
บริบทและขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ประวัติความเป็นมา 
 วันที่ 16  กรกฎาคม 2512 เป็นวันที่หอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้เริ่มเปิด
ให้บริการโดยมีอาจารย์ท าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 คน และภารโรงอีก 1 คน อาคารหอสมุดซึ่งสร้างด้วยเงิน
งบประมาณ เป็นเงิน 1,500,000 บาท มีพ้ืนที่ 800 ตารางเมตร พื้นที่ขนาดดังกล่าวนี้จะเพียงพอส าหรับ
บรรจุหนังสือได้ไม่เกิน 50,000 เล่ม 
 เดือนมิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ไม่ได้ระบุวิทยาเขต ทางมหาวิทยาลัยจึงได้น าหอสมุดของวิทยาเขตแต่ละแห่งไปสังกัดกองธุรการ
วิทยาเขต โดยให้เป็นงานหนึ่งเรียกว่า งานหอสมุด 
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในฉบับพิเศษหน้า 36-42 เล่มที่ 103 
ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2529 ให้มีส่วนราชการส านักวิทยบริการ ในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยน าพ้ืนฐานงานหอสมุดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของส านักวิทยบริการและมีสถานภาพ
เทียบเท่าคณะ 
 ปี พ.ศ 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการ จึงได้สังกัดอยู่ ภายใต้การบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้นจนปัจจุบัน 
   ปี พ.ศ. 2541 ส านักวิทยบริการได้เปิดศูนย์บริการพัฒนาการศึกษาอุดรธานี และวิทยาเขต
นครพนม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ของนิสิต และอาจารย์ ที่เรียนผ่านระบบการเรียนการ
สอนทางไกล ให้สะดวกในการยืมหนังสือจากส านักวิทยบริการประกอบการศึกษาค้นคว้า 
 ปี พ.ศ. 2542 ส านักวิทยบริการได้เปิดหน่วยบริการชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยแห่งใหม่  ตั้งอยู่  
ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิต และอาจารย์ที่ได้ย้ายไปเปิดการเรียน 
การสอน ณ มหาวิทยาลัยแห่งใหม่แล้วเป็นจ านวนมาก 
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2544 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการไปปฏิบัติงานและบริการผู้ใช้    
ณ อาคารส านักวิทยบริการ A มีเนื้อที่ 15,000 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 140  ล้านบาท   
ณ  ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
ปรัชญา  (Philosophy) 
  แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เสริมความรู้  ความคิด  ภูมิปัญญา 
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ปณิธาน  (Determination) 
  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ  เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วย
จิตส านึกท่ีดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
   ส านักวิทยบริการมุ่งสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ระดับส ากลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
   เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยให้ 
มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด าเนินการจัดหา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ 
ส่งเสริมทักษะผู้ใช้บริการ ทุกประเภท เนื้อหาครอบคลุมทุกหลักสูตรการเรียนการสอน แลทุกกลุ่ม 
ผู้ใช้บริการ มีการรวบรวม จัดหา จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แก่ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 
พันธกิจ  (Mission) 
  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตร เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัย 
  2. บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
  3. บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  4. ส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.  พัฒนาสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
 
ค่านิยมองค์กร  (Core  Values) 
  จิตบริการ  (Service  Mind)  :  การเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศและความช่วยเหลือด้วย
ความกระตือรือร้น  ให้ค าแนะน าที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ  มุ่งมั่นสร้างความประทับใจ  ให้ผู้ใช้ได้รับความ
สะดวก  รวดเร็วถูกต้อง  ไม่นั่งรอคอยรับ  แต่เป็นฝ่ายริเริ่มให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และสารสนเทศที่
ต้องการ  ให้เกิดความทรงจ าที่ดีต่อส านักวิทยบริการ   
  บริหารโปร่งใส  (Transparency)  :  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และความถูกต้อง  ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้  ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  สร้างความไว้วางใจทั้ง
ภายในภายนอก 
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  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี  (Technology)  :  มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ โดยเพ่ิมสมรรถนะในการให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายในทุกๆ  ระดับเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและบริการ 
  มีความร่วมมือ  (Cooperation)  :  มีการสร้างกัลยาณมิตรในวงวิชาชีพและสาขาที่
เกี่ยวข้องและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และสถาบันบริการ
สารสนเทศในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้  
แลกเปลี่ยนบริหารจัดการ  และบริการสารสนเทศที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
  ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ (Continuous Learning and Quality Improvement 
Teamwork) :  บุคลากรมุ่งมั่นพัฒนา  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีการแบ่งปัน
และต่อยอดความรู้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  มีกระบวนการท างานร่วมกันทั้งภายใน
องค์กรและเครือข่ายภายนอก  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและขีดความสามารถการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
สมรรถนะหลักของหน่วยงาน 
  A : Access Ability     เข้าถึงง่าย หมายถึง การเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่าง 
           สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา 
  R : Resource Sharing   ใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การให้บริการใช้ทรัพยากร  
           สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  E : Excellent Services   บริการสร้างสรรค์เป็นเลิศ หมายถึง การให้บริการสารสนเทศ 
           ด้วยจิตบริการอย่างสร้างสรรค์ 
  C : Center for Lifelong  ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ 
        Learning        พัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
         
