


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนกลยุทธส์  ำนกัวิทยบริกำร

มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ประจ  ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562 – 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานส านักวิทยบริการ 
อนุมัติในการประชมุครัง้ที่  11/2561 วันที ่26 พฤศจิกายน 2561 

  



  

  

  
ค ำน ำ 

 
 ส ำนักวิทยบริกำรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ได้
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจที่ตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยมำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้กรอบแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ตำมแนวทำงกำรพัฒนำโดยยึดหลักนโยบำยของรัฐบำล ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนของ สกอ. สมศ. และกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยสู่มำตรฐำนสำกล ซึ่งกำรบริหำรห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของ
สำรสนเทศและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมคำดหวังและควำมต้องกำรใช้
สำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรมีกำรปรับเปลี่ยนและมีควำมต้องกำรที่หลำกหลำยรูปแบบ ท ำให้ส ำนักวิทยบริกำร
จะต้องมีกำรก ำหนดทิศทำง และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งส ำนักวิทย
บริกำรต้องเตรียมควำมพร้อมไว้ทุกด้ำน รวมทั้งกำรสร้ำงควำมตระหนักในบทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำน 
กำรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่มีควำมสุข มีกำร
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรและเป็นที่พ่ึงของสังคมและประเทศชำติ
ได้อย่ำงยั่งยืน ซึ่งกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ส ำนักวิทยบริกำรได้ทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำส ำนั กวิทย
บริกำร และมอบหมำยให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ศักยภำพองค์กร 
(SWOT) กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ กำรน ำจุดอ่อน หรือปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน
มำพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมที่สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำงำน ตลอดจนโครงกำร/กิจกรรมที่จะผลักดันให้
ส ำนักวิทยบริกำรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนำกำรบริกำรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำร     
สู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล จำกนั้นน ำเสนอแผนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำร 
เพ่ือพิจำรณำให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยได้ รับกำรอนุมัติในกำรประชุม ครั้งที่ 11/2561 วันที่         
26  พฤศจิกำยน  2561  
  ส ำนักวิทยบริกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562-2565 ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ผลักดันให้กำรด ำเนินงำนในภำรกิจต่ำงๆ ของ
ส ำนักวิทยบริกำร ตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ที่ก ำหนด  เกิดผลสัมฤทธิ์
และบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยที่จะน ำไปสู่คุณภำพและมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติต่อไป 
 
 
            นำงพรพิมล  มโนชัย 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน  
 
 กำรก่อตั้งและพื้นที่ให้บริกำร 

 ส ำนักวิทยบริกำร (Academic Resources Center : AREC) เป็นส่วนรำชกำรตำมพระรำช- 
บัญญัติของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2511 พร้อมกับวิทยำลัยวิชำ
กำรศึกษำ มหำสำรคำม และเริ่มเปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2512 ในชื่อ หอสมุดวิทยำลัยวิชำ
กำรศึกษำมหำสำรคำม และเม่ือวันที่ 25 กรกฎำคม 2529 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในฉบับพิเศษ 
หน้ำ 36-42 เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหำคม พุทธศักรำช 2529 ให้มีส่วนรำชกำรส ำนักวิทย
บริกำรในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถำนภำพเทียบเท่ำคณะ 

 ส ำนักวิทยบริกำร มีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  
มุ่งพัฒนำและส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ที่สอดคล้องตำมนโยบำยของ
สถำบันอุดมศึกษำไทย ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ให้บริกำร ดังนี้ 

1. ส ำนักวิทยบริกำร อำคำรวิทยบริกำร A ที่ตั้ง ต ำบลขำมเรียง 
2. Digital Learning Park (DLP) อำคำรวิทยบริกำร B ที่ตั้ง ต ำบลขำมเรียง 
3. หน่วยบริกำรอำคำรวิทยพัฒนำ ที่ตั้ง เขตพ้ืนที่ในเมือง 
4. หน่วยบริกำรอำคำรศรีสวัสดิ์ ที่ตั้ง เขตพ้ืนที่ในเมือง 
5. ห้องอ่ำนหนังสือ 24 ชั่วโมง (อำคำรวิทยบริกำร A ห้องท่ี 1-2 อำคำรวิทยบริกำร B  

ห้องท่ี 3 
เว็บไซต์:  http://library.msu.ac.th 
โทรศัพท์:  043-754322-40 ต่อ 2405, 2491, 2493 
E-mail: library@msu.ac.th 

 
 
 
 
 
 

http://library.msu.ac.th/
mailto:library@msu.ac.th
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 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำร 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ณ  วันที่ 22 มกรำคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

กลุ่มงำนบริหำร 
และธุรกำร 

กลุ่มงำน               
เทคนิคสำรสนเทศ 

งำนจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศอีสำน 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศอีสำน 

งำนส่งเสริมและเผยแพร่
บริกำรสำรสนเทศ 

ส่วนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลุ่มงำนพัฒนำระบบ 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำร 

หอสมุด ศูนย์สำรนิเทศอีสำนสิรินธร 

กลุ่มงำนคลังและพัสด ุ

กลุ่มงำน 
นโยบำยและแผน 

กลุ่มงำนบริกำร
สำรสนเทศ 

กลุ่มงำนบริกำรชุมชน
และส่งเสรมิกำรใช้

บริกำร 

กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
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       แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) 
ปรัชญำ : แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ  เสริมควำมรู้  ควำมคิด  ภมูิปัญญำ 

ปณิธำน : มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศ เพื่อสนองควำมตอ้งกำรของผู้ใชบ้ริกำรด้วยจิตส ำนึกที่ดีและเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักวทิยบริกำรมุ่งสูก่ำรเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ระดับสำกลด้ำนภูมิปัญญำทอ้งถิ่นอีสำน และสนับสนนุให้มหำวทิยำลัยมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

