
วิสัยทัศน์ "เป็นศูนย์การเรียนรู้ช้ันเลิศ และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
ค่านิยม " OAR SMILE"
 Service mind การบริการท่ีดี
 Magnificent Organization องค์กรช้ันเลิศ
 Integrity สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม

 Environmental Focus ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
วัฒนธรรมองค์กร "การท างานเป็นทีม"
สมรรถนะหลัก : ศักยภาพด้านการบริการสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

เสาหลักท่ี 1 ศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ - Excellent Learning Innovation
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง 

หน่วยนับ
2564 2565 2566 2567

1.มีการผลิตส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ

1.จ านวนการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ ใน
ระบบ UBU LMS และระบบการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ อ่ืน ๆ

เร่ือง 100 120 140 160 1.พัฒนารูปแบบส่ือให้ทันต่อการ
เปล่ียนของเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผู้รับบริการ
2. พัฒนาบุคลากรในการผลิตส่ือ
ดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

1.โครงการผลิตส่ือและบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

 - รองผู้อ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนรู้
 - หน.ฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา

2. ส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ
ใช้ประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.จ านวนรูปแบบของส่ือการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีผลิต (เช่น วีดิทัศน์ /ebook/
เกมส์/อินโฟกราฟฟิก/Podcast/หนังสือเสียง)

รูปแบบ 4 5 6 7

3. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ช้ินงาน 2 2 2 2
4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตส่ือ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านคุณภาพ

ระดับ 3.50 3.50 3.50 3.50

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตส่ือ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านบริการ

ระดับ 3.50 3.50 3.50 3.50

6. จ านวนคร้ังการรับชมส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์

คร้ัง ไม่น้อยกว่า 10,000 ไม่น้อยกว่า 
15,000

ไม่น้อยกว่า 
20,000

ไม่น้อยกว่า 
25,000

3. มีการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตส่ือ
ดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย

7. จ านวน/เร่ือง/หัวข้อท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

หัวข้อ 1 1 1 1

8.ร้อยละของผู้เข้าอบรมการผลิตส่ือดิจิทัลและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80 80 80 80

9. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการ
ผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

ระดับ 3.50 3.50 3.50 3.50

แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ จากการทบทวนเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ คร้ังท่ี 1/2564 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ คร้ังท่ี 1/2564

 Learning Technology and innovation มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

เป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก กิจกรรมย่อยตัวช้ีวัด

1.จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการผลิต
ส่ือและบริการ
2. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การผลิต
ส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
3. สร้างเครือข่าย แลกเปล่ียน เรียนรู้
ความรู้ด้านการผลิตส่ือ



เสาหลักท่ี 2  ศูนย์กลางการเรียนรู้นอกห้องเรียน - Excellent Atmospheres and Services
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีทันสมัย

หน่วยนับ
2564 2565 2566 2567

เป็นแหล่งให้บริการการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีทันสมัย 1. จ านวนพ้ืนท่ีการเรียนรู้และท างานร่วมกันท่ีได้รับ
การปรับปรุง

พ้ืนท่ี 5 5 2  -

ปี 2564
 1) ปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับให้น่ังอ่านแบบเด่ียว
และพ้ืนท่ีท างานร่วมกัน 
 2) ปรับปรุงบริเวณทางเข้าห้องสมุด อาคาร
สารสนเทศ 
3) ปรับปรุงทางเข้าฝ่ายเทคโนฯ ด้านหลังอาคาร
ข้อมูลท้องถ่ิน 
 4) ขยายพ้ืนท่ีให้บริการห้อง Edutainment zone
และห้อง
บริการส่ือโสตทัศน์ 
5) จัดท าพ้ืนท่ี Maker Space

ปี 2565
1) ขยายพ้ืนท่ีให้บริการห้อง Edutainment zone
และห้อง
บริการส่ือโสตทัศน์ 
2) ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มย่อยให้มีความทันสมัย
มากข้ึน 
3) เพ่ิมพ้ืนท่ีให้บริการรูปแบบ Z-Zone 
4) เพ่ิมพ้ืนท่ี ให้บริการ Music Zone  
5) นิทรรศการหมุนเวียน

ปี 2566
 1) จัดท าห้องเรียนเสมือนจริงด้วย VR 
  2) ปรับปรุงห้องสมุดในสวน (Ozone library 
Garden)

2. จ านวนระบบบริการท่ีได้รับการพัฒนาโดยการใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล (ท้ังระบบเดิมท่ีมีการปรับปรุงพัฒนา และ
ระบบใหม่ท่ีสร้างข้ึน)

ระบบ 5 6 2

ตัวช้ีวัด

1.ปรับปรุง ซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ 
2. จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี
3.ปรับปรุงพ้ืนท่ีการเรียนรู้และท างาน
ร่วมกัน
4.พัฒนาช่องทางการส่ือสารกับ
ผู้ใช้บริการ
5.ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
6. กิจกรรมการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้

1.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
2.โครงการปรับปรุงอาคารและ
สถานท่ีเพ่ือการให้บริการ

1.ปรับปรุงด้านกายภาพและส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเข้าใช้
บริการ
2.ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย

 - รองผู้อ านวยการฝ่าย
จัดการทรัพยากรและ
พัฒนาสารสนเทศ
 - หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ



หน่วยนับ
2564 2565 2566 2567

ปี 2564
 1) ระบบการจองใช้บริการ Edutainment Zone
 2) ระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องเรียน
ออนไลน์ โฉมใหม่
 3) ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์
 4) ระบบยืมคืน E-book
 5) ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่าย
หอสมุดและฝ่ายเทคโนฯ
 
ปี 2565
 1) Application Smart Phone เพ่ือการสืบค้น
ฐานข้อมูล
 2) Application Smart Phone ห้องสมุดอัตโนมัติ
 3) application AR แนะน าการบริการห้องสมุด
 4) ะบบจัดการ VDO On Demand
 5) ระบบการจองห้อง Music zone และห้อง 
Z-zone 
 6) ระบบจัดการ Maker Space

 ปี 2566
 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร
 2) Application  VR เพ่ือการเรียนรู้ฐานข้อมูล
ท้องถ่ินอีสาน

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  - ด้านระบบการให้บริการ
  - ด้านการให้บริการของบุคลากร
  - ด้านอาคารสถานท่ี

ระดับ 4.4 4.4 4.4 4.5

4. ร้อยละการจัดการความไม่พึงพอใจ ร้อยละ 60 70 80 90

เสาหลักท่ี 3  ศูนย์รวมทรัพยากรท่ีมีคุณภาพดีและทันสมัย - High Quality & Hi-Tech Resources
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน

2564 2565 2566 2567

1. มีทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนด้านวิชาการ 
หลากหลาย ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน  และ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

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

ร้อยละ 10 10 10 10 1.พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอน
2. ให้บริการเชิงรุก
3.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ
สารสนเทศแก่นักศึกษา

1.โครงการจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน
2. โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้
และหอประวัติ

1.จัดซ้ือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จัดซ้ือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านสังคมศาสตร์
3.จัดซ้ือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. จัดท าแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ

 - รองผู้อ านวยการฝ่าย
จัดการทรัพยากรและ
พัฒนาสารสนเทศ
 - หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรมย่อยเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ



2564 2565 2566 2567
2. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงบริการออนไลน์
ท่ีให้บริการ
 - ฐานข้อมูลออนไลน์ e-book
 - การเข้าใช้ฐานข้อมูลท้องถ่ิน
- เข้าชมเว็บไซต์

ร้อยละ 5 5 10 10 4. พัฒนา และจัดหาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้
5.จัดท าแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศด้านการอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญา ศิลปและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

5.จัดหาระบบ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือการยืมคืนในห้องสมุด
6. กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้

2. มีทรัพยากรดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้ 3. สัดส่วนของทรัพยากรท่ีจัดหาในรูปแบบดิจิทัลต่อ
ทรัพยากรแบบรูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณในการ
จัดซ้ือ/จัดหา)

ร้อยละ 55 : 45 60 : 40 70 : 30 80 : 20

4.ร้อยละสารสนเทศท้องถ่ินท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 3 3 3
5. การจัดต้ังแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ศิลปและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (หอประวัติ)

พ้ืนท่ี ด าเนินการแล้วเสร็จ

เสาหลักท่ี 4 องค์กรมีความย่ังยืนและรับผิดชอบต่อสังคม - Sustainable and Green Office
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566 2567

1. เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารงานเป็นเลิศ 1. การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน TQA

ร้อยละ 80 85 90 95 ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการ

2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงต่อบุคลากร
ท้ังหมด (ทบทวนค่าเป้าหมาย)
(สมรรถนะสูงคิดจากสมรรถนะ 5 ด้าน 80%ของ
คะแนนเต็ม 30 = 24 คะแนน)

ร้อยละ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีเล่ือนระดับท่ีสูงข้ึนต่อ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
(เฉพาะต าแหน่งปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงาน
ห้องสมุดระดับ 2)

ร้อยละ 50%
(4 คนในจ านวน
ท้ังหมด 8 คน)

75%
(3 คนใน

จ านวนท้ังหมด
 4 คน)

100%
(1 คนใน
จ านวน

ท้ังหมด 1 คน)

-

3. บุคลากรมีคุณลักษณะตรงตามค่านิยมของส านัก
วิทยบริการ

4. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการยกย่องตามค่านิยม คน อย่างน้อยฝ่ายละ 
1 คน

อย่างน้อยฝ่าย
ละ 1 คน

อย่างน้อย
ฝ่ายละ 1 คน

อย่างน้อย
ฝ่ายละ 1 คน

4.บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

5.ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
85

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 85

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ กิจกรรมย่อยตัวช้ีวัด

1. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพ 
Thailand Quality Award (TQA)
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้
มีความก้าวหน้าและพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง
3.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข
ในการปฏิบัติงานและมีความ
ผูกพันต่อองค์กร
4.ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณและทรัพยากร

1.โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารความ
เส่ียง
2. โครงการบริหารจัดการ
ภายในส านักวิทยบริการ
3.โครงการวิจัยและพัฒนา
4.โครงการบริหารทรัพยากร
บุคคล
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
6.โครงการบริหารจัดการการ
เป็นห้องสมุดสีเขียว

1. การประกันคุณภาพ 
2.การบริหารความเส่ียง และควบคุม
ภายใน
3.สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการ
ท าวิจัย ผลงานทางวิชาการ
4.ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. การสร้างสุของค์กร
6.ห้องสมุดสีเขียว ( Green Library)

โครงการหลัก

เป้าประสงค์ หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด



กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566 2567

5. เป็นองค์กรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 6. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ต่อ
ปริมาณขยะท้ังหมด

ร้อยละ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
45

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 45

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 45

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 45

5.ด าเนินการตามเกณฑ์ ห้องสมุด
สีเขียว ( Green Library) 
ส านักงานสีเขียว (Green Office)
6. พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบดูแลความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

7.ส านักงานสีเขียว (Green Office)
8. กิจกรรม 5 ส.
9. การป้องกันอัคคีภัย
10. ปรับปรุง ระบบควบคุมความ
ปลอดภัย

7. ร้อยละการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ไม่ต่ ากว่า ร้อย
ละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ไม่ต่ ากว่า ร้อย
ละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ไม่ต่ ากว่า ร้อย
ละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

8. ผ่านการประเมินด้านส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม

เกณฑ์
มาตรฐาน

Green Library Green Office

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย


