
รายรับ ภาพรวมการเบิกจ่าย ณ  30 กย. 2564 คิดเป็นร้อยละ
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,141,200.00                                 4,141,187                                                      100.00
2. เงินรายได้ 12,806,000.00                               10,087,886.38                                                78.77
รวมรายรับ 16,947,200.00                               14,229,073.54                                                83.96
แผนรายจ่าย
1. จัดสรรตามยุทธศาสตร์ จัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 2. ค่าใช้จ่ายประจ า (เงินรายได้) จัดสรร เบิกจ่าย

เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,141,200                                     4,141,187                                                      100.00  - ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ 2,431,000.00                              2,173,170         
เงินรายได้ 8,038,700.00                                 5,952,671.73                                                  74.05  - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 675,900.00                                625,602            

รวม 12,179,900                                    10,093,859                                                     82.87               - ค่าสาธารณูปโภค 1,660,400.00                              1,336,442.65     
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 2,350,000 1,975,845 84.08 รวมค่าใช้จ่ายประจ า 4,767,300.00                              4,135,214.65     
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 3,136,200 1,843,297 58.77
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 4,916,200 4,701,707 95.64 จ านวนตัวช้ีวัดท้ังหมด  27 ตัวช้ีวัด N/A 1 ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1,777,500 1,573,010 88.50 1. บรรลุเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย 25 92.59 %
รวม 12,179,900 10,093,859 82.87 2. ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 7.41 %

3. อยู่ระหว่างด าเนินการ 0.00 %
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ ผลการ

เบิกจ่าย 
ณ  30 กย.64

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง

1.พัฒนาและส่งเสริมการผลิตส่ือท่ีทันสมัย
ให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ใน ระบบ
 UBU LMS และผู้ใช้บริการ
2.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รูปแบบการผลิต
ส่ือเชิงรุกไปยังหน่วยงานต่างๆ

1.จ านวนการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ ในระบบ 
UBU LMS และระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ อ่ืน ๆ

100 เร่ือง 218 เร่ือง 
LMS = 130 เร่ือง
ส่ือท่ัวไป = 88 เร่ือง

สูงกว่าเป้าหมาย 1.โครงการผลิตส่ือและบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

199,700 ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

15,000      2,340          เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ

2.จ านวนรูปแบบของส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรม
การเรียนรู้ ท่ีผลิต (เช่น วีดิทัศน์ /ebook/เกมส์/อินโฟ
กราฟฟิก/Podcast/หนังสือเสียง)

4 รูปแบบ 5 รูปแบบ 
(UBULMS,E-Book,Face book live,Youtube,DVD)

สูงกว่าเป้าหมาย ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 20,000      เงินรายได้

3. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
 - ร่วมกับ Edufe
 - 3D /AR (นศ.พัฒนาร่วมกับส านักฯ)
 (รองอนุสรณ์ กับขนิษฐา ทุมมากรณ์)

2 ช้ินงาน 2 ช้ินงาน 
 1. พัฒนา 3D/AR 
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=5921
2. การบูรณาการเรียนการสอนและ การใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์จริง

บรรลุเป้าหมาย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 104,400    1,200          เงินรายได้

4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านคุณภาพ

ระดับ 3.50 ระดับ 4.92 สูงกว่าเป้าหมาย ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 36,000      -             เงินรายได้

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านบริการ

ระดับ 3.50 ระดับ 4.96 สูงกว่าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 24,300      -             เงินรายได้

6. จ านวนคร้ังการรับชมส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์

ไม่น้อยกว่า 
10,000 คร้ัง

4,415 คร้ัง ต่ ากว่าเป้าหมาย 2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการส่ือโสตทัศน์

         1,350,300 ชุดบริการผลิตส่ือการสอน 550,000    542,800       เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ

7. จ านวน/เร่ือง/หัวข้อท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต
ส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
 - ร่วมกับงานส่ือสารองค์กรของมหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ภายใน เดือน กค.64

1 หัวข้อ 1 เร่ือง "การใช้อุปกรณ์ผสมสัญญาณภาพและเสียง เพ่ือการ 
Live Streaming"

บรรลุเป้าหมาย ไฟแฟลชกล้องถ่ายภาพน่ิง 20,000 17,900        เงินรายได้

8.ร้อยละของผู้เข้าอบรมการผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรม
การเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.48 สูงกว่าเป้าหมาย เคร่ืองสแกนฟิล์ม 11,900 11,900        เงินรายได้

9. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการผลิต
ส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

ระดับ 3.50 ระดับ 4.64 สูงกว่าเป้าหมาย เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประมวลผลระดับสูง

175,000 171,000       เงินรายได้

สมาร์ทบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 96,000 96,000        เงินรายได้

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ณ ส้ินไตรมาส 4



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ณ  30 กย.64

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

คีย์การ์ดประตู 50,000 45,200        เงินรายได้
สรุป 9 ตัวช้ีวัด สูงกว่าเป้าหมาย/บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด
ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด

ไมโครโฟนส าหรับบันทึก
40,000

33,800        เงินรายได้

เลนส์ส าหรับกล้องถ่ายภาพน่ิง
50,000

49,900        เงินรายได้

สมาร์ททีวี พร้อมขาต้ังแบบ
เคล่ือนท่ี

17,000 15,900        เงินรายได้

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ า
กว่า 24,000 BTU (จ านวน 10
 เคร่ือง)

290,500 290,500       เงินรายได้

เคร่ืองชงกาแฟ 49,900 49,750        เงินรายได้
3.โครงการปรับปรุงสถานท่ีบริการทาง
เทคโนโลยีทางการศึกษา

800,000 จ้างเหมาบริการปรับปรุง
ภายในและภายนอก

800,000 647,655       เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 2,350,000 1,975,845
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีทันสมัย

1.ปรับปรุงด้านกายภาพและส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
2.ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
3.ประชาสัมพันธ์การบริการเชิงรุก
4.มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ ท่ีทันสมัย และสะดวก รวดเร็ว

1. จ านวนพ้ืนท่ีการเรียนรู้และท างานร่วมกันท่ีมีการ
ปรับปรุง พัฒนา
ปี 2564
 1) ปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับให้น่ังอ่านแบบเด่ียว
และพ้ืนท่ีท างานร่วมกัน 
2) ปรับปรุงบริเวณทางเข้าห้องสมุด อาคารสารสนเทศ 
3) ปรับปรุงทางเข้าฝ่ายเทคโนฯ ด้านหลังอาคารข้อมูล
ท้องถ่ิน 
4) เพ่ิมจุดบริการห้อง Edutainment zone และห้อง
บริการส่ือโสตทัศน์ 
5) จัดท าพ้ืนท่ี Maker Space

5 พ้ืนท่ี 6 พ้ืนท่ี
1.ปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับให้น่ังอ่านแบบเด่ียว
และพ้ืนท่ีท างานร่วมกัน (ปรับปรุงเองโดยใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่
เดิม)
2. ปรับปรุงบริเวณทางเข้าห้องสมุด
3. เพ่ิมจุดบริการห้อง Edutainment zone และห้องบริการส่ือ
โสตทัศน์
4. ปรับปรุงแสงสว่างพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
5. ปรับปรุงห้องเตรียมการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้
6. ปรับปรุงพ้ืนท่ีเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19
4. อยู่ระหว่างปรับปรุงทางเข้าฝ่ายเทคโนฯ    
5. อยู่ระหว่างจัดท า พ้ืนท่ี Maker Space และบริเวณช้ัน 2 
อาคารข้อมูลท้องถ่ิน
6. อยู่ระหว่างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ทางเข้า
ด้านหน้าห้องสมุด)

บรรลุุเป้าหมาย 1.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย (งบ
ด าเนินงาน)

756,100 ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

190,000    178,160       เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

2. จ านวนระบบบริการท่ีได้รับการพัฒนาโดยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (ท้ังระบบเดิมท่ีมีการปรับปรุงพัฒนา 
และระบบใหม่ท่ีสร้างข้ึน)
ปี 2564
 1) ระบบการจองใช้บริการ Edutainment Zone
 2) ระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องเรียนออนไลน์ 
โฉมใหม่
 3) ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์
 4) ระบบยืมคืน E-book
 5) ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่าย
หอสมุดและฝ่ายเทคโนฯ

5 ระบบ 5 ระบบ
1. จัดท าระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องเรียนออนไลน์
2.ระบบยืมคืน E-book
3. จัดท าระบบการจองใช้บริการ Edutainment Zone
4. จัดท าระบบตู้คืนอัตโนมัติ
 5.จัดท าระะบบตรวจนับผู้ใช้บริการตามมาตรการป้องกันการ
ติดเช้ือ Covifd-19
6. อยู่ระหว่างจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
7. อยู่ระหว่างจัดท าระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อยและ
ห้องเรียนออนไลน์ โฉมใหม่

บรรลุเป้าหมาย จ้างเหมาบริการ 369,000    276,500       เงินรายได้



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ณ  30 กย.64

แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ
  - ด้านระบบการให้บริการ
 - ด้านการให้บริการของบุคลากร
 - ด้านอาคารสถานท่ี

ระดับ 4.00 ระดับ 4.53 สูงกว่าเป้าหมาย ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ -          เงินรายได้

4. ร้อยละการจัดการความไม่พึงพอใจ ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย วัสดุคอมพิวเตอร์ 108,095    เงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 89,005      เงินรายได้
สรุป 4 ตัวช้ีวัด สูงกว่าเป้าหมาย/บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด 2.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
(ครุภัณฑ์)

622,100 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 80,000      71,600        เงินรายได้

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 12,000      10,000        เงินรายได้
กล้องตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย 409,200    390,000       เงินรายได้
ระบบ mobile Application 50,000      -             เงินรายได้

ระบบกล้องวงจรปิดผ่าน
เครือข่ายพร้อมเคร่ืองบันทึก
และจอแสดงผล

70,900      70,900        เงินรายได้

3.โครงการปรับปรุง ซ่อมบ ารุง อาคาร
สถานท่ี

298,000 ค่าจ้างเหมาบริการ 298,000    296,390       เงินรายได้ หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ

ค่าวัสดุทุกประเภท -          -             เงินรายได้
4.โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้

80,000 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 5,000       -             เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

 - โครงการ open house ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 50,000      41,000        เงินรายได้ พนม จรูญแสง
 - โครงการ "Library for Fun" ค่าวัสดุทุกประเภท 25,000      947            เงินรายได้ รุ้งลาวัลย์ ล่ิวชว

โรจน์

 -โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ นส.มะลิวัลย์ สิน
น้อย

 - โครงการวันเด็กแห่งชาติ นส.มะลิวัลย์ สิน
น้อย

 - โครงการ Green Library To School นส.มะลิวัลย์ สิน
น้อย

 - โครงการความร่วมมือบรรณารักษ์คณะ นส.สพาภรณ์ ทา
จิตต์

5. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการ 1,380,000 จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการ
ช้ัน 1

1,380,000  479,825       เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 3,136,200 1,843,297
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีทรัพยากร
สารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพดีและได้
มาตรฐาน

1. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
 - การยืม ตัวเล่ม
 - การหยิบอ่านในห้องสมุด 
 - บริการส่ือโสตทัศน์
 - การใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (โน้ตบุ๊ค/ipad/อ่ืนๆ)

ร้อยละ 5 งบ 64 จ านวน  75,262 คร้ัง
งบ 63 จ านวน 200,115 คร้ัง
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 62.39

ต่ ากว่าเป้าหมาย 1.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

899,100 วัสดุการศึกษา 309,136 309,124.20 เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

27,975        

1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ส่งเสริมการบริการเชิงรุก
3.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสารสนเทศ
แก่นักศึกษา
4. พัฒนา และจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
5.จัดท าแหล่งทรัพยากรสารสนเทศด้านการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ศิลปและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
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2. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงบริการออนไลน์ท่ี
ให้บริการ
 - ฐานข้อมูลออนไลน์ e-book
 - การเข้าใช้ฐานข้อมูลท้องถ่ิน
- เข้าชมเว็บไซต์

ร้อยละ 10 เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 28.01
งบ 64 จ านวน 1,310,365 คร้ัง
งบ 63 จ านวน 1,023,635 คร้ัง

สูงกว่าเป้าหมาย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือ
ฐานข้อมูลออนไลน์

589,964 589,964.36 เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

3. สัดส่วนของทรัพยากรท่ีจัดหาในรูปแบบดิจิทัลต่อ
ทรัพยากรแบบรูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณในการจัดซ้ือ/
จัดหา)

55:45 จัดหารูปแบบดิจิทัล ร้อยละ 58.82 (2,720,263.91 บาท)
จัดหารูปแบบรูปเล่ม ร้อยละ 41.18 (1,904,272.75 บาท)

สูงกว่าเป้าหมาย 2. โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านสังคมศาสตร์

478,900 วัสดุการศึกษา 431,997 431,995.95 เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

4.ร้อยละสารสนเทศท้องถ่ินท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 -  ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 194 เร่ือง

ร้อยละ 3 (ท้ังหมด
 6 เร่ือง)

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 เร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ 3

บรรลุเป้าหมาย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือ
ฐานข้อมูลออนไลน์

46,903 46,903 เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

5. การจัดต้ังแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญา ศิลปและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (หอ
ประวัติ)

จัดท าแบบรูป จัดท าแบบรูปแล้วเสร็จ เสนองประมาณปี 2565 บรรลุเป้าหมาย 3.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,763,200 วัสดุการศึกษา 736,160 736,159.60 เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือ
ฐานข้อมูลออนไลน์

2,027,040 2,027,040.05 เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

สรุป 5 ตัวช้ีวัด สูงกว่าเป้าหมาย/บรรลุเป้าหมาย 4ตัวช้ีวัด
ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด

4.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกสาขา

610,000 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือ
ฐานข้อมูลออนไลน์

158,250 56,356.50    เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

วัสดุการศึกษา 451,750 451,750       เงินรายได้
5. โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้และหอ
ประวัติ

จัดท าแหล่งเรียนรู้และหอ
ประวัติ

-             เงินรายได้ ปรับโอนจัดซ้ือ 
Internet และ
ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี

6.โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 165,000 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 15,000      -             เงินรายได้
 - โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
 "Photo book  "หอไตรอีสาน"

ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 100,000    26,320        เงินรายได้

 - โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม "นิทรรศการเสมือน" ค่าวัสดุทุกประเภท 50,000      26,093        เงินรายได้
งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 4,916,200 4,701,707

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

1. การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน TQA

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.23 สูงกว่าเป้าหมาย 1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหารความเส่ียง

112,700 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 20,000      11,600        เงินรายได้  -งานนโยบายและ
แผน

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงต่อบุคลากรท้ังหมด
 (ทบทวนค่าเป้าหมาย)
(สมรรถนะสูงคิดจากสมรรถนะ 5 ด้าน 80%ของคะแนน
เต็ม 30 = 24 คะแนน)

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80

รอบท่ี 1/2564 คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 83,000      37,631        เงินรายได้

3.  จ านวนบุคลากรท่ีย่ืนเสนอเพ่ือเล่ือนระดับท่ีสูงข้ึน  
(เฉพาะต าแหน่งปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานห้องสมุด
ระดับ 2)

4 คน 4 คน บรรลุเป้าหมาย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 9,700       11,260        เงินรายได้

4. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการยกย่องตามค่านิยม อย่างน้อยฝ่ายละ 
1 คน

ฝ่ายหอสมุด  - 2 คน (บุคลากรดีเด่น)
ส านักงานเลขานุการ  - 1 คน (Popular Vote)
ฝ่ายเทคโนฯ  - 1 คน (ชาญชัย รางวัลการออกแบบ ตราสัญ
ลักษ์มหาวิทยาลัย ประเภทสร้างสรรค์)

บรรลุเป้าหมาย 2. โครงการบริหารจัดการภายในส านัก
วิทยบริการ

1,156,700 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 339,200    เงินรายได้ หัวหน้าส านักงานฯ

5.ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน ( ผลระดับ 
3.50 ข้ึนไปนับเป็นบุคลากรท่ีมีความสุข)

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
85

ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 126,000    เงินรายได้

1. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้
เกณฑ์คุณภาพ Thailand Quality Award 
(TQA)
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
3.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานและมีความผูกพันต่อองค์กร
4.ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากร

499,400       

1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ส่งเสริมการบริการเชิงรุก
3.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสารสนเทศ
แก่นักศึกษา
4. พัฒนา และจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
5.จัดท าแหล่งทรัพยากรสารสนเทศด้านการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ศิลปและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
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6.ร้อยละบุคลากรมีความผูกพัน  ( ผลระดับ 3.50 ข้ึนไป
นับเป็นบุคลากรท่ีมีความผูกพัน)

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80

ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย ค่าตอบแทนกก.อ่ืน ๆ 40,000      เงินรายได้

2.5

7. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตาม
เกณฑ์สมรรถนะท่ีก าหนด

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 จ านวน 38 คน สูงกว่าเป้าหมาย จ้างเหมาบริการท่ัวไป 112,200    เงินรายได้

5.ด าเนินการตามเกณฑ์ ห้องสมุดสีเขียว ( 
Green Library) และส านักงานสีเขียว 
(Green Office)
6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบดูแล
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

8. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ต่อปริมาณ
ขยะท้ังหมด

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
45

ร้อยละ 84.99 (มีการจ าหน่ายส่ิพิมพ์ล้าสมัย) สูงกว่าเป้าหมาย ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 132,000    เงินรายได้

9. ร้อยละการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม
 - รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่ิมก่อนอ่าน

ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

 - เข้าร่วมกิจกรรมอ่ิมก่อนอ่าน (ให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ)
 จ านวน 1,000 คน จากเป้าหมาย 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 
100
 - เข้าร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ (ให้ความรู้เร่ืองการจัดพ้ืนท่ีสี
เขียว) จ านวน 39 คน จากเป้าหมาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ  
86.66

สูงกว่าเป้าหมาย ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 171,200    เงินรายได้

10. ผ่านการประเมินด้านส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม

1 มาตรฐาน สมาคมห้องสมุดสีเขียวแจ้งเล่ือนการตรวจประเมินไปปี 2565 
เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ท้ังน้ีมีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน และเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

N/A ค่าวัสดุส านักงาน 60,100      เงินรายได้

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 36,000      เงินรายได้
สรุป 9 ตัวช้ีวัด สูงกว่าเป้าหมาย/บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวช้ีวัด
N/A 1 ตัวช้ีวัด

ค่าวัสดุก่อสร้าง

50,000      

เงินรายได้

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 80,000      เงินรายได้
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000      เงินรายได้

3.โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 20,000 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 5,000 -             เงินรายได้ งานบุคคล

ค่าใช้สอย อ่ืน ๆ 10,000 -             เงินรายได้
ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 5,000 -             เงินรายได้

4.โครงการพัฒนาบุคลากร 139,100 ค่าเดินทางไปราชการ 139,100    39,850.00    เงินรายได้ -งานบุคคล
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม เงินรายได้

5.โครงการวิจัยและพัฒนา 10,000 ค่าใช้สอย อ่ืน ๆ 5,000       -             เงินรายได้
วัสดุทุกประเภท 5,000       -             เงินรายได้

6.โครงการ บริหารจัดการ การเป็น
องค์กรสีเขียว

205,000 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าอาหาร
 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

100,000    99,000        เงินรายได้  -งานนโยบายและ
แผน

ค่าวัสดุการเกษตร 15,000      เงินรายได้
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ (น้ ายาเติมถัง
ดับเพลิง)

15,000      เงินรายได้

ค่าวัสดุก่อสร้าง 40,000      เงินรายได้
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000      เงินรายได้

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน 134,000 ฉากก้ันห้องส านักงานฯ  (20 อัน)
104,000    99,960        

เงินรายได้

รถซาเล้ง (ใช้ในงานสวน) 30,000      27,000        เงินรายได้
งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 1,777,500 1,573,010

103,077       

499,400       

406,392.93   

237,839       