 
 

ประสิทธิผล 
ตำมยุทธศำสตร์ 

 
คุณภำพ 
กำรให้บริกำร 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติรำชกำร 
 

 
 
 
 
กำรพัฒนำ 
องค์กร 

บุคคลคุณภำพ บริกำรสำรสนเทศเป็นเลิศ 
เพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 

เป็นขุมทรัพย์ควำมรู้ มีระบบสำรสนเทศ 
เพื่อเรียนรู้ ศึกษำ วิจัยและพัฒนำตนเอง 

ของประชำคมมหำวิทยำลัย 

บริกำรวิชำกำร แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมสวยงำม ปลอดภัย 

 

อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ภูมิปัญญำ 
สำรสนเทศท้องถ่ินอีสำนและจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย 

 

บริกำรเหนือควำมคำดหมำย 

 
บริกำรลูกค้ำที่ดีที่สุด 

 

ประกันคุณภำพ/ 
เทียบเคียงระดับสำกล 

พัฒนำนวัตกรรมเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 
งำนวิจัยน ำไปใช้ประโยชน์

แก้ปัญหำ 

ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ศึกษำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้ 

 

บริกำรวิชำกำรที่สนองต่อควำม 
ต้องกำรของประชำคมมหำวิทยำลัย 

/ท้องถ่ิน/ประเทศ/นำนำชำติ 

 

สร้ำงกัลยำณมิตร  
ควำมประทับใจ 

เชื่อมโยงสำรสนเทศ 
ที่มีคุณค่ำ ถึงผู้ใช้ 

 

พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรใช้สำรสนเทศ 
ทันเทคโนโลยี และทันสื่อกำรเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่นิสิต 

 
พัฒนำบุคลำกร 

เป็นบุคคล
เรียนรู้ 

ฝึกอบรมให้กำรศึกษำ
ผู้ใช้ 

มีกำรจัดกำรควำมรู้ พัฒนำ
ระบบคุณภำพ 

และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสู่

พัฒนำเครื่องมือช่วยสืบค้น 

 
จัดหำ วิเครำะห์  

จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท  
ทุกรูปแบบ ท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
ครอบคลุมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

 

บริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 

 
ส่งเสริมกำรวิจัยปฏิบัติกำร R2R 

 
พัฒนำควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงห้องสมุด 

 

ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลำง 

 

วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำคุ้มทุน 
เน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

ประหยัดตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

บริหำรจัดกำรสู่องค์กรที่เป็นเลิศ (High Performance Organization) 
และเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ (Learning Organization) 

 

บุคคลมีคุณภำพ มีควำมรู้ ทักษะเชิงวิชำกำร วิชำชีพ 
มีคุณธรรม มีกำรจัดกำรควำมรู้ มีส่วนร่วม 

ท ำงำนเป็นทีม รองรับกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลง 

 มีฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภำพ 

วัฒนธรรมองค์กร มีจิตส ำนึกในบทบำท 
และหน้ำที่ บริกำรด้วยควำมสุภำพยิ้ม

แย้ม 

พัฒนำภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมสวยงำม 

เอื้อต่อกำรให้บริกำรและ
พัฒนำงำน 

จัดหำงบประมำณ 
พอเพียง บริหำรจัดกำร 

มีประสิทธิภำพ 
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บริกำรหลัก 
  1. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำร ด ำเนินกำรจัดหำ และให้บริกำร

ทรัพยำกรสำรสนเทศครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เปิดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย ทั้งที่เป็นรูปเล่ม
ฉบับพิมพ์ (มำกกว่ำ 500,000 รำยกำร ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (6 ฐำน) และฐำนข้อมูล
ออนไลน์ (18 ฐำน) รวมจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศมำกกว่ำ 1,000,000 รำยกำร 

 2. บริกำรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย ส ำนักวิทยบริกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรบริกำร ต่ำงๆ ขึ้นเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลืออำจำรย์ นิสิต นักวิจัย และ
นักเรียนสังกัดมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตผลงำนวิจัย ให้สำมำรถ
เข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว สำมำรถค้นหำสำรสนเทศท่ีมีในห้องสมุดและแหล่งสำรสนเทศ
อ่ืน ๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือให้ได้สำรสนเทศที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ตำมต้องกำร 
ได้แก่ บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรวิจัย บริกำรสอนกำรรู้
สำรสนเทศ (Information Literacy) บริกำรตรวจสอบกำรอ้ำงอิง บริกำรตรวจสอบค่ำ Impact factor 
เป็นต้น ในกำรจัดบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรได้พัฒนำกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ทันเวลำ ทั้งแบบเข้ำมำ
ใช้บริกำรด้วยตนเอง (Walk in) และแบบศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ (One Stop Service 
Online Center) ตลอดจนกำรบริกำรยืม-คืนระหว่ำงห้องสมุดที่สะดวกและรวดเร็ว  มำกกว่ำ 5 
เครือข่ำย พร้อมด้วยกำรจัดบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศในทุกเวลำทุกสถำนที่ มีพ้ืนทีใ่ห้บริกำรกว้ำงขวำง มีโต๊ะนั่งอ่ำน ห้องเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่
น่ำเข้ำใช้บริกำร 

 3. ศูนย์สำรนิเทศอีสำนสิรินธร เป็นศูนย์กลำงบริกำรสำรสนเทศที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มให้บริกำรมำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศท้องถิ่นที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย 

 4. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ส ำนักวิทยบริกำรมีพันธกิจในกำรจัดให้บริกำรและส่งเสริม
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมให้พ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน เช่น โครงกำรบรรณอำทร (บริกำร     
จัดห้องสมุดให้กับโรงเรียน วัด เรือนจ ำ ที่ต้องกำร) ฝึกอบรมกำรจัดห้องสมุดให้กับผู้ต้องขังเรือนจ ำ 
บริกำรสำรสนเทศร่วมกับโครงกำรเยี่ยมเยียนประชำชนของจังหวัด ฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศ 
ฝึกอบรมกำรจัดห้องสมุดอย่ำงง่ำยได้มำตรฐำน เป็นต้น 

 5. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศพิเศษ เป็นกำรจัดหำ จัดเก็บ และให้บริกำรทรัพยำกรพิเศษ 
(Special Collection) ประกอบด้วย ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องมีชัย ฤชุพันธุ์ ห้องศำสตรำจำรย์บุญชนะ 
อัตถำกร เอกสำรจดหมำยเหตุส ำนักวิทยบริกำรและสำรสนเทศมหำวิทยำลัย มุมสำรสนเทศอำเซียนและ
หนังสือนำนำชำติ มุมควำมรู้ตลำดทุน (SET Corner) มุมคุณธรรม (Moral Corner) มุมรักษ์สุขภำพ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ Digital Learning Park (DLP) เป็นต้น 
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 อัตรำก ำลังบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี - 20 ต ำแหน่งควำมก้ำวหน้ำของสำยสนับสนุน (คน) 
อ ำนวยกำร = 1  คน 
ช ำนำญกำรพิเศษ =  16 คน 
ช ำนำญกำร = 6 คน 
ปฏิบัติกำร = 17 คน 
ช ำนำญงำน = 1 คน 
ปฏิบัติงำน = 28 คน 

ปริญญำตรี - 27 
ปริญญำโท 6 16 
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ - 1 

รวม 6 64 
อำยุคนเฉลี่ย 49 42 
อำยุงำนเฉลี่ย 25 14 

 
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร  
 
 ปรัชญำ  (Philosophy) 
  แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เสริมควำมรู้  ควำมคิด  ภูมิปัญญำ 
 ปณิธำน  (Determination) 
  มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศ  เพ่ือสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
ด้วยจิตส ำนึกท่ีดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
  ส ำนักวิทยบริกำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ระดับสำกลด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำน 
และสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
  ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
   เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ท ำหน้ำที่ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยให้
มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  ด ำเนินกำรจัดหำ และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่
ส่งเสริมทักษะผู้ใช้บริกำร ทุกประเภท เนื้อหำครอบคลุมทุกหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แลทุกกลุ่ม
ผู้ใช้บริกำร มีกำรรวบรวม จัดหำ จัดเก็บ และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แก่ผู้ใช้บริกำรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 
 พันธกิจ  (Mission) 

1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตร 
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

2. บริกำรสำรสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
4. ส่งเสริมกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำน 
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5. พัฒนำสู่มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 
 วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตร  
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

2. เพ่ือบริกำรสำรสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3. เพ่ือบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
4. เพ่ือส่งเสริมกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำน 
5. เพ่ือพัฒนำสู่มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

 ค่ำนิยมองค์กร  (Core  Values) 
   จิตบริกำร  (Service  Mind)  :  ให้บริกำรสำรสนเทศและช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรด้วยควำม
กระตือรือร้น  ให้ค ำแนะน ำที่ดีแก่ผู้ใช้บริกำร มุ่งมั่นสร้ำงควำมประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับควำมสะดวก 
รวดเร็วถูกต้อง  ไม่นั่ งรอคอยรับ   แต่เป็นฝ่ำยริเริ่มให้ผู้ ใช้บริกำรได้รับควำมรู้และสำรสนเทศ 
ที่ต้องกำรให้เกิดควำมทรงจ ำที่ดีต่อส ำนักวิทยบริกำร   
  บริหำรโปร่งใส  (Transparency)  :  มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน  ยึดมั่นใน
จรรยำบรรณของวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ และควำมถูกต้อง ปฏิบัติงำน 
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม สร้ำงควำมไว้วำงใจ 
ทั้งภำยในภำยนอก 
  ก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยี  (Technology)  :  มุ่งพัฒนำองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรและบริกำรสำรสนเทศ โดยเพ่ิมสมรรถนะในกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ
เครือข่ำยในทุก ๆ ระดับ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรและบริกำร 
  มีควำมร่วมมือ  (Cooperation)  :  มีกำรสร้ำงกัลยำณมิตรในวงวิชำชีพและสำขำที่
เกี่ยวข้องและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสถำบันบริกำรสำรสนเทศ
ในระดับท้องถิ่น ระดับชำติและนำนำชำติ เพ่ือขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนบริหำร
จัดกำร และบริกำรสำรสนเทศท่ีคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
  ยึดถือกำรเรียนรู้สู่ทีมคุณภำพ  (Continuous  Learning  and  Quality  Improvement 
Teamwork)  :  บุคลำกรมุ่งม่ันพัฒนำ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่ำงเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  มีกำรแบ่งปันและ
ต่อยอดควำมรู้ มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน  มีกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยใน
องค์กรและเครือข่ำยภำยนอก ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและขีดควำมสำมำรถกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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 สมรรถนะหลักขององค์กร 
  A : Access Ability   เข้ำถึงง่ำย หมำยถึง กำรเข้ำถึงและใช้สำรสนเทศได้ 
        อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลำ 
  R : Resource Sharing  ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน หมำยถึง กำรให้บริกำรใช้ทรัพยำกร 
        สำรสนเทศร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  E : Excellent Services  บริกำรสร้ำงสรรคเ์ป็นเลิศ หมำยถึง กำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
        ด้วยจิตบริกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
  C : Center for Lifelong  ศูนย์กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต หมำยถึง กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ 

  Learning     เพ่ือพัฒนำชุมชนและสังคมให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       ตลอดชีวิต 

 ยุทธศำสตร์  (Strategy) 
  เพ่ือให้ส ำนักวิทยบริกำรด ำเนินงำนตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก ำหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทย
บริกำรไว้ 5 ประเด็นดังนี้ 
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกำรจัดอันดับสำกล  
     ยุทธศำสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลำงกำรบริกำรวิชำกำรชั้นน ำในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคลังควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำนสู่สำกล 
     ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำสู่มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว   
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผน 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ในภำพรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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ส่วนที่  2 
นโยบำยกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร 

 
 นโยบำยกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร  
 
  ส ำนักวิทยบริกำรได้ก ำหนดนโยบำยและกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร ตำมแผนกลยุทธ์
ประจ ำปีงบประมำณ 2562-2565  โดยพิจำรณำจำกกรอบทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  แผนปฏิบัติรำชกำร  ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร  และผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีตำมภำรกิจของส ำนักวิทย
บริกำร  โดยน ำมำวิเครำะห์และบูรณำกำรเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  น ำมำก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำส ำนัก-
วิทยบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562-2565 ตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำร 5 ด้ำน โดย 
มุ่งพัฒนำให้ส ำนักวิทยบริกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ก ำหนดกิจกรรม/โครงกำรใหม่ ๆ    
ที่ต้องกำรสนับสนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน  และกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย  ให้มีคุณภำพ
และมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกำรจัดอันดับสำกล  
    1. ส ำนักวิทยบริกำรได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)   
เพ่ือรองรับกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเรียนรู้ในยุคใหม่ 
เมื่อสภำพแวดล้อมและเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงไป บทบำทของห้องสมุดและบรรณำรักษ์ก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนไป กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำร อ่ำน ส่งเสริม
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง และมุ่งเน้นกำรฝึกทักษะกำรเรียนรู้ Lifelong Learning  ให้แก่ผู้ใช้บริกำร
จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้ทักษะที่จ ำเป็นประกอบด้วยดังนี้ 
     1) ทักษะในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ รู้แหล่งได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม 
     2) ทักษะในกำรค้นหำสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว ค้นเป็น 
     3) ทักษะกำรค้นหำสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตรงกับควำม
ต้องกำร 
     4) ทักษะในกำรประเมินสำรสนเทศได้ครบถ้วน ครอบคลุม และรู้เท่ำทัน 
     5) ทักษะในกำรใช้สำรสนเทศอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตระหนักเรื่องลิขสิทธิ์ กำรคัดลอก
ผลงำน 
       นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  ส ำนักวิทยบริกำรได้
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
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         กระบวนกำรที่ 1  พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นมำตรฐำน (Standard 
Library Automation) 
      1) Sierra LMS 
      2) WebOPAC  
      3) Website  
      4) RFID 
         กระบวนกำรที่ 2 พัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกรวดเร็ว (E-Service) 
      1) Application MSU Library Go 
      2) Application MSU Library Helpdesk 
      3) One Stop Service 
      4) ระบบสมัครสมำชิกออนไลน์ 
      5) กำรเข้ำถึงสำรสนเทศด้วย QR Code 
      6) แนะน ำสำรสนเทศออนไลน์ 
      7) ระบบยืม-จองออนไลน์ 
      8) ระบบบรรณำรักษ์เสมือน 
      9) บริกำรถำม-ตอบออนไลน์ 
      กระบวนกำรที่  3 พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Resource) 
      1) Online Databases 
      2) VDO on demand 
      3) ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Full text) 
      4) Isan e-clipping  
      5) Library e-archive 
     กระบวนกำรที่ 4 ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) 
      1) Library YouTube Channel 
      2) Information Literacy 
      3) Library Radio 
      4) Media broadcasting 
     กระบวนกำรที่ 5 พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรเข้ำถึงสำรสนเทศและกำรเชื่อมโยง
ข้อมูล (Library Network) 
      1) VPN 
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      2) Inter Library Loan 
      3) ThaiLIS 
      4) PULINET 
      5) ISANULINET 
      6) MALINET 
      2. พัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำรสำรสนเทศให้เข้ำถึงผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่มอย่ำงมี
ประสิทธิภำพต้องตอบสนองผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและรองรับควำม
ต้องกำรนิสิตและคณำจำรย์ด ำเนินกำรวิเครำะห์ศักยภำพก่อนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 
ประหยัดงบประมำณ และเกิดกำรใช้งำนที่มีประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต  ดังนี้ 
     2.1  เพ่ิมหน่วยบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ ที่ เน้นด้ำนกำรดูแลผู้ใช้บริกำรทั้งนิสิต 
คณำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกรที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม      
     2.2 วำงแผนและติดต่อประสำนงำน เพ่ือพัฒนำและจัดระบบห้องสมุดคณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมให้สำมำรถเปิดและด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        2.3 พัฒนำรูปแบบกำรบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ยุคดิจิทัลพัฒนำ
คุณภำพกำรบริกำรอย่ำงครบวงจร  ปรับปรุงระบบบริกำรยืม-คืนอัตโนมัติ  จัดกิจกรรมบริกำรเชิงรุก    
ที่หลำกหลำยไปยังคณะ/หน่วยงำน มีกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร และสร้ำงควำมประทับใจ  
ในกำรบริกำรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ  และต่อเนื่อง     
          2.4 ก ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติงำนในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ            
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และครอบคลุมทุกหลักสูตรของคณะ โดยก ำหนดแนวทำงให้
ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศกับส ำนักวิทยบริกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน 
โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและประสำนงำนกับคณะ/หน่วยงำนในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพ่ือ
จัดซื้อหนังสือ และกำรพิจำรณำคัดเลือก แนะน ำ สั่งซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ และฐำนข้อมูลออนไลน์    
ที่ตรงตำมหลักสูตรและสำขำวิชำที่คณะเปิดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภำพ เพียบพร้อมด้วยสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบที่ทันสมัย    
          2.5 ก ำหนดนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่นั่งอ่ำนให้กับนิสิตมำกขึ้น  โดยเพ่ิมบริเวณพ้ืนที่
นั่งอ่ำนแทนที่ชั้นวำงหนังสือและชั้นวำงวำรสำร และชั้นวิทยำนิพนธ์ วิเครำะห์หนังสือที่มีเนื้อหำล้ำสมัย
น ำออกไปจัดเก็บและให้บริกำรแบบชั้นปิดเพ่ือปรับปรุงขยำยบริเวณพ้ืนที่ที่นั่งอ่ำนเ พ่ิมขึ้น  มีกำรปรับ
พ้ืนที่ จัดภูมิทัศน์ให้สะอำด สะดวก น่ำใช้มำกขึ้น 
               2.6 นโยบำยโครงกำรห้องสมุดพบผู้บริหำรคณะ เพ่ือขอค ำแนะน ำ หรือรับฟัง
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ   ที่คณะต้องกำร เป็นกำรสื่อสำรและให้ข้อมูลทำงตรงที่ได้รับควำมสนใจ และประสบ
ผลส ำเร็จอย่ำงดียิ่ง เนื่องจำกได้มีกำรพูดคุยและพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ที่คณะ
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ต้องกำร ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น โดยมีกำรขยำยผลกำรติดต่อขอใช้บริกำรใน
ส่วนต่ำงๆ อย่ำงดียิ่ง 
        ยุทธศำสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลำงกำรบริกำรวิชำกำรชั้นน ำในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
      1.  มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ  (Life  Long  Learning  Center)  ที่ทุกคน
มีโอกำสทำงกำรศึกษำ  สำมำรถเข้ำมำศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ  
walk in และ access ผ่ำนทำง online ด้วยทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังฉบับพิมพ์ และออนไลน์   
      2. จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือวำงแผนและให้ค ำปรึกษำในกำรจัดระบบห้องสมุด  แก่
สถำบันกำรศึกษำ  และหน่วยงำนต่ำงๆ      
    3. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรให้เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนกำรจัดกำร
สำรสนเทศ ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  และสำขำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือกำรพัฒนำ
และเพ่ิมทักษะให้กับบุคลำกรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศ โดยได้รับควำมสนใจ  และได้รับ
กำรติดต่อขอเข้ำรับฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพจำกสถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
       4. จัดกิจกรรมโครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนร่วมกับจังหวัดมหำสำรคำม  โดยน ำ
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้  ออกโครงกำรนอกพ้ืนที่ พร้อมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
มหำสำรคำมเป็นประจ ำทุกเดือน 
       5. กำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์มำบูรณำ
กำรกับกำรวิจัยมำ เกิดเป็นกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
       ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคลังควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำนสู่สำกล 
        1. ด ำเนินงำน “ศูนย์สำรนิเทศอีสำนสิรินธร” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้ำนกำร
จัดกำรสำรสนเทศท้องถิ่น ด ำเนินงำนจัดหำ  จัดเก็บ  อนุรักษ์  เผยแพร่  และให้บริกำรสำรสนเทศด้ำน
ภูมิปัญญำท้องถิ่นพ้ืนบ้ำนอีสำนที่มีสมบูรณ์ และควำมโดดเด่นของประเทศ  เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นด้ำนกำร
จัดกำรข้อมูลท้องถิ่น  ที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์  จนได้รับกำรยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
        2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นพ้ืนบ้ำนอีสำน  เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้
สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        3. ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรจัดกิจกรรมและเข้ำร่วมโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับมหำวิทยำลัยและชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง   
        4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลท้องถิ่น  ทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภำค 
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     ยุทธศำสตร์ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล  
    1. น ำนวัตกรรมและระบบกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
องค์กรเพ่ือให้ผลงำนมีคุณภำพและประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำภำยใต้ทรัพยำกรอันจ ำกัด เช่น 
Learning Organization, Balance Scorecard, Knowledge Management, Benchmarking 
        2. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ โดยปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทย
บริกำร ให้สอดคล้อง  ตำมกรอบทิศทำงกำรพัฒนำและแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 
    3. มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรองค์กรระบบเปิด  เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและแนวคิดใหม่ ๆ  ทั้ง
จำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยน ำมำปรับใช้ ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใสทุกขั้นตอน  
สำมำรถตรวจสอบได้ สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของบุคลำกร องค์กำรและมหำวิทยำลัย ปฏิบัติตำมนโยบำยและ
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
       4. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และ นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมมิติที่เป็น
ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของส ำนักวิทยบริกำรตำมกรอบของมหำวิทยำลัย 
       5. พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรและบุคลำกรให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพดังนี้     
     5.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร โดยมีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรตำม
สมรรถนะของสำยงำน  ส่งเสริมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนทุกต ำแหน่งน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำ
มำปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
        5.2 ให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณแก่บุคลำกรสำยสนับสนุน โดยก ำกับดูแลควบคุมให้
บุคลำกรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
      5.3 วำงแผนพัฒนำบุคลำกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ
ภำระงำน         
      5.4 ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน  โดยเน้นให้มีกำรเพิ่ม
ทักษะ มีกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ และน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
     5.5 วัดผลและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพในหลำยมิติ 
     5.6 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีกำรพัฒนำตนเอง  โดยกำรสนับสนุนให้เข้ำรับกำร
อบรม  สัมมนำ  ศึกษำดูงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  ศึกษำต่อ และกำรท ำผลงำนวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
     5.7 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร  โดยกำรเชิญ
ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติ  มำสอนภำษำอังกฤษ และภำษำต่ำงประเทศให้กับบุคลำกร  โดยเฉพำะบุคลำกรงำน
บริกำรที่ต้องติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้ชำวต่ำงชำติ 
      6. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและงบประมำณให้สอดคล้องกั บแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัย 
      7. ควบคุม ก ำกับติดตำม และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยกำรเงิน กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัสดุให้
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
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    8. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ  เช่น  เว็บบอร์ด “ชำยคำ
ส ำนัก”  ฐำนข้อมูลครุภัณฑ์  ฐำนข้อมูลลงเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกร ฐำนข้อมูลกำรประเมินบุคลำกร  
ฐำนข้อมูลระบบงำนสำรบรรณ  และฐำนข้อมูลระบบกำรประชุมออนไลน์  เป็นต้น 
    9. พัฒนำวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  โดยใช้เทคโนโลยีมำจัดกำรให้เกิดควำมสะดวก  รวดเร็ว 
    10. ก ำกับ ติดตำมด ำเนินงำนด้ำนแผนปฏิบัติรำชกำรอย่ำงจริงจัง  ก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนมี
ส่วนร่วมและรับรู้ในกำรตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
คุณภำพ   
    11. มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรท ำงำนวิจัย เน้นกำรวิจัยแบบ R2R เพื่อน ำผลกำรวิจัย 
มำพัฒนำ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
   12. เป็นสมำชิกในเครือข่ำยสำรสนเทศระดับชำติและนำนำชำติ  เช่น   
     - ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET)    
     - เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว  
     - เครือข่ำยสำรสนเทศท้องถิ่นนำนำชำติ   (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  และสหพันธ์
นำนำชำติแห่งสถำบันและสมำคมห้องสมุด  ( IFLA  ย่อจำก  International  Federation  of  Library  
Associations  and  Institutions)   
    ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำสูม่ำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 
  ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำสู่ห้องสมุด    
สีเขียว (MSU Green Library) ที่สอดคล้องกับนโยบำยในกำรจัดกำรคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ในกำรมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) ที่สวยงำม 
สะอำด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยส ำนักวิทยบริกำรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม  ดังนั้นเพ่ือให้บุคลำกร และผู้ใช้บริกำรเกิดควำมตระหนักรู้ เข้ำใจ 
และร่วมมือด ำเนินกิจกรรมภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำย
ห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 และ  และตำมประกำศสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น
ยุทธศำสตร์หนึ่งของกำรบริหำรงำนห้องสมุด โดยมีพันธกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์เพ่ือกำรพัฒนำ         
สู่ห้องสมุดสีเขียวอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนหรือปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพของส ำนักวิทย
บริกำร ให้เอื้อต่อกำรลดกำรใช้พลังงำน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 3. ก ำหนดมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรบริหำรงำนห้องสมุดสีเขียวให้มีประสิทธิภำพ     
 4.  จัดหำ และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรเกิด
กำรเรียนรู้เพ่ือกำรประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์และส่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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 5. ผู้บริหำร บุคลำกร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ต้องมีบทบำทและมีส่วนร่วมในกำร
ประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม   
 6.  มีกำรจัดกำรควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษำแนวปฏิบัติที่ดี ของเครือข่ ำย
ห้องสมุดสีเขียวเพื่อกำรพัฒนำกิจกรรมและโครงกำรกำรประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 7. มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีกำรติดตำม 
ประเมินผล และรำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  ส ำนักวิทยบริกำรได้ก ำหนดประกำศ เรื่อง มำตรกำรประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวเขียว จำก
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี จึงได้ก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บุคลำกรและ
ผู้ใช้บริกำรถือปฏิบัติ  8 ด้ำน ดังนี้ 
               1. ด้ำนกำรจัดกำรระบบปรับอำกำศ 
    1.1 เปิดเครื่องปรับอำกำศ เวลำ 10.00 น. และปิดเครื่องปรับอำกำศก่อนเวลำเลิกงำน 
1 ชั่วโมง   
    1.2 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศ 25 องศำเซลเซียสหรือมำกกว่ำ 
    1.3 ปิดประตู หน้ำต่ำง ผ้ำม่ำน หรือมู่ลี่ ให้สนิทขณะเปิดเครื่องปรับอำกำศ 
     1.4 ดูแลซ่อมบ ำรุงและท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
         2. ด้ำนกำรจัดกำรระบบแสงสว่ำง 
             2.1 ปิดหลอดไฟส่องสว่ำงทันทีเม่ือเลิกใช้งำน 
     2.2 เปิดประตู หน้ำต่ำง ผ้ำม่ำนหรือมู่ลี่ ขณะที่ยังไม่เปิดเครื่องปรับอำกำศ แทนกำร
เปิดไฟฟ้ำส่องสว่ำงในบริเวณท่ีมีแสงสว่ำงเพียงพอ 
     2.3 ท ำควำมสะอำดหลอดไฟอย่ำงสม่ ำเสมอ 
                  2.4 ปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED 
       3. ด้ำนกำรจัดกำรอุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องใช้ไฟฟ้ำส ำนักงำน 
             3.1 เมื่อปิดอุปกรณ์ส ำนักงำนให้ถอดปลั๊กไฟทันที (ยกเว้นอุปกรณ์บำงชนิด เช่น 
อุปกรณ์ ระบบเครือข่ำย) 
    3.2 ลดกำรใช้กระดำษโดยกำรน ำกระดำษท่ีใช้แล้ว 1 หน้ำ มำจัดท ำเอกสำรส ำเนำหรือ
เอกสำร ที่ไม่ส ำคัญภำยในส ำนักงำน และใช้ระบบ e-Office เพ่ือประหยัดกระดำษ 
    3.3 แชร์ Printer ใช้ร่วมกันในส ำนักงำน 
    3.4 ตั้งโปรแกรมปิดหน้ำจอคอมพิวเตอร์หลังจำกไม่ใช้งำนแบบอัตโนมัติ และถ้ำไม่ได้ใช้
งำนเกิน 1 ชั่วโมง ให้ปิดเครื่องทันท ี
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            3.5 เติมน้ ำในกระติกน้ ำร้อนให้พอดีส ำหรับกำรใช้และถอดปลั๊กไฟกระติกน้ ำร้อนทันที
เมื่อ     เลิกใช้งำน 
    3.6 ก่อนเลิกงำน 1 ชั่วโมง ให้ถอดปลั๊กไฟเครื่องท ำน้ ำเย็น 
   4. ด้ำนกำรใช้ลิฟต์ 
            4.1 ก ำหนดนโยบำยให้ใช้ลิฟต์เฉพำะกำรขนสิ่งของเท่ำนั้น 
     4.2 รณรงค์ขอควำมร่วมมือบุคลำกรให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เพ่ือกำรออกก ำลังกำย 
    4.3 ตรวจเช็ค ซ่อมบ ำรุงลิฟต์อย่ำงสม่ ำเสมอ  
            5. ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำ 
     5.1 ตรวจสอบกำรรั่วซึมของก๊อกน้ ำ เครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ ำ เมื่อพบเห็นให้แจ้งผู้ที่มีส่วน
รับผิดชอบด ำเนินกำรแก้ไขทันที  
         5.2 ปรับอุปกรณ์กำรจ่ำยน้ ำให้น้อยลงตำมควำมเหมำะสม 
           5.3 น ำน้ ำทิ้งจำกบริเวณใต้อำคำรมำรดน้ ำต้นไม้รอบอำคำรส ำนักวิทยบริกำร 
           5.4 ไม่ทิ้งเศษอำหำร กระดำษช ำระลงในเครื่องสุขภัณฑ์ (อ่ำงล้ำงมือ โถส้วม) 
     6. ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 
       6.1 วำงแผนกำรใช้รถ และก ำหนดเวลำกำรเดินทำงให้ชัดเจน 
        6.2 บ ำรุงรักษำตรวจเช็คสภำพรถรถตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                  6.3 ปิดหรือดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ 
                  6.4 เดินหรือใช้จักรยำนหรือใช้รถรำงเพ่ือติดต่อรำชกำร    
    7. ด้ำนกำรจัดกำรขยะภำยใน/ภำยนอก 
    7.1 ด ำเนินมำตรกำรกำรจัดกำรขยะตำมหลัก 7R 
     7.2  มีถังขยะแยกตำมประเภท และคัดแยกขยะก่อนส่งธนำคำรขยะ 
        7.3  ส่งเสริมและรณรงค์กำรคัดแยกขยะให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบ 
    7.4  ใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก  และลดกำรใช้กล่องโฟม 
   8. ด้ำนกำรจัดกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    8.1 จัดมุมนั่งอ่ำนพื้นที่สีเขียว 
                8.2 จัดและตกแต่งภูมิทัศน์ให้สะอำด สวยงำม ร่มรื่น 
     8.3 รณรงค์ให้ควำมรู้กับผู้ปฏิบัติงำน และผู้ใช้บริกำรร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    8.4 น ำครุภัณฑ์เก่ำไม่ใช้งำนแล้วมำปรับแต่งใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์   
          โดยส่งเสริมให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยในห้องสมุดที่ตระหนักถึงควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้
ของผู้ใช้บริกำร จำกกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ 
ประสบผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งด้ำนกำรใช้กระดำษลดลง กำรใช้ไฟฟ้ำลดลง กำรใช้น้ ำมัน



                                                         แผนกลยุทธ ์ส ำนกัวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 

 

- 16 - 
 

เชื้อเพลิงลดลง รวมทั้งกำรจัดกำรขยะ และกำรจัดกำรภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่สะอำดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ก ำหนด
เป้ำหมำยที่จะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินห้องสมุดสีเขียวสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  
กำรวิเครำะห์ศักยภำพส ำนักวิทยบริกำร (AREC SWOT Analysis)  
 
 ส ำนักวิทยบริกำรได้ทบทวนและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ โดยศึกษำข้อมูลจำก     
ผลกำรด ำเนินงำนหลำยมิติ ได้แก่ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม  
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชงำนประจ ำปี (Action Plan) โดย
มีผลกำรด ำเนินงำนมำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน เพ่ือสะท้อนปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และ
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก เพ่ือพิจำรณำถึงโอกำสและภำวะคุกคำมที่จะเกิดขึ้นน ำมำสรุป 
วำงแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร ดังนี้ 
 
 จุดแข็ง (Strength : S) 
 

ยุทธศำสตร์ ประเด็นจุดแข็ง 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนและกำรจัดอันดับ
สำกล 

S1 มีบริกำรสำรสนเทศที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
S2 มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องและครบทุกหลักสูตรกำรเรียน 
กำรสอนโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริกำร 
S3 มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยรูปแบบ
และครอบคลุมผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม 
S4 มีเว็บไซต์ที่ได้มำตรฐำนเว็บโอเมตริกซ์ (WebOmetrics) สำมำรถเข้ำถึง
สำรสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว 
S5 มีกำรด ำเนินงำนห้องสมุดดิจิทัลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และศูนย์กลำงกำร
บริกำรวิชำกำรชั้นน ำในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

S6 มีนโยบำย ผู้รับผิดชอบ และกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
แก่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
S7 เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับจำก
องค์กรต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคลัง
ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
อีสำนสู่สำกล 

S8 ศูนย์สำรนิเทศอีสำนสิรินธร ได้รับพระรำชทำนนำม จำก สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้ำน
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ยุทธศำสตร์ ประเด็นจุดแข็ง 
กำรจัดกำรสำรสนเทศท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจำก
หน่วยงำน และองค์กรวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

