
ปรัชญา 
ใส่ใจสวัสดิการ สรรค์สร้างรายได้และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 

 
วิสัยทัศน์ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นองค์กรที่บริหารจัดการสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดรายได้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยระบบบริหารจัดการที่มี    
ธรรมาภิบาล 
 
อัตลักษณ์ 

ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ 
 
พันธกิจ 

1. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และมาตรการ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรายได้จากการการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น  
เป้าประสงค์ มีรายได้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด 
หน่วยที่
ใช้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2558 2559 2560 2561 2562 

1. ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
ส านักฯท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 20 20 20 20 20 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักฯที่สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบประมาณ
ที่ของส านักฯที่ใช้เพ่ือการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค การจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ และ
งบด าเนินการอ่ืนๆที่ส านักฯ ด าเนินการให้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง หากมีเงิน
รายได้คงเหลือสุทธิในแต่ละปีแล้วน าส่งให้กับมหาวิทยาลัย 
มาตรการ 

1.1 สร้างสินค้าและบริการใหม่ 
- สินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
- สินค้าท่ีระลึกของมหาวิทยาลัย 
- เก็บค่าที่จอดรถ 
- ค่าเช่าจากร้านสะดวกซื้อต่างๆ 

 
 



1.2 เพ่ิมรายได้จากสินค้าและบริการเดิม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ของอาคารต่างๆ เช่น โรงอาหารกลาง เพื่อเพ่ิมจ านวน

ร้านค้า 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
- เพ่ิมพ้ืนที่/ปรับอัตราค่าเช่า จาการเช่าซุ้มอาหารเครื่องดื่ม 
- ร้านจ าหน่ายผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ซึ่งหากร้านค้า

ดังกล่าวนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อาจก าหนดเป็นมาตรการต่างหากก็ได้) 
1.3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมช่อง

ทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ 
 
โครงการ 

1. โครงการปรับปรุงร้านสวัสดิการ (จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก) 
2. โครงการตลาดนัด ม.อุบลฯ (UBU Night Bazaar) 
3. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดกิจกรรมหารายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
4. โครงการจัดท าของที่ระลึก ม.อุบลฯ (เพ่ือจ าหน่าย) 
5. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
6. โครงการช าระเงินคืนแก่มหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์: นักศึกษา บุคลากรได้รับการบริการสวัสดิการด้านที่พัก ด้านโภชนาการ ที่มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยที่ใช้

วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านที่พัก 

ระดับ 3.51 3.75 3.75 4.00 4.00 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านโภชนาการ 

ระดับ 3.51 3.75 3.75 4.00 4.00 

 
มาตรการ 

2.1 ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
หอพักและโรงอาหาร 

2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร/โรงอาหาร/หอพัก 
2.3 พัฒนาระบบการให้บริการ 
2.4 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการพักอาศัยและใช้บริการ 

 
 
 
 



โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

- โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
- โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ 1 
- โครงการปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 
- โครงการปรับปรุงโรงอาหารกลาง 2 
- โครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร 
- โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ 

2. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด 
- โครงการจ้างเหมาแม่บ้านรักษาความสะอาดหอพักนักศึกษา 
- โครงการจ้างเหมาแม่บ้านรักษาความสะอาดศูนย์อาหาร 
- โครงการค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดห้องพักรับรอง 

3. โครงการจัดหาอุปกรณ์และบ ารุงรักษาภายในห้องพักนักศึกษา 
4. โครงการประชาสัมพันธ์หอพักและรับน้องเข้าหอพักนักศึกษา 
5. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก 
6. โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ 
7. โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
8. โครงการจัดท ากิจกรรมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาภายในหอพัก 
9. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
11. โครงการจัดหาวัสดุโรงอาหารกลางและศูนย์อาหาร 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ รักษาสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยที่ใช้

วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. ระดับการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์
และทรัพย์สินทางปัญญา 

ระดับ 4 5 5 5 5 

 
มาตรการ 

3.1 จัดท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
โครงการ 

- โครงการบริหารจัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 
 



กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

2. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับงานในอนาคตได้มากขึ้น และท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
3. มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการพักอาศัยของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
4. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
5. ระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และเป็น

ปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยที่
ใช้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
2558 2559 2560 2561 2562 

1. ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและ
มีธรรมาภิบาล (มอบ.2) 

ระดับ 2 4 5 5 5 

2. ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 75 80 85 90 95 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

 
มาตรการ 

4.1 พัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนศักยภาพ

และประสบการณ์ 
4.4 ปรับปรุงกายภาพ และภูมิทัศน์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร 
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 

และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 



โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการซ่อมบ ารุง อาคาร และระบบสาธารณูปโภค 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน 

- โครงการศึกษาดูงาน 
- โครงการจัดการความรู้ 
- โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างาน 

3. โครงการพัฒนาสวัสดิการให้กับบุคลากร 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหอพักนักศึกษา 
5. โครงการป้องกันและก าจัดนักพิราบภายในศูนย์อาหาร 
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
7. โครงการบริหารจัดการฝ่ายส านักผู้อ านวยการ 

- ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
8. โครงการบริหารจัดการฝ่ายหอพักนักศึกษา 
9. โครงการบริหารจัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 


