
ค่าเป้าหมาย ปี 2562 ไตรมาสที่ 1

ตค.-ธค.61

ไตรมาสที่ 2

มค.-มีค.62

ไตรมาสที่ 3

เมย.-มิย.62

ไตรมาสที่ 4

กค.-กย.62

1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และส่ือโสต

ทัศน์ที่ทันสมยัและสอดคล้องกบัความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ

1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตามความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ

ของคณะ/หน่วยงาน

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ของผล

การส ารวจความ

ต้องการ

ร้อยละ 95 ของผล

การส ารวจความ

ต้องการ

ร้อยละ 95 ของ

ผลการส ารวจ

ความต้องการ

ร้อยละ 95 ของ

ผลการส ารวจ

ความต้องการ

 1/3 ฝ่ายหอสมดุ (ทรัพยากรสารสนเทศความ

ต้องการ = รายชื่อหนังสือตาม 

มคอ.3 และตามค าร้องของ

คณะ/หน่วยงาน)

1.2 พัฒนาส่ือที่สอดคล้องกบัการเรียนการสอน 

ตามความต้องการของผู้ใชบ้ริการ

1.2.1 จ านวนเร่ืองในการผลิตส่ือที่

สอดคล้องกบัการเรียนการสอน

ไมน่้อยกวา่ 55 เร่ือง 15 เร่ือง 30 เร่ือง 45 เร่ือง 55 เร่ือง  1/3 ฝ่ายเทคโนฯ

1.3 พัฒนาส่ือที่สอดคล้องกบัการเรียนการสอน 

เพื่อเผยแพร่ใน ระบบ LMS

1.3.1 ผลิตส่ือการเรียนการสอน เพื่อ

เผยแพร่ใน ระบบ LMS

ไมน่้อยกวา่ 16 เร่ือง 4 เร่ือง 8 เร่ือง 12 เร่ือง 16 เร่ือง  1/3 ฝ่ายเทคโนฯ

1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้าน

เทคโนโลยทีางการศึกษา

1.4.1 บุคลากรฝ่ายเทคโนฯได้รับการ

พัฒนาทักษะการผลิตส่ือในรูปแบบต่าง ๆ

ไมน่้อยกวา่ 1 รูปแบบ  1 รูปแบบ  -  -  1/7 ฝ่ายเทคโนฯ

2. พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึง

พอใจแกผู้่ใชบ้ริการ

2.1 พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

เพื่อให้ผู้เขา้ใชบ้ริการใช ้และเขา้ถงึทรัพยากรได้

อยา่งมปีระสิทธภิาพ

2.1.1 จ านวนคร้ังที่มผู้ีเขา้ใชบ้ริการ

ห้องสมดุ

 -นับรวมจ านวน

 เขา้ใชเ้วบไซต์ 

 เขา้ใชพ้ื้นที่ Co-Working Space 

เพิ่มเติม

เฉล่ียไมน่้อยกวา่ 21,000 

คร้ัง/เดือน (นับซ้ า)

 78,000 คร้ัง

(30%)

 156,000 คร้ัง

(60%)

 221,000 คร้ัง

(85%)

 260,000 คร้ัง

(100% 21,000*

12 เดือน)

 1/5 ฝ่ายหอสมดุ ค านวณที่ 21,000*12 เดือน 

ประมาณ 260,000

สถติิเดิม ไตรมาสที่ 1 30% ไตร

มาสที่ 2 30% ไตรมาสที่ 3 25%

 ไตรมาส 4 15%

2.1.2 จ านวนคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการ

ฐานขอ้มลูออนไลน์

เฉล่ียไมน่้อยกวา่ 50,000 

คร้ัง/เดือน

 150,000 คร้ัง  300,000 คร้ัง  450,000 คร้ัง  600,000 คร้ัง  1/5 ฝ่ายหอสมดุ ทั้งปีงบประมาณ =50,000*12=

600,000 คร้ัง

2.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้เรียนรู้

ส่ือ มคีวามรู้ ความเขา้ใจในการใช้

ฐานขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ของ

นักศึกษาที่เขา้ศึกษาเรียนรู้ที่

ผ่านการประเมนิตาม

แบบทดสอบ

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 

50 ของนักศึกษาที่

เขา้เรียนรู้

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 

50 ของนักศึกษาที่

เขา้เรียนรู้

ไมน่้อยกวา่ร้อย

ละ 50 ของ

นักศึกษาที่เขา้

เรียนรู้

 1/5 ฝ่ายหอสมดุ

2.1.4 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการฝ่ายหอสมดุ

ไมน่้อยกวา่ระดับ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50  1/5 ฝ่ายหอสมดุ

2.2 การให้บริการผลิตส่ือโสตทัศน์ตามความ

ต้องการของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย

2.2.1 ร้อยละการผลิตส่ือตามร้องขอ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  1/5 ฝ่ายเทคโนฯ

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการฝ่ายเทคโนฯ

ไมน่้อยกวา่ระดับ 4.50 ไมน่้อยกวา่ระดับ 

4.50

ไมน่้อยกวา่ระดับ 

4.50

ไมน่้อยกวา่ระดับ

 4.50

ไมน่้อยกวา่ระดับ

 4.50

 1/5 ฝ่ายเทคโนฯ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2562  ส านักวทิยบริการ ตามมตทิี่ประชุมคณธกรรมการบริหาร 12/2561 วนัที่ 29 ตลุาคม 2561 และปรับปรุงแผนเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพันธ ์2562

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ ตวัชี้วดั ยทุธศาสตร์/กล

ยทุธม์หาวทิยาลยั

หมายเหตุผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมาย
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวชิาการ 3.1 การบริการวชิาการกบัหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลัย ในด้านการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และสร้างความเขม้แขง็และ

เพิ่มศักยภาพของชมุชนและสังคม

3.1.1 จ านวนโครงการบริการวชิาการ

อยา่งมส่ีวนร่วมวนร่วมภายใต้ความ

ร่วมมอืกบัองค์กรภายในและภายนอก

และสอดคล้องกบันโยบายของ

มหาวทิยาลัย

ไมน่้อยกวา่ 2 โครงการ/

กจิกรรม 

วางแผน ประสาน

การด าเนินงาน

ด าเนินการตามแผน 

(1 โครงการ ฝ่าย

เทคโนฯ)

ด าเนินการตาม

แผน

 1 โครงการ 

(ฝ่ายหอสมดุ)

 3/2 ฝ่ายหอสมดุ

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยการบริการวชิาการ ไมน่้อยกวา่ 2 เครือขา่ย

ฝ่ายละ 1 เครือขา่ย

1 เครือขา่ย ฝ่ายหอสมดุ 

3.2 พัฒนาส่ือเพื่อสนับสนุนการบริการวชิาการ

ของมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี

3.2.1 การผลิตส่ือสนับสนุนบริการ

วชิาการของมหาวทิยาลัยที่ร้องขอ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  3/2 ฝ่ายเทคโนฯ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

4.1 สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้

ผ่านส่ือต่าง ๆ

4.1.1 จ านวนเร่ืองขอ้มลูท้องถิ่นที่มกีาร

เผยแพร่

ไมน่้อยกวา่ 6 เร่ือง 1 เร่ือง 3 เร่ือง 4 เร่ือง 6 เร่ือง  4/3 ฝ่ายหอสมดุ

4.1.2 จ านวนการเขา้ชมฐานขอ้มลูท้องถิ่น เฉล่ียไมน่้อยกวา่ 15,000 คร้ัง

ต่อเดือน

 45,000 คร้ัง  90,000 คร้ัง  135,000 คร้ัง  180,000 คร้ัง  4/3 ฝ่ายหอสมดุ

4.2 ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

4.2.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้าน

ศิลปวฒันธรรม

ไมน่้อยกวา่ 3 โครงการ/

กจิกรรม

วางแผน ประสาน

การด าเนินงาน

ด าเนินการตามแผน ด าเนินการตาม

แผน

4 โครงการ  4/2 หอสมดุ

5. บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 5.1 สร้างจติส านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยดึประโยชน์

ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง

5.1.1 ระดับความส าเร็จของระบบ

บริหารจดัการที่ดีและมธีรรมาภิบาล

5 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 5  5/1 สนง.

5.1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ระบบบริหารจดัการภายใต้ระบบคุณภาพ

4 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  5/6 สนง.

5.2 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5.2.1 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีที่มกีาร

เผยแพร่

อยา่งน้อย 1 เร่ือง วางแผน ประสาน

การด าเนินงาน

 1 เร่ือง  2 เร่ือง  -  5/6 สนง.

5.3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ

สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิ

ทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการท างานอยา่งมี

ความสุข ปลอดภัย

5.3.1 ร้อยละการปรับปรุงอาคารสถานที่

 ระบบสาธารณูปโภค และภูมทิัศน์ ตาม

แผนที่ก าหนด

ไมน่้อยกวา่ ร้อยละ 80 วางแผน ประสาน

การด าเนินงาน

ด าเนิินการตามแผน ด าเนิินการตาม

แผน

ร้อยละ 80  5/7 สนง.

