
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) 
เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยหรือนวัตกรรมห้องสมุด 

ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ส ำนักวิทยบริกำร ได้ก ำหนดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.  2559 – 2562 (ฉบับปรับปรุง มกรำคม 
2559)  ซึ่งมีประเด็นยุทธศำสตร์ที่ส ำคัคคอ  กำรสงงเสริมและสนับสนุนหห้เกิดงำนวิััย หรอ งำน
สร้ำงสรรค์ หรอ นวัตกรรมห้ งสมุดที่ เกิดประโยชน์ตง วิชำชีพ โดยกำรสงงเสริมและสนับสนุน          
หห้บุคลำกรมีกำรพัฒนำ งค์ควำมรู้ัำกงำนวิััย หรอ งำนสร้ำงสรรค์หรอ งำนนวัตกรรมด้ำนห้ งสมุด
ถอ เป็นกำรพัฒนำคุณภำพตล ดันสนับสนุนภำรกิัข งส ำนักวิทยบริกำร และก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำด้ำนกำรวิััย ดังนี้ 1)  มีกำรสงงเสริมและสนับสนุนหห้บุคลำกรท ำงำนวิััย เน้นกำรวิััยแบบ 
R2R เพอ่ น ำผลกำรวิััยมำพัฒนำ ปรับปรุง และแก้ไขปัคหำหนกำรปฏิบัติงำน เพอ่ หห้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  2)  มีกำรพัฒนำงำนวิััยเชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมห้ งสมุดโดยหช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ยงำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำน และมีพันธกิั (Mission)  เพอ่ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรหห้มี
ควำมเป็นเลิศหนวิชำชีพ  โดยหช้ควำมรู้ัำกงำนวิััยเป็นฐำน เริ่มัำกกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลหห้มี
ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมตำมภำระงำนสำมำรถน ำควำมรู้มำหช้หนกำรพัฒนำงำน มีผลงำน
ประัักษ์ โดยมีดัชนีชี้วัดคอ ั ำนวนกิักรรมกำรวิััยสถำบัน และกำรเผยแพรงผลงำนมีกำรััดสรร
งบประมำณและทรัพยำกรเพอ่ กำรบริหำรงำนวิััยหห้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีกำรพัฒนำระบบ
บริหำรงำนแบบมีสงวนรงวม และสร้ำงกลไกสงงเสริมกำรวิััยแกงบุคลำกร ดังนั้นัะเห็นได้วงำบุคลำกรที่
ปฏิบัติงำนประั ำเป็นปััััยแหงงควำมส ำเร็ั และกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรัึงถอ เป็นกลยุทธ์         
ที่ส ำคัคเชงนเดียวกัน 
 กำรพัฒนำงำนประั ำสูงงำนวิััย (Routine to Research : R2R) เป็นกระบวนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ ยงำงเป็นระบบวิธี พัฒนำคน พัฒนำงำน ตล ดันพัฒนำ งค์กร เพอ่ หห้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
หนทำงที่ดีขึ้น โดยมีประโยชน์หนกำรแก้ไขปัคหำหนกำรปฏิบัติงำน เป็นตัวแบบหนกำรปฏิบัติงำน และ
กำรพัฒนำงำนสูงกำรวิััยได้เป็นผลงำนเสน ผู้บริหำรหนกำรเลอ่ นขึ้นไปสูงระดับที่สูงขึ้น หรอ น ำเสน 
สำรสนเทศที่เกิดัำกศึกษำค้นคว้ำส ำหรับกำรก ำหนดนโยบำยตงำงๆ กำรตัดสินหัวำงแผนและกำร
แก้ไขปัคหำเฉพำะที่เกิดขึ้นหนห้ งสมุด   ีกทั้งยังสำมำรถน ำไปสูงดัชนีชี้วัดค ำรับร งกำรปฏิบัติรำชกำร  
และกำรประกันคุณภำพภำยหนได้ และพัฒนำ งค์กรสูงควำมเป็นเลิศ สน งต บแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทย
บริกำร กำรพัฒนำงำนประั ำสูงงำนวิััยหรอ นวัตกรรมห้ งสมุด ข งส ำนักวิทยบริกำรที่ผงำนนั้นได้มี
กำรฝึก บรมเชิงปฏิบัติกำรหห้กับบุคลำกรเป็นประั ำทุกปี เพอ่ สงงเสริมหห้บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร 
ได้รับควำมรู้และสร้ำงควำมรู้ขึ้นมำัำกงำนประั ำสูงงำนวิััยหนกำรพัฒนำงำนข งตนเ งได้เพอ่ พัฒนำ
ศักยภำพข งบุคลำกรหห้มีควำมสำมำรถหนกำรท ำวิััย ยงำงเป็นระบบ เพอ่ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิด
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ัำกกำรพัฒนำงำนวิััยัำกงำนประั ำ  และเพอ่ พัฒนำส ำนักวิทยบริกำร สูงควำมเป็นเลิศด้ำนกำร
หห้บริกำรสำรสนเทศโดยหช้ควำมรู้ัำกงำนวิััยเป็นฐำน กำรพัฒนำงำนดังกลงำวสงงผลหห้ส ำนักวิทย
บริกำรมีผลงำนวิััยหรอ นวัตกรรมห้ งสมุดเผยแพรงสูงสำธำรณชน สำมำรถน ำไปประโยชน์ ยงำง
ตง เนอ่ งทุกปี และเป็นที่ประัักษ์หนแวดวงวิชำชีพห้ งสมุดสถำบัน ุดมศึกษำหนประเทศและ
ตงำงประเทศ 
 ัำกผลกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น ส ำนักวิทยบริกำรัึงได้รวบรวมขั้นต นและวิธีกำรด ำเนินงำน 
งำนวิััยหรอ นวัตกรรมห้ งสมุดมำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) เพอ่ พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
วิััยหนวิชำชีพห้ งสมุด และเพอ่ เป็นแนวทำงหนกำรพัฒนำงำนวิััยสถำบันส ำหรับกำรพัฒนำงำนประั ำ
หห้มีคุณภำพเพอ่ กำรบริกำรสำรสนเทศท่ีเป็นเลิศตง ไป 
 
วัตถุประสงค ์
  เพอ่ พัฒนำงำนประั ำสูงงำนวิััยหรอ นวัตกรรมห้ งสมุดข งส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
           ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรพัฒนำงำนประั ำสูงงำนวิััยหรอ 

นวัตกรรมห้ งสมุดตำมกระบวนกำร A1+ PDCA2  ดังนี้ 
 

         เริ่มต้น 
 

A1                              
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 

วิเครำะห์สภำพปัััุบันและปัคหำทีเ่กิดัำกกำรปฏิบัติงำนที่ผงำนมำ 
 

ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรวิััย หรอ นวัตกรรมห้ งสมุด 

แตงงตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิััย นวัตกรรมห้ งสมุด 

ััดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรวิััย หรอ นวัตกรรมห้ งสมุด 
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             จบ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) 
 1.  ก ำหนดนโยบำยสงงเสริมและสนับสนุนหห้เกิดงำนวิััยหรอ นวัตกรรมห้ งสมุดที่เกิด
ประโยชน์ตง วิชำชีพ  ยงำงชัดเัน พร้ มเผยแพรงไปยังบุคลำกร ยงำงทั่วถึง 
 2.  แตงงตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิััย หรอ งำนนวัตกรรม ส ำนักวิทยบริกำร พร้ มประชุม
คณะกรรมกำรเป็นระยะ  

ััด บรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิััยหห้กับบุคลำกรวิชำชีพ 
 

ประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิักรรมเกี่ยวกับกำรวิััยหรอ นวัตกรรมฯ 
 

บุคลำกรวิชำชีพน ำควำมรู้ที่ได้ไปสูงกำรปฏิบัติ 
 

ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนวิััย นวัตกรรมโดยคณะกรรมกำรฯ 
 

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตง ผู้บริหำร 
 

เผยแพรงผลงำนวิััย หรอ นวัตกรรมห้ งสมุด 
 

ััดท ำแผนพัฒนำและปฏบิัติงำนด้ำนกำรวิััยหรอ นวัตกรรมฯ หนปีตง ไป 
 

มีระบบพ่ีเลี้ยงหห้ค ำปรึกษำ 
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            3.  ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนกำรวิััย หรอ นวัตกรรมห้ งสมุด ยงำงชัดเัน และปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมและกำรเปลี่ยนแปลง 
 4.  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำหัเกี่ยวนโยบำยและแผนกำรพัฒนำงำนวิััยหห้กับบุคลำกรวิชำชีพ
โดยทั่วถึง รวมทั้งขับเคลอ่ นกิักรรมสงงเสริมและสนับสนุนบุคลำกรหห้มีควำมรู้ควำมเข้ำหั โดยััด บรม
เชิงปฏิบัติกำรหห้ควำมรู้แกงบุคลำกร รวมทั้งสงงบุคลำกรเข้ำรงวมกำร บรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รงวมกัน
ทั้งภำยหนและภำยน กมหำวิทยำลัย  

5.  ม บหมำยผู้รับผิดช บงำนวิััยสถำบันเพอ่ ประชำสัมพันธ์โครงกำรหรอ กิักรรมเก่ียวกับ
กำรวิััยหรอ นวัตกรรมฯ เชงน กำรประกำศทุนสนับสนุนกำรวิััย ประกำศรับบทควำมเพอ่ ตีพิมพ์หรอ 
เผยแพรงหนกำรประชุมวิชำกำรที่เกี่ยวกับวิชำชีพ  ตล ดันก ำกับติดตำมและด ำเนินงำนที่เก่ียวข้ ง  
เป็นต้น 

            6.  สงงเสริมและกระตุ้นบุคลำกรวิชำชีพน ำควำมรู้ที่ได้ัำกกำรเข้ำรงวมโครงกำร กิักรรม เขียน
หัวข้ ผลงำนวิััยเพอ่ พัฒนำงำนข งัน หรอ นวัตกรรมด้ำนตงำงๆ ข งห้ งสมุด  ยงำงเป็นระบบตำม
กระบวนกำรและแผนกำรปฏิบัติงำน เสน ตง ผู้บริหำรเพอ่ น ำไปสูงกำรปฏิบัติัริง 

7.  ผู้รับผิดช บงำนวิััยสถำบัน ก ำกับติดตำมกำรท ำวิััย หรอ ผลิตผลงำนนวัตกรรมห้ งสมุด 
เป็นระยะๆ เพอ่ หห้มีกำรปฏิบัติ ยงำงตง เนอ่ ง น ำเสน คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิััยหรอ นวัตกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  8.  สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้ มน ำเสน ปัคหำและ ุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิััยตง ผู้บริหำร เพอ่ ทรำบและหห้ข้ เสน แนะเพ่ิมเติม 
            9.  เผยแพรงผลงำนกำรวิััย หรอ นวัตกรรมห้ งสมุดหนกำรประชุมระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ หรอ ตีพิมพ์หนวำรสำรที่ปรำกฏหนฐำนข้ มูล TCI : Thai-Journal Citation Index Centre 
(ศูนย์ดัชนีกำร ้ำง ิงวำรสำรไทย)  

10. น ำผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึ้นไปหช้หนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน และแก้ไขปัคหำกำร
ด ำเนินงำน ยงำงัริงััง และพัฒนำสูงงำนวิััยตง ไป 
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11. ััดท ำแผนพัฒนำและปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิััยหนปีตง ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        กำรเผยแพรงผลงำนระดับชำติ              กำรเผยแพรงผลงำนระดับนำนำชำติ 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

 
กำรเผยแพรงผลงำนผงำนฐำนข้ มูล TCI : Thai-Journal Citation Index Centre 
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ผลการด าเนินงาน  
 
 1.  ััด บรมหห้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนวิััย หรอ งำนนวัตกรรมแกงบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร    
และสงงบุคลำกรเข้ำรงวมกำร บรมข งก งสงงเสริมกำรวิััยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
เป็นประั ำทุกป ี
 2.  มีผลกำรด ำเนินงำนวิััย และงำนนวัตกรรมห้ งสมุด  ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ประั ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2553 – 2560  ั ำนวน  90  ชอ่ เรอ่ ง  ดังนี้ 

    2.1  ปีงบประมำณ พ.ศ.  2553  ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิััยัำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ั ำนวน  9  เรอ่ ง และมีผลงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรน ำเสน ผลงำนด้วยวำัำ หนกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET  ครั้งที่ 1 ั ำนวน 1 เรอ่ ง  

    2.2  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิััยัำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ั ำนวน  11  เรอ่ ง และผลงำนนวัตกรรมห้ งสมุดั ำนวน 2 เรอ่ ง รวมผลงำนทั้งสิ้น 14 
เรอ่ ง  มีผลงำนได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติสำยสนับสนุนนักวิััยดีเดงนประเภทหนงวยงำน ัำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม และมีผลงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรน ำเสน ผลงำนด้วยวำัำ หนกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET  ครั้งที่ 1    