ยุทธศาสตร์ (Strategy)        
  เพ่ือให้ส านักวิทยบริการด าเนินงานตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ก าหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทย
บริการไว้ 5 ประเด็นดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการชั้นน าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
และการบริหารความเสี่ยง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว   
 
โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ      
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สอดคล้องตาม
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ให้บริการ ได้แก่ ส านักวิทยบริการ อาคารวิทย
บริการ A และ ศูนยก์ารเรียนรู้  Digital Learning Park  อาคารวิทยบริการ B ปัจจุบันส านักวิทยบริการ
ไดแ้บ่งส่วนงานภายใน ดังนี้ 
   1.  ส านักงานเลขานุการ 
  1.1 กลุ่มงานบริหาร 

1.2 กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง 
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   2.  หอสมุด 
2.1  กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ 
2.2  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
2.3  กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ 

   3. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร 
3.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอีสาน 
3.2 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีสาน 

   3.3 งานส่งเสริมและเผยแพร่บริการสารสนเทศ 
   4. ส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4.1  กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4.2  กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
กิจกรรมหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนงาน 
 ส านักวิทยบริการ ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานต่าง ๆ ภายใน   
ส านักวิทยบริการ ดังนี้ 
 1.  ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      1.1 กลุ่มงานบริหาร ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดท าปฏิทิน
กิจกรรมและจัดบุคลากรร่วมงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  งานรัฐพิธี และอ่ืน ๆ จัดท าสรุป
ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน เผยแพร่ข่าวสารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ต้อนรับและน าชมส านักวิทย
บริการ  งานสรรบรรณและงานประชุม ได้แก่ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-โต้ตอบหนังสือ
ราชการของหน่วยงาน  พิจารณาตรวจสอบ เกษียนหนังสือราชการ จัดท าค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ แจ้งเวียน แจกจ่าย ติดตาม ตรวจสอบหนังสือราชการกับผู้เกี่ยวข้อง  
จัดท าหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมและรวบรวมวาระการประชุม จัดท ารายงานการประชุม  งานบุคคล 
ได้แก่ การต่อสัญญาจ้าง  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก จัดท าบัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ควบคุม ตรวจสอบการลาหยุดราชการ  การออกหนังสือรับรองบุคลากร  และก ากับและติดตามผลการ
พัฒนาบุคลากร  งานยานยนต์ และงานอาคารสถานที่ ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่     
งานระบบสาธารณูปโภค งานภูมิทัศน์และสุนทรียภาพ ตลอดจนงานรักษาความปลอดภัย  และพ้ืนที่
เรียนรู้สร้างสรรค์    

 1.2 กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง ด าเนินการเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ  
ได้แก่ จัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ จัดท าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี 
จัดท าแผน/ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดท าแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ  จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี (Action plan)  จัดท าแผนเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายของส านักวิทยบริการ  รายงานผลการ
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ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี ด าเนินการเกี่ยวกบัเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ เงินค่าไปรษณีย์ เงินประจ าต าแหน่งเดือนพนักงานและ
ลูกจ้างชั่วคราว  เงินค่าสมาชิกวารสาร และค่าสมาชิกอ่ืน ๆ  เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เงินยืมทดรอง
ราชการ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร  ด าเนินการรับเงิน – และน าส่งเงิน        
ทุกประเภท  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และข้อมูลงบประมาณ จัดท าค าสั่ง จัดท ารายงาน วิเคราะห์
ต้นทุน และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   งานพัสดุ ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกประเภท  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์/สืบราคาครุภัณฑ์  ด าเนินการจัดท าเอกสารจัดซื้อ
จัดจ้างทุกประเภท ส ารวจ จัดท าบัญชีครุภัณฑ์ที่ช ารุดหรือเสื่อมสภาพรายงานแผน/ผลการจัดซื้อ/จ้าง
ครุภัณฑ์ ประจ าเดือน รายงานผลการเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ประจ าปีประสานงานการควบคุมดูแล
พัสดุ/ตอบปัญหาพัสดุด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ  และงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด าเนินงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และด าเนินการ จัดท าข้อมูลการควบคุมภายใน  จัดท านโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
  2.  หอสมุด  ประกอบด้วย 
                  2.1  กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                        2.1.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
Sierra Function Acquisition คั ด เลื อ กและป ระ เมิ น คุ ณ ค่ าห นั งสื อ    จั ด ห าห นั งสื อ  (ซื้ อ , 
อภินันทนาการ) แจ้งผลการแนะน าสั่งซื้อหนังสือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/บนเว็บไซต์  ประทับตรา
หนังสือ บันทึก / ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรมหนังสือ ท ารายชื่อหนังสือ / โสตทัศนวัสดุใหม่บน
เว็บไซต์ และแทงจ าหน่ายหนังสือ  
                      2.1.2  งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
Sierra Function Cataloging  การวิเคราะห์หนังสือตามเลขหมู่ DDC  ท ารายการบรรณานุกรมหนังสือ
ตาม MARC21 และ RDA  วิเคราะห์จุลสาร  วิเคราะห์หนังสือที่มีวัสดุประกอบ  วิเคราะห์สื่อโสตทัศน์  
น าข้อมูลทรัพยากรสู่ฐานข้อมูล EDS (EBSCO Discovery Service) โครงการพัฒนาระบบสหบรรณา   
นุกรม และเตรียมหนังสือออกบริการ เช่น เข้าปกเย็บเล่ม (ปกอ่อน/ปกแข็ง)  เขียนสันหนังสือ ติดบาร์
โคัด / ติด RFID  ที่ตัวเล่ม และติด Call number ที่สันหนังสือ 
                      2.1.3  งานวารสารและหนังสือพิมพ์  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Sierra 
Function Serial  การคัดเลือกวารสารและหนังสือพิมพ์  จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์   ลงทะเบียน
วารสาร  วิเคราะห์และท ารายการวารสาร  จัดท าดรรชนีวารสาร  ท ารายชื่อบทความใหม่บนเว็บไซต์  
เย็บเล่มวารสาร แทงจ าหน่ายวารสารและหนังสือพิมพ์  บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ และจุลสาร     
และโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม 
                      2.1.4  จดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดหา คัดเลือกเอกสาร  การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ  
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งานบันทึกเหตุการณ์   การสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาฐานข้อมูล  
วิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรจดหมายเหตุและสารสนเทศ   การบันทึกรายการบรรณานุกรม     
เมทาดาทา  และเตรียมเอกสารก่อนออกบริการ  

 2.2  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
2.2.1 งานการบริการยืม-คืน ด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกห้องสมุด   

ต่ออายุบัตรสมาชิก ปลดหนี้  รับและน าส่งเงินค่าปรับรายวัน รับการแจ้งทรัพยากรสารสนเทศหาย  
บริการหนังสือจอง บริการหนังสือส ารอง บริการหนังสือด าเนินการ  และจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ 

2.2.2  งานบรกิารตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ท าหน้าที่ในการให้ความ 
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการ รับค าถาม สอบถามผู้ใช้ และวิเคราะห์ค าถาม  
แนะน าการใช้บริการ ชี้แหล่งสารสนเทศ ค้นหาค าตอบ และส่งมอบบริการ ตามความต้องการของ
ผู้ ใช้บริการผ่ านช่องทางต่ าง ๆ  เช่น  โทรศัพท์   e-mail  Facebook  LINE  เว็บบอร์ด  ฯลฯ  
ประกอบด้วย บริการยืมระหว่างห้องสมุด  บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย บริการหนังสือที่ยัง
ไม่ออกให้บริการ  บริการยืมทรัพยากรกรณีพิเศษ  และบริการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ (หา
หนังสือไมพบบนชั้น) เป็นต้น 
 2.2.3  งานบริหารลูกค้นสัมพันธ์ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพ่ือวาง
แผนการด าเนินงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการ และจัดกลุ่มตามประเภทของ
ผู้ใช้บริการ  ก าหนดแผนกิจกรรมและพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการให้ยั่งยืน ด าเนินจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการตามความ
เหมาะสมของผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม และท าการประเมินผล น าผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และรายงาน
สรุปผลกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างกิจกรรม เช่น มุม CRM, Voice Service for you, Special 
day for Special Users และงานบริการและแก้ปัญหาการใช้บริการของผู้ใช้เฉพาะหน้าเคาน์เตอร์
บริการ เป็นต้น 
 2.3  กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ มีหน้าความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.3.1  งานบริการวิชาการแก่ชุมชนมีหน้าความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้สู่ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับคณะ และจังหวัด 
เป็นต้น  

 2.3.2  งานให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ  ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความรู้ 
หรือสอนการรู้สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สอนการใช้ห้องสมุด สอนการใช้เครื่องมือเพ่ือสนับ
สนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 

 2.3.3  งานส่งเสริมและการจัดการความรู้ ด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการ 
ใช้ห้องสมุดให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบทุกรูปแบบทุกช่องทาง การน าเอาประสบการณ์การปฏิบัติงานจาก
ประจ ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามกระบวนการ KM  
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  2.3.4  งานฝึกอบรม สนับสนุนส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้สู่ชุมชน เช่น  
การพัฒนาห้องสมุดเรือนจ า การพัฒนาห้องสมุดวัด และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น 
 3. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
      3.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอีสาน  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากร 
สารสนเทศอีสาน ดังนี้  1) จัดซื้อ โดยส ารวจ และคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศอีสานจากแหล่งต่างๆ  
เช่น  ส านักพิมพ์  ร้านหนังสือ  หน่วยงาน  เว็บไซต์ และด าเนินการจัดซื้อ  2) การขอรับอภินันทนาการ 
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือขอรับอภินันทนาการ และ 3)  การผลิตขึ้นเอง 
ศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศอีสานที่ผลิตขึ้นเองเพ่ือให้บริการ หลายวิธี เช่น การถ่ายส าเนา
บทความอีสานจากวารสาร  จัดท ากฤตภาคอีสานจากหนังสือพิมพ์  การออกเก็บข้อมูลภาคสนาม   
  3.2 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีสาน  ด าเนินการเกี่ยวกับการน าสารสนเทศ
อีสานทุกประเภทที่จัดหามา ได้แก่  หนังสือ  วิจัย ภาคนิพนธ์  บทความ  กฤตภาค จุลสาร  รูปภาพ  
และแผนที่  มาด าเนินการวิเคราะห์  ก าหนดหัวเรื่อง  จัดท าสาระสังเขป  จัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  และ
บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  3.3 งานส่งเสริมและเผยแพร่บริการสารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า Home 
page เพ่ือเผยแพร่สารสนเทศ จัดท าฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศอีสาน ได้แก่ การบริการชั้นเปิด  
เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถหยิบเอกสารได้เองตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภท  
หนังสือ  เอกสารวิจัย  ภาคนิพนธ์   และการบริการชั้นปิดที่ผู้ใช้ต้องการใช้เอกสารประเภทใดสามารถ
ติดต่อขอใช้บริการได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ  
 4. ส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   4.1  กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับงานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ งานนวัตกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
งานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
   4.2  กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินงานเกี่ยวกับ งานจัดหาสื่อโสต
ทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานบริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และงานผลิตสื่อโสตทัศน์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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จ านวนบุคลากร 
 

สายปฏิบัติงาน จ านวนบุคลากร 
ข้าราชการ 22 
พนักงานปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 16 
ลูกจ้างประจ า 7 
ลูกจ้างชั่วคราว 18 

รวม 63 
 
อัตราก าลังของส่วนงานภายใน 
 

ส่วนงานภายใน จ านวนบุคลากร 
ส านักงานเลขานุการ 14 
หอสมุด 
กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ 14 
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 15 
กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ 4 
ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร 3 
ส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 
กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 

รวม 63 
 
สถานที่ตั้ง 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 41/20 ต าบล
ขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 
2493,2491,2405  แฟกซ์ : 0-4375-4358  เว็บไซด์ http://library.msu.ac.th จัดเป็นอาคารประเภท 
ส านักงาน /สถานศึกษา มีพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด 4 ชั้น มีพ้ืนทีใ่ช้งาน 15,000 ตารางเมตร  
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แผงผังอาคารพื้นที่ภายในอาคารส านักวิทยบริการ  
 

ชั้น 1  
 

 
 

ชั้น 2  
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ชั้น 3 

 
ชั้น 4  
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แผงผังพ้ืนที่รอบนอกส านักวิทยบริการ 

 

 
 

ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมส านักวิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการก าหนดขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือขอการรับรอง ดังนี้  

        1. กิจกรรมและพ้ืนที่ภายในอาคารส านักวิทยบริการทั้งหมด รวมไปถึงกิจกรรมของ
หน่วยงานภายนอกที่มาด าเนินการภายในอาคารส านักวิทยบริการ  
                  2. พ้ืนที่รอบนอกส านักวิทยบริการ ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียว (หมายเลข 1) และลานจอด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (หมายเลข 2)  
 
หมายเหตุ : 
 ส านักวิทยบริการขอยกเว้นพื้นที่ ศูนยก์ารเรียนรู้ "Digital Learning Park  อาคาร B  
เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีส านักงานอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์ และ MSU Innovation 
Center (MIC) แตศู่นย์การเรียนรู้ "Digital Learning Park  ยังมีการด าเนินการกิจกรรม 8 ส 
เช่นเดียวกับส านักวิทยบริการ อาคาร A  
 

-------------------------------------- 
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