5.4 เป็นองค์กรสีเขยีว (Green Organization) 5.4.1 จ านวนกจิกรรมที่สนับสนุนการ

เป็นองค์กรสีเขยีว

อยา่งน้อย 6 กจิกรรม  - 2 กจิกรรม 4 กจิกรรม 6 กจิกรรม  5/7 สนง.

5.4.2 ผลการประเมนิการเป็นองค์กรสี

เขยีว

ผ่านตามเกณฑ์ ผ่านตามเกณฑ์

วางแผน ประสานการด าเนินงาน
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ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ ตวัชี้วดั ยทุธศาสตร์/กล
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5.5 ปรับปรุงระบบการส่ือสารภายในองค์กรเพื่อ

สร้างจติส านึกของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ

ให้ “ร่วมคิดร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ” เพื่อ

ขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่วสัิยทัศน์และเป้าหมาย

5.5.1 จ านวนชอ่งทางการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสาร

อยา่งน้อย 4 ชอ่งทาง 4 ชอ่งทาง 4 ชอ่งทาง 4 ชอ่งทาง 4 ชอ่งทาง  5/8 สนง.

5.6 การสร้างประชาสัมพันธเ์ชงิรุกเพื่อเผยแพร่

ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของส านัก

วทิยบริการให้ปรากฏต่อประชาคมและ

บุคคลภายนอก

5.6.1 จ านวนชอ่งทางการประชาสัมพันธ์

ส่ือต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

อยา่งน้อย 3 ชอ่งทาง 1 ชอ่งทาง  5/8 สนง.

(เวบ็ไซต์ รองฯ

วชิาการ)

5.7 น าเทคโนโลยดิีจทิัลมาใชใ้นการท างานและ

ให้บริการแกผู้่รับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การด าเนินงาน

5.7.1 ส านักวทิยบริการที่น าเทคโนโลยี

มาใชใ้นการปฏิบัติงาน

ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย  5/2 ทุกฝ่าย

5.8 จดัหารายได้เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ

ส านักวทิยบริการ

5.8.1 งบประมาณที่จดัหารายได้ที่

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 5 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่

ผ่านมา

วางแผน ด าเนินงาน ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 มากกวา่หรือ

เท่ากบัร้อยละ 5

 5/6 ฝ่ายหอสมดุ

ฝ่ายเทคโนฯ

5.9 การลดต้นทุนต่อหน่วย 5.9.1 ร้อยละของการลดต้นทุนต่อหน่วย

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานใน

ปีที่ผ่านมา

ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 10 วางแผน ด าเนินงาน ไมต่่ ากวา่ร้อยละ

 10

5/4 สนง.

6. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มปีระสิทธภิาพ

 มสีมรรถนะ ปฏิบัติงานอยา่งมคีวามสุข และ

มคีวามผูกพันกบัองค์กร

6.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้อง

กบัภาระงาน อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง

6.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะ

สูง (นับบุคลากรที่มคีะแนน 90 คะแนน 

ขึ้นไป)

ร้อยละ 5 จดัท าโครงการ

พัฒนาบุคลากร

ด าเนินการตาม

โครงการ

ร้อยละ 3 ร้อยละ 5  6/2 สนง.

6.2 จดัให้มสีวสัดิการให้เหมาะสม และสร้าง

แรงจงูใจในการปฏิบัติงานให้แกบุ่คลากร

6.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มคีวามสุข

ในการปฏิบัติงาน

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 75 มากกวา่หรือ

เท่ากบัร้อยละ 75

 6/4 สนง.

6.2.2 ร้อยละของบุคลากรที่มคีวาม

ผูกพันต่อองค์กร

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 90 มากกวา่หรือ

เท่ากบัร้อยละ 90

 6/4 สนง.

 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมยั มั่นคง 

ปลอดภัย เพื่อพัฒนาส านักวทิยบริการให้

สามารถด าเนินงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

7.1 จดัหาครุภัณฑ์และระบบสารสนเทศที่

สอดคล้องกบัการด าเนินงานและการบริการของ

ส านักวทิยบริการ

7.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

ด าเนินงานของส านักวทิยบริการ

อยา่งน้อยระดับ 4

(ยงัไมก่ าหนดเกณฑ์)

จดัท าเกณฑ์การ

ด าเนินงาน

วางแผนการ

ด าเนินงาน

ระดับ 4  7/1 สนง.

(รองฯวชิาการ)

วเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพสวสัดิภาพ

ด าเนินการตามแผน

จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพสวสัดิภาพ

วางแผน ประสานการด าเนินงาน


