
รายรับ คิดเป็นร้อยละ

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,141,200.00                                                   22.85

2. เงินรายได้ 13,980,700.00                                                  77.15

รวมรายรับ 18,121,900.00                                                  

แผนรายจ่าย

1. จัดสรรตามยุทธศาสตร์ จัดสรร
เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,141,200                                                            

เงินรายได้ 8,813,400.00                                                       
รวม 12,954,600                                                          คิดเป็นร้อยละแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 2,070,300 15.98
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 2,241,400 17.30
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 6,416,200 49.53
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 2,226,700 17.19

รวม 12,954,600

2. ค่าใช้จ่ายประจ า (เงินรายได้) จัดสรร คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด
 - ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ 2,431,000.00                                                       13.41
 - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 675,900.00                                                          3.73
 - ค่าสาธารณูปโภค 2,060,400.00                                                       11.37
รวมค่าใช้จ่ายประจ า 5,167,300.00                                                       28.51

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัย
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง

1.จ านวนการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ ในระบบ UBU LMS 
และระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ อ่ืน ๆ

100 เร่ือง 1.โครงการผลิตส่ือและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ

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

4 รูปแบบ

3. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 2 ช้ินงาน

4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้
ด้านคุณภาพ

ระดับ 3.50

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้
ด้านบริการ

ระดับ 3.50

6. จ านวนคร้ังการรับชมส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 
10,000 คร้ัง

2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการส่ือโสตทัศน์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ

7. จ านวน/เร่ือง/หัวข้อท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตส่ือดิจิทัลและ
นวัตกรรมการเรียนรู้

1 หัวข้อ

แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.พัฒนาและส่งเสริมการผลิตส่ือท่ีทันสมัยให้
ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ใน ระบบ UBU LMS 
และผู้ใช้บริการ
2.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รูปแบบการผลิตส่ือเชิงรุก
ไปยังหน่วยงานต่างๆ



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

8.ร้อยละของผู้เข้าอบรมการผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ตาม
กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80

9. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการผลิตส่ือดิจิทัลและ
นวัตกรรมการเรียนรู้

ระดับ 3.50

3.โครงการปรับปรุงสถานท่ีบริการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ

1.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย (งบด าเนินงาน)

หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

3) ปรับปรุงทางเข้าฝ่ายเทคโนฯ ด้านหลังอาคารข้อมูลท้องถ่ิน 
4) ขยายพ้ืนท่ีให้บริการห้อง Edutainment zoneและห้อง
บริการส่ือโสตทัศน์ 
5) จัดท าพ้ืนท่ี Maker Space

2.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย (ครุภัณฑ์)

5

3.โครงการปรับปรุง ซ่อมบ ารุง อาคารสถานท่ี หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ

4.โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
 - โครงการ open house พนม จรูญแสง
 - โครงการ "Library for Fun" รุ้งลาวัลย์ ล่ิวชวโรจน์

3.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
  - ด้านระบบการให้บริการ
 - ด้านการให้บริการของบุคลากร
 - ด้านอาคารสถานท่ี

ระดับ 4.00  -โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ นส.มะลิวัลย์ สินน้อย

4. ร้อยละการจัดการความไม่พึงพอใจ ร้อยละ 60  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ นส.มะลิวัลย์ สินน้อย
 - โครงการ Green Library To School นส.มะลิวัลย์ สินน้อย

2. จ านวนระบบบริการท่ีได้รับการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(ท้ังระบบเดิมท่ีมีการปรับปรุงพัฒนา และระบบใหม่ท่ีสร้างข้ึน)
ปี 2564
 1) ระบบการจองใช้บริการ Edutainment Zone
 2) ระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องเรียนออนไลน์ โฉมใหม่
 3) ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์
 4) ระบบยืมคืน E-book
 5) ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายหอสมุดและฝ่ายเทค
โนฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนท่ีทันสมัย

1.ปรับปรุงด้านกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการเข้าใช้บริการ
2.ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
3.ประชาสัมพันธ์การบริการเชิงรุก
4.มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ ท่ี
ทันสมัย และสะดวก รวดเร็ว

1. จ านวนพ้ืนท่ีการเรียนรู้และท างานร่วมกันท่ีมีการปรับปรุง พัฒนา
ปี 2564
 1) ปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับให้น่ังอ่านแบบเด่ียว
และพ้ืนท่ีท างานร่วมกัน 
2) ปรับปรุงบริเวณทางเข้าห้องสมุด อาคารสารสนเทศ 

5 พ้ืนท่ี
งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 1



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 - โครงการความร่วมมือบรรณารักษ์คณะ นส.สพาภรณ์ ทาจิตต์
5. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

10 1.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

2. โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศด้านสังคมศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

2. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงบริการออนไลน์ท่ีให้บริการ
 - ฐานข้อมูลออนไลน์ e-book
 - การเข้าใช้ฐานข้อมูลท้องถ่ิน
- เข้าชมเว็บไซต์

ร้อยละ 5

3.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

4.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขา หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
4.ร้อยละสารสนเทศท้องถ่ินท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

(ท้ังหมด 6 เร่ือง)

3.การจัดต้ังแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญา ศิลปและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (หอประวัติ)

5. โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

6.โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 - โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
 "Photo book  "หอไตรอีสาน"

 - โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม "นิทรรศการเสมือน"

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 3

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมี
คุณภาพดีและได้มาตรฐาน

1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ส่งเสริมการบริการเชิงรุก
3.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสารสนเทศแก่นักศึกษา
4. พัฒนา และจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
5.จัดท าแหล่งทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญา ศิลปและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

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

3. สัดส่วนของทรัพยากรท่ีจัดหาในรูปแบบดิจิทัลต่อทรัพยากรแบบ
รูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณในการจัดซ้ือ/จัดหา)

55:45

แล้วเสร็จ 1 พ้ืนท่ี



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1. การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน TQA ร้อยละ 80 1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเส่ียง  -งานนโยบายและแผน

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงต่อบุคลากรท้ังหมด (ทบทวนค่า
เป้าหมาย)
(สมรรถนะสูงคิดจากสมรรถนะ 5 ด้าน 80%ของคะแนนเต็ม 30 = 24 
คะแนน)

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 80

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีเล่ือนระดับท่ีสูงข้ึนต่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
(เฉพาะต าแหน่งปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานห้องสมุดระดับ 2)

ร้อยละ 50

4. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการยกย่องตามค่านิยม อย่างน้อยฝ่าย
ละ 1 คน

2. โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ หัวหน้าส านักงานฯ

5.ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 80

6. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ต่อปริมาณขยะท้ังหมด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 45

7. ร้อยละการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อม

ไม่ต่ ากว่า ร้อย
ละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

8. ผ่านการประเมินด้านส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม มาตรฐาน 
Green Library

3.โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ งานบุคคล

4.โครงการพัฒนาบุคลากร -งานบุคคล

5.โครงการวิจัยและพัฒนา

6.โครงการ บริหารจัดการ การเป็นองค์กรสีเขียว  -งานนโยบายและแผน

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 1. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้เกณฑ์
คุณภาพ Thailand Quality Award (TQA)
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง
3.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานและ
มีความผูกพันต่อองค์กร
4.ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากร

5.ด าเนินการตามเกณฑ์ ห้องสมุดสีเขียว ( Green 
Library) และส านักงานสีเขียว (Green Office)
6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบดูแลความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน


