 26 ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทำงปัญญำ ประจ ำปี 2560 

 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนำระบบบริหำรภำยในและระบบกำรให้บริกำร   

เป้าประสงค์   1. มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมีธรรมำภิบำล 

2. บุคลำกรมีศักยภำพ สำมำรถรองรับงำนในอนำคตได้มำกขึ้น และท ำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
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3. มีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อกำรพักอำศัยของนักศึกษำ และกำรปฏิบัติง ำนของ
บุคลำกร 

4. มีฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศท่ีทันสมัยรองรับกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 

5. ระบบกลไกและกำรบริหำรกำรเงิน และงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 

 

มาตรการ 

4.1 พัฒนำ ปรับปรุงขั้นตอนกำรให้บริกำรให้ชัดเจนและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร ให้เกิดควำมชัดเจน และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ดังนี้ 

ปรับปรุงขั้นตอน และแนวปฏิบัติในกำรรับช ำระค่ำกระแสไฟฟ้ำหอพักนักศึกษำ จำกเดิมนักศึกษำต้อง
ช ำระเงินผ่ำนระบบธนำคำรเท่ำนั้นท ำให้ประสบปัญหำนักศึกษำค้ำงช ำระค่ำกระแสไฟฟ้ำ ดังนั้นในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 ได้มีกำรเพิ่มช่องทำงกำรช ำระอีกหนึ่งช่องทำงโดยนักศึกษำสำมำรถช ำระเงินค่ำกระแสไฟฟ้ำได้ ณ ส ำนัก
บริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ภำยในระยะเวลำที่ส ำนักฯก ำหนด เพ่ือลดจ ำนวนกำรค้ำงช ำระค่ำกระแสไฟฟ้ำ  
และผู้ประกอบกำรค้ำ เนื่องจำกนักศึกษำ และผู้ประกอบกำร ค้ำงช ำระค่ำกระแสไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนมำก ทำงส ำนักฯ 
ปรับปรุงขั้นตอน และแนวปฏิบัติส ำหรับกำรรับช ำระ โดยก ำหนดมำตรกำรในกำรกระตุ้นให้นักศึกษำ และ
ผู้ประกอบกำร มำช ำระค่ำกระแสไฟฟ้ำตำมก ำหนดระยะเวลำมำกข้ึน  

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในหัวข้อ “หัวข้อปัญหำและอุปสรรค

แนวทำงปฏิบัติด้ำนพัสดุและกำรเงินที่ใช้ในหน่วยงำน” ในวันที่ 24 มีนำคม 2560 และโครงกำรศึกษำดูงำน สัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดนโยบำย แผนงำนของผู้บริหำรระดับสูง และพัฒนำงำนโดยกำรจัดกำรควำมรู้ ในวันวันที่ 
19- 22 เมษำยน 2560 เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยในนอกหน่วยงำน 
และน ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวมำเผยแพร่ให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้ทรำบและปฏิบัติตำมต่อไป และหลังน ำ
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรกำรจัดกำรควำมรู้ น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง พบว่ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวสำมำรถ ลง
ระยะเวลำและลดเอกสำรในกำรปฏิบัติด้ำนพัสดุและกำรเงิน อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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รูปที่ 27 กำรพัฒนำงำนโดยกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน โดยกำรเพ่ิมพูนศักยภำพและ

ประสบกำรณ ์

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน 
โดยกำรเพ่ิมพูนศักยภำพและประสบกำรณ์ มีกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่บุคลำกร เพ่ือพัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนคุณภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในปีงบประมำณ พ .ศ. 
2560 มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำนและมีระบบกำรติดตำมกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้จำกกำร ฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
บุคลำกรได้เข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 8 แสดงกำรเข้ำอบรม สัมมนำ ของบุคลำกรในสังกัดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ล ำดับ ชื่อผู้เข้ำอบรม หัวข้อที่เข้ำร่วมอบรม ระยะเวลำกำรอบรม 

1 นำงสำวศิริลักษณ์  ทองไทย เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำร วันที่ 22 -23 มิถุนำยน 
2560 

2 นำยธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำนิสิตนักศึกษำหอพักของ
มหำวิทยำลัย 

วันที่ 2 - 4 มิถุนำยน 2560 

3 นำงสำวกมลชนก  เทศนำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำนิสิตนักศึกษำหอพักของ
มหำวิทยำลัย 

วันที่ 2 - 4 มิถุนำยน 2560 
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ล ำดับ ชื่อผู้เข้ำอบรม หัวข้อที่เข้ำร่วมอบรม ระยะเวลำกำรอบรม 

4 นำงสำวระพีพร  ประทุมเลิศ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำนิสิตนักศึกษำหอพักของ
มหำวิทยำลัย 

วันที่ 2 - 4 มิถุนำยน 2560 

5 นำยธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ กำรสัมมนำเพ่ือเสริมสร้ำงกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี และควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

วันที่ 19 กันยำยน 2560 

6 
นำงสำวดำริกำ  โทนหงสำ เทคนิคกำรติดต่อสื่อสำรที่มี

ประสิทธิภำพ 
วันที่ 5 กรกฎำคม 2560 

7 นำงมนธิรำ  จันสุตะ ระบบจัดเตรียมกำรประชุมด้วย 
Google Apps 

วันที่ 4 เมษำยน 2560 

8 นำยกันตินันท์  ตำบุดดำ กำรควบคุมพัสดุ กำรจัดท ำ
ทะเบียนคุมและกำรจ ำหน่ำย
พัสดุครุภัณฑ์ ประจ ำปี 

วันที่ 30 เมษำยน 2560 
ถึงวันที่ 3 พฤษภำคม 
2560 

9 นำยชนษ์ปกรณ์  หำญชูวงศ์ วินัยทำงกำรเงินกำรคลังกับกำร
บริหำรกำรเงินในส่วนรำชกำร 

วันที่ 30 เมษำยน 2560 
ถึงวันที่ 2 พฤษภำคม 
2560 

10 นำยวีระยุทธ แก้วกล้ำ กำรวิเครำะห์งบกำรเงินอย่ำง
ง่ำยส ำหรับส่วนรำชกำร 

วันที่ 30 เมษำยน 2560 
ถึงวันที่ 2 พฤษภำคม 
2560 

11 นำยภำคภูมิ  โทนหงสำ ทักษะกำรเจรจำต่อรองอย่ำงมี
คุณภำพ 

วันที่ 20 - 21 เมษำยน 
2560 

12 1. นำยสมัย  ส ำลีวงค์ 
2. นำยวีระพงษ์  สมสุพรรณ 
3. นำยจรูญ  ค ำแน่น 

กำรเก็บรักษำเครื่องมือวัสดุและ
อุปกรณ์ 

วันที่ 12 กันยำยน 2560 
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ล ำดับ ชื่อผู้เข้ำอบรม หัวข้อที่เข้ำร่วมอบรม ระยะเวลำกำรอบรม 

4. นำยเจริญ  ค ำแน่น 
5. นำยวำทสันต์  อุทธสิงห์ 
6. นำยเสรี  มั่นคง 
7. นำยไมตรี  คะเนแน่น 

 

  
4.4 ปรับปรุงกำยภำพ และภูมิทัศน์ เพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของนักศึกษำและบุคลำกร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงกำยภำพ และภูมิทัศน์ ภำยในบริเวณท่ีรับผิดชอบ โดยจัด
ให้มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ ของนักศึกษำ บริเวณ ศูนย์อำหำร และโรงอำหำรกลำง  
 

 
 

   
รูปที่ 28 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

4.5 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนและกำรตัดสินใจ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบเว็บไซต์ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์เพื่อให้มีเนื้อหำครอบคลุมกำรด ำเนินงำน และสะดวกต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
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และกำรตัดสินใจของมหำวิทยำลัยมำใช้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนัก ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษำออนไลน์ (REG) 
ระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) ระบบ QA Online 
ระบบบริหำรงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบกำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำน internet ในหอพัก ผ่ำน Google 
Form เป็นต้น 

4.6 ปรับปรุงและจัดท ำกฎ ระเบียบเพ่ือให้กำรบริหำรมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนทำง
ธุรกิจ 

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 ำประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องเกณฑ์กำรคืนค่ำประกันทรัพย์สินเสียหำยและค่ำมัดจ ำ
กุญแจหอพักนักศึกษำส่วนกลำง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ประกำศลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2560   

2. จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ได้มำและกำรต่อสัญญำผู้ประกอบกำรเพ่ือสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ .ศ. 2560 ซึ่งในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำ ยกร่ำง ประกำศดังกล่ำว 

4.7 พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรเพ่ือกำรถ่ำยทอดนโยบำย แผนงำน ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพ่ือให้
บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในทิศทำงกำรพัฒนำร่วมกัน 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มีกำรก ำหนดนโยบำยแนวทำงในกำรบริหำรงำน มีกำร
วิเครำะห์แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยใช้แผนกลยุทธ์ของส ำนักบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด เพ่ือวัดผลส ำเร็จกำร
ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ด้ำนต่ำงๆ มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้บริหำรระดับสูงมีกำร
ถ่ำยทอดนโยบำย แผนงำน หลักจริยธรรม และหลักธรรมำภิบำลสู่บุคลำกร ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรศึกษำดูงำน 
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดนโยบำย แผนงำนของผู้บริหำรระดับสูง และพัฒนำงำนโดยกำรจัดกำรควำมรู้ ในวัน
วันที่ 19- 22 เมษำยน 2560 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ ซีไซด์ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี  เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัด
ทรำบและถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 124,235.00 
บำท และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ จ ำนวน 23 รำย คิดเป็นร้อยละ 100  
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รูปที่ 29 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดนโยบำย แผนงำนของผู้บริหำรระดับสูง 

 

4.8 เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำรเพ่ือน ำข้อมูลมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักฯ มีช่องทำงให้ผู้ใช้บริกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือสอบถำมข้อมูลและแจ้งควำมประสงค์ในเรื่องต่ำงๆหลำย
ช่องทำง โดยผ่ำนทำงเว็บบอร์ดของส ำนักฯ หรือ Google Form เพ่ือแสดงควำม คิดเห็นเรื่องปัญหำกำรเข้ำถึง 
WIFI ภำยในหอพักนักศึกษำ และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์  นอกจำกนี้ ยังมีแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำรในด้ำนกำรบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักฯ โดยส ำนักฯจะน ำข้อมูลดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น  
และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักฯ ได้น ำข้อมูลจำกกำรข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำรน ำมำพัฒนำและปรับปรุง
กำรบริกำรดังต่อไปนี้ 

1. ติดตั้งตำข่ำยกันนกพิรำบภำยในอำคำรโรงอำหำรกลำง 2 หอพักรำชำวดี 3 รำชำวดี 4 หอพักลีลำวดี 1 
และ ลีลำวดี 2   

2. จัดหำครุภัณฑ์โต๊ะรับประทำนอำหำรภำยในอำคำรโรงอำหำรกลำง หลัง 2  
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่ำเชื้อโรคช้อนส้อมด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต  
4.9 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำน 

ส ำนักฯ ได้เข้ำร่วมกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ และได้ด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในระดับส ำนัก/หน่วยเทียบเท่ำ ปีงบประมำณ 2560 องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำร
ของส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงำน  
และองค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำตำมบทบำท/พันธกิจของหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพภำยในระดับ
ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ และในปีงบประมำณ พ .ศ. 2560 ส ำนักฯ ได้คะแนนประเมินตำมเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพภำยใน  ดังนี้  
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ตำรำงที่ 9 แสดงผลกำรประเมินประกันคุณภำพภำยในระดับส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 

ตัวบ่งชี้ 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

คะแนน 

ประเมิน
ส านัก 

ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ประเมิน
ส านัก 

ระดับ 

คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

      

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 3 พอใช้ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบพัฒนำบุคลำกร 2 ต้อง
ปรับปรุง 

4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภำวะผู้น ำ 4 ดี 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู้ 3 พอใช้ 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 3 พอใช้ 3 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 5 ดีมาก 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

4 ดี 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระบวนกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนัก/หน่วยงำน
เทียบเท่ำ 

2 ต้อง
ปรับปรุง 

2 ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจ
ของหน่วยงาน 

      

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดกำรปัญหำกำร - - 3 พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

คะแนน 

ประเมิน
ส านัก 

ระดับ 

คุณภาพ 

คะแนน 

ประเมิน
ส านัก 

ระดับ 

คุณภาพ 

ละเมิดสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีแผนกำรคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพัก
นักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย 

- - 2 ต้อง
ปรับปรุง 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 3.25  3.75 ดีขึ้น 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ของส านัก 

3.25  2.5 ลดลง 
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ส่วนที่ 3 สารสนเทศของส านัก 
ด้านงบประมาณ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 ผ่ำนระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) โดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยตำมล ำดับ เป็นจ ำนวนเงิน ทั้งสิ้น 35,332,800.00 บำท แบ่งเป็นงบประมำณ
รำยจ่ำยด้วยเงินงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวนเงิน 75,600.00 บำท และงบประมำณรำยจ่ำยด้วยเงินรำยได้ เป็น
จ ำนวน 35,257,200.00 บำท 

และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินงำน เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 33,541,227.21 บำท ข้อมูล ณ  วันที่ 31 กันยำยน 2560 โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 10 เปรียบเทียบรำยได้ที่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ถึง 2560 

ฝ่ำย 
ปีงบประมำณ 

2559 

ปีงบประมำณ 
2560 

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 127,282.54  57,640 -69,642.54 -54.71 

หอพักนักศึกษำ 21,285,127.91  23,208,254.72 1,923,126.81 9.04 

บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

7,056,754.37 10,275,332.49 3,218,578.12 45.61 

รวมทั้งสิ้น 28,469,164.82 33,541,227.21 5,072,062.39 17.82 

หมำยเหตุ ค ำชี้แจงผลต่ำงที่มีนัยส ำคัญ 

1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ลดลงเป็นร้อยละ -54.71 เนื่องจำกค่ำปรับผิดสัญญำค่ำสำธำรณูปโภคลดลง 
2. หอพักนักศึกษำ ปรับเพ่ิมร้อยละ 9.04 เนื่องจำก เนื่องมำจำกรับรู้รำยได้จำกโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้ง

ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
3. บริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปรับเพิ่มร้อยละ 45.61 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรให้สิทธิ์กำรจัดท ำ

บัตรประจ ำตัวนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560-2564 
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แผนภูมิที่ 2 กรำฟแสดงรำยรับ (ฝ่ำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 กรำฟแสดงรำยรับ (ฝ่ำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และมีค่ำใช้จ่ำยในด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  18,129,167.40 บำท และส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ด ำเนินกำรช ำระคืนเงินค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำแก่มหำวิทยำลัย โดยวิธีกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยไป
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ยังส่วนกลำง เป็นจ ำนวนเงิน 12,500,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
ตำรำงที่ 11 แสดงกำรเปรียบเทียบรำยจ่ำย (เงินรำยได้) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 

ล ำ 
ดับ 

รำยจ่ำย 
 

 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ร้อยละ 
 

 
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 

1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง 4,219,531.00   4,573,689.61 354,158.61 8.39 

2 ค่ำตอบแทน 643,840.00 1,160,057.00 516,217.00 80.18 

3 ค่ำใช้สอย 5,315,583.29  5,806,092.50 490,509.21 9.23 

4 ค่ำวัสดุ 2,266,112.91  2,367,595.06 101,482.15 4.48 

5 ค่ำสำธำรณูปโภค 2,424,332.89  2,431,709.23 7,376.34 0.30 

6 ค่ำครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำง 

5,325,852.00   1,790,024.00 (3,535,828.00) -66.39 

7 ช ำระคืนเงินค่ำหอพัก
นักศึกษำ ** 

- 12,500,000.00 12,500,000.00 100.00 

รวมทั้งสิ้น 20,195,252.09  30,629167.40  10,433,915.31 49.79 

 
หมำยเหตุ ค ำชี้แจงผลต่ำงที่มีนัยส ำคัญ  

1. เงินเดือนและค่ำจ้ำง ปรับเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.39 เนื่องจำกค่ำจ้ำงพนักงำนปรับฐำนค่ำจ้ำงใหม่ 
2. ค่ำตอบแทน ปรับเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80.18 เนื่องจำกกำรตกเบิกเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และ

ตกเบิก ค่ำตอบแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักศึกษำ และค่ำตอบแทนหัวหน้ำ และรองหัวหน้ำหอพักนักศึกษำ  
3. ค่ำใช้สอย ปรับเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.23 เนื่องจำกค่ำจ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย และพนักงำนรักษำ

ควำมสะอำดเพ่ิมข้ึน 
4. ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ปรับลดลงร้อยละ 66.39 เนื่องจำกอำคำรหอพักนักศึกษำได้ปรับปรุงครบทั้ง 8 

หลังแล้ว  
5. **ช ำระคืนเงินค่ำหอพักนักศึกษำ ปรับเพิ่มร้อยละ 100 เนื่องจำกส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ได้ตั้งแผนประมำณกำรรำยจ่ำย เพ่ือคืนค่ำก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำใหม่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีกำรโอน
งบประมำณในระบบ UBUFMIS ไปยังส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย เป็นจ ำนวนเงิน 12,500,000 บำท 
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แผนภูมิที่ 4 กรำฟแสดงรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

 

แผนภูมิที่ 5 กรำฟแสดงรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ตำรำงที่ 12 แสดงกำรเปรียบเทียบรำยจ่ำย (เงินงบประมำณ) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 

ล ำดับ รำยจ่ำย 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
ร้อยละ ปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2559 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 

1 ค่ำวัสดุ 89,600.00   75,600.00 (14,000.00) -15.63 

2 ค่ำสิ่งก่อสร้ำง 1,738,000.00  - (1,738,000.00) -100.00 

 รวมทั้งสิ้น 1,827,600.00  75,600.00 (1,752,000.00) -115.63 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 6 กรำฟเปรียบเทียบรำยรับและรำยจ่ำยระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
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บุคลากร 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีบุคลำกรสำยบริหำรและสำยสนับสนุน ในสังกัด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

 

บุคลากรสายบริหาร 
 
 

 

 

 

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์.เสำวดี กงเพชร 

รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 

 

 

 

 

นำยวศิน โกมุท 

รักษำรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรและฝ่ำยหอพัก

นักศึกษำ 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แก้ว อุดมศิริชำคร 

รักษำรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

 
ฝ่ายส านักผู้อ านวยการ 
 

 

 

นำยธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ 
รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

 

 

 

นำยรัชนนท์ แกะมำ 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

นำยกันตินันท์ ตำบุดำ 

นักวิชำกำรพัสดุ 

 

นำยชนษ์ปกรณ์หำญชูวงศ์ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

 

นำยวีระยุทธ แก้วกล้ำ 

นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

 

นำงมนธิรำ จันสุตะ 

ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 

 

นำงสำวศิริลักษณ์ ทองไทย 

ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
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นำยเสรี มั่นคง 

พนักงำนทั่วไป 

 

นำยไมตรี คะเนแน่น 

พนักงำนทั่วไป 

 

นำยวำทสันต์ อุทธสิงห์ 
พนักงำนทั่วไป 

 

 

 

 
 

 
ฝ่ายหอพักนักศึกษา 

 

 

นำงสำวระพีพร ประทุมเลิศ 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 

นำงสำวกมลชนก เทศนำ 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

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 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

 

นำงสำวดำริกำ โทนหงสำ 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำวพิมพำ ค ำมุงคุณ 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงบัว วงษ์ศรีแก้ว 

พนักงำนทั่วไป 
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อัตราก าลังของบุคลากร 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีจ ำนวนบุคลำกรในปีงบประมำณ 2560 รวมทั้งสิ้น 23 คน 
โดยจ ำแนกได้ดังตำรำงดังนี้ 
ตำรำงที่ 13 แสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

หน่วยงาน 

ข้าราชการ/
พนักงาน 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สำย 
บริหำร 

สำย
สนับสนุน 

สำย 
บริหำร 

สำย
สนับสนุน 

สำย 
บริหำร 

สำย
สนับสนุน 

 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 3 6 - - - 3 12 

ฝ่ำยบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

- 1 - - - 3 4 

ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ - 3 - - - 4 7 

รวม 3 10 - - - 10 23 

 
ข้อมูลผู้ประกอบการ 

 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด ำเนินกำรจัดเก็บรำยได้จำกกำรให้ใช้พ้ืนที่ประเภทต่ำง ๆ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ดังนี้ 
1.พื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ 

ตำรำงที่ 14 แสดงประเภทกำรประกอบธุรกิจภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ล ำดับ ประเภทธุรกิจ จ ำนวน หมำยเหตุ 

1 ธนำคำร 1   
2 เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 10   
3 ซุ้มอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 21   
4 เครื่องถ่ำยเอกสำร 13   
5 ร้ำนกำแฟสด 5   
6 ร้ำนมินิมำร์ท 3   
7 ร้ำนเครื่องเขียน 2   
8 ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มภำยในโรงอำหำรกลำง 1 11  

9 ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มภำยในโรงอำหำรกลำง 2 7  

10 ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มภำยในศูนย์อำหำร 11  

11 ผู้ประกอบกำรคณะศิลปศำสตร์ 2  

12 ผู้ประกอบกำรคณะบริหำรศำสตร์ 7  
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ล ำดับ ประเภทธุรกิจ จ ำนวน หมำยเหตุ 

13 ผู้ประกอบกำรคณะวิทยำศำสตร์ 10  

14 ร้ำนค้ำและบริกำรอ่ืนๆ ภำยในบริเวณหอพักนักศึกษำ  9  

 
2.ห้องพักรับรอง 

ตำรำงที่ 14 แสดงจ ำนวนห้องพักรับรอง 

ล ำดับ ชื่อแฟลต จ ำนวนห้องพัก หมำยเหตุ 
1 แฟลต 3 12  

2 แฟลต 4 12  

 รวม 24  

 

3.หอพักนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 

ตำรำงที่ 15 แสดงจ ำนวนนักศึกษำที่พักอำศัยภำยในหอพักนักศึกษำ 

 

ล ำดับ ชื่อหอพัก 

จ ำนวน 
นักศึกษำรับได้ 

 (รำย) 

จ ำนวน 

นักศึกษำท่ีพักจริง 

 (รำย) 
หมำยเหตุ 

1 ลีลำวดี 1 241 232  

2 ลีลำวดี 2 287 275  

3 รำชำวดี 1  190 167  

4 รำชำวดี 2 129 76  

5 รำชำวดี 3 281 269  

6 รำชำวดี 4 283 214  

7 รำชพฤกษ์ 1 116 106  

8 รำชพฤกษ์ 2 171 123  

 รวม 1,698 1,462  

 