    2.3  ปีงบประมำณ พ.ศ.  2555  ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิััยัำกมหำวิทยำลั ย
มหำสำรคำม ั ำนวน  11  เรอ่ ง  ทุน ุดหนุนกำรวิััยัำกงบประมำณแผงนดิน (ผงำน วช.) ั ำนวน   
1 เรอ่ ง และงำนวัตกรรมห้ งสมุดั ำนวน  4  เรอ่ ง รวมผลงำนทั้งสิ้น 16  เรอ่ ง ได้รับรำงวัลนักวิััย
ดีเดงนสำยสนับสนุน ประเภทหนงวยงำน และและมีผลงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรน ำเสน ผลงำนด้วย
วำัำหนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET  ครั้งที ่ 2  ั ำนวน 1 เรอ่ ง 
     2.4  ปีงบประมำณ พ.ศ.  2556  ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิััยัำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ั ำนวน  4  เรอ่ ง  และนวัตกรรมห้ งสมุด ั ำนวน  4 เรอ่ ง รวมผลงำนทั้งสิ้น  8  เรอ่ ง 
และมีผลงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรน ำเสน ผลงำนด้วยวำัำ หนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
PULINET  ครั้งที่  3 ั ำนวน  1 เรอ่ ง    
     2.5  ปีงบประมำณ พ.ศ.  2557  ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิััยัำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ั ำนวน  4  เรอ่ ง และนวัตกรรมห้ งสมุด ั ำนวน  3  เรอ่ ง  รวมผลงำนทั้งสิ้น 7  เรอ่ ง    
และมีผลงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรน ำเสน ผลงำนด้วยวำัำ หนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
PULINET  ครัง้ที่ 4  ั ำนวน 1  เรอ่ ง  
     2.6  ปีงบประมำณ พ.ศ.  2558  ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิััยัำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ั ำนวน  4  เรอ่ ง นวัตกรรมห้ งสมุดั ำนวน  8  เรอ่ ง  รวมผลงำนทั้งสิ้น 12  เรอ่ ง      
และมีผลงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรน ำเสน ผลงำนด้วยโปสเต ร์ หนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
PULINET  ครัง้ที่ 5  ั ำนวน 1  เรอ่ ง 
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     2.7  ปีงบประมำณ พ.ศ.  2559  ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิััยัำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ั ำนวน 2 เรอ่ ง  และนวัตกรรมห้ งสมุดั ำนวน  9  เรอ่ ง รวมผลงำนทั้งสิ้น  11  เรอ่ ง 

    2.8  ปีงบประมำณ พ.ศ.  2560  ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิััยัำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ั ำนวน  1  เรอ่ ง และมีงำนนวัตกรรมห้ งสมุด ั ำนวน   12  เรอ่ ง รวมผลงำนทั้งสิ้น        
13  เรอ่ ง และมีผลงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรน ำเสน ผลงำนด้วยวำัำ หนกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET  ครั้งที่ 7  ั ำนวน  1  เรอ่ ง    
 

 
แผนภำพแสดงั ำนวนผลงำนวิััยและนวัตกรรมห้ งสมุด 

ส ำนักวิทยบริกำร ประั ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2553 - 2560 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 1.  ผู้บริหำรหห้กำรสนับสนุนและเล็งเห็นควำมส ำคัคข งกำรวิััย และมีสงวนรงวมหนงำนวิััย
สถำบัน  

 2.  ผู้บริกำรสงงเสริมและสนับสนุนหห้บุคลำกรผลิตผลงำนวิััย และข ทุนัำกแหลงงทุนตงำงๆ  

  3.  ส ำนักวิทยบริกำรสนับสนุนทุนวิััย และกำรััด บรมเชิงปฏิบัติกำรหห้ควำมรู้ด้ำนกำรวิััย
เป็นประั ำทุกปี 

 4.  บุคลำกรหห้ควำมสนหั รงวมมอ  มีสงวนรงวม มีควำมกระตอ รอ ร้น และท ำงำนวิััยเป็นทีม  
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 5.  มีกำรััดกิักรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวิััยและนวัตกรรรมรงวมกัน  

  6.  ส ำนักวิทยบริกำรสนับสนุนหห้บุคลำกรที่มีผลงำนวิััย งำนนวัตกรรม ไปเผยแพรงผลงำน 
เชงน กำรประชุมวิชำกำรทั้งหนระดับชำติ และนำนำชำติ หรอ ตีพิมพ์เผยแพรงหนวำรสำรที่มีคุณภำพ  
  7.  ส ำนักวิทยบริกำรสงงเสริมสนับสนุนบุคลำกรที่มีผลงำนวิััย หห้มีควำมก้ำวหน้ำหนกำร
ก ำหนดต ำแหนงงที่สูงขึ้น 
 
 
 

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