 

S9 มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองต่อนโยบำย
และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย โดยบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส
และสำมำรถตรวจสอบได้ 
S10 มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน มีคู่มือปฏิบัติงำน และมีระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
S11 มีผลงำนวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 
S12 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ
ในวิชำชีพ ปฏิบัติงำนเป็นทีมท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำสู่
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว   

S13 มีนโยบำย แผนกลยุทธ์ มำตรกำร และกำรด ำเนินงำนมุ่งสู่มำตรฐำน
ห้องสมุดสีเขียวที่ชัดเจน 

 
  จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 
 

ยุทธศำสตร์ ประเด็นจุดอ่อน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนและกำรจัดอันดับ
สำกล 

W1 อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริกำรและ
กำรปฏิบัติงำนไม่เพียงพอ มีสมรรถนะต่ ำ และล้ำสมัย 
W2 กำรประชำสัมพันธ์ยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรรับข่ำวสำรของ
ผู้ใช้บริกำรแต่ละกลุ่ม 
W3 พ้ืนที่ให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เช่น 
ห้องเรียนรู้รำยกลุ่ม รำยบุคคล ห้องฝึกอบรมกำรสืบค้น และห้องอ่ำน
หนังสือ 24 ชั่วโมง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

W4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของบุคลำกรส่งผล 
ต่อกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรสู่สำกล 
W5 ขำดกำรน ำกระบวนกำรเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับ
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในระดับชั้นน ำของประเทศ เพ่ือกำรพัฒนำงำน และ
กำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
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ยุทธศำสตร์ ประเด็นจุดอ่อน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำสู่
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว   

W6 โครงสร้ำงทำงกำยภำพของอำคำรมีอำยุกำรใช้งำนเกิน 15 ปี ท ำให้
ระบบสำธำรณูปโภคเสื่อมสภำพส่งผลต่อกำรพัฒนำสู่มำตรฐำนห้องสมุด 
สีเขียว 
W7 กำรด ำเนินงำนพัฒนำสู่ห้องสมุดสีเขียวยังไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

 
  โอกำส  (Opportunity : O) 
 

ยุทธศำสตร์ ประเด็นโอกำส 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนและกำรจัดอันดับ
สำกล 

O1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว
และต่อเนื่อง สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรและให้บริกำร
สำรสนเทศได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
O2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้กำรสนับสนุนในกำรจัดหำ
ฐำนข้อมูลออนไลน์เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4 พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

O3 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเห็นควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ด้ำน 
O4 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันกำรศึกษำและองค์กร
ต่ำง ๆ ที่เข้มแข็งทั้งระดับภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ ท ำให้
มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
O5 รัฐบำลและมหำวิทยำลัยมีนโยบำยส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ช่วยสนับสนุนกิจกรรมและโครงกำรพัฒนำผู้เรียนและผู้ใช้บริกำร 
อย่ำงต่อเนื่อง 
O6 มีกำรจัดกำรประชุม อบรม สัมมนำด้ำนห้องสมุดทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ ท ำให้บุคลำกรได้เรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
O7 มีแหล่งสำรสนเทศเพ่ือเผยแพร่ผลงำนวิจัย หรือนวัตกรรมห้องสมุด 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำ 
สู่มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว   

O8 มีเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว และมีมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว ที่เป็นเครื่อง
ชี้น ำและเป็นเครื่องมือวัดควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำสู่ห้องสมุดสีเขียวที่ชัดเจน 
O9 มหำวิทยำลัยเห็นควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุดสีเขียว 



                                                         แผนกลยุทธ ์ส ำนกัวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 

 

- 19 - 
 

    ภำวะคุกคำม (Threat : T) 

 
ยุทธศำสตร์ ประเด็นภำวะคุกคำม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนและกำรจัดอันดับ
สำกล 

T1 หนังสือ ต ำรำ วำรสำร และฐำนข้อมูล มีกำรปรับรำคำสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
T2 จ ำนวนนิสิตไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จึงท ำให้
งบประมำณถูกปรับลดลง 
T3 หนังสือและต ำรำบำงสำขำมีกำรผลิตน้อย หรือไม่มีกำรผลิตใหม่ ส่งผล
ให้ไม่สำมำรถจัดหำได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
T4 พฤติกรรมผู้ใช้บริกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย 

ยุทธศำสตร์ที่  4 พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

T5 ไม่ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังทดแทนบุคลำกรที่เกษียณอำยุรำชกำร 
ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง 
T6 อัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศมีควำมผันผวน ส่งผลกระทบ
ต่อกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 T7 พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำร
สำรสนเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำสู่
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว   

T8 วัสดุ ครุภัณฑ์บำงอย่ำงที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและจัดกำร
สิ่งแวดล้อมมีรำคำสูง 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และโครงกำร/กิจกรรม 

 
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
สนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำร
วิจัยของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมให้มี
คุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนและกำรจัด
อันดับสำกล 

1.1 ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรจัด
กิจกรรมบริกำรที่หลำกหลำย 
ด้วยทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภำพ 
 

1.1.1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่
สอดคล้องและครบทุกหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอน โดยกำรมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
1.1.2 จัดบริกำรสำรสนเทศท่ีตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร
สำรสนเทศที่หลำกหลำยรูปแบบ 
และครอบคลุมผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม 

1.2 ส ำนักวิทยบริกำรมี
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

1.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสู่
ห้องสมุดดิจิทัล  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เป็น
แหล่งเรียนรู้ และ
ศูนย์กลำงกำรบริกำร
วิชำกำรชั้นน ำในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1 ส ำนักวิทยบริกำรเป็นที่พ่ึง
ของชุมชนในกำรให้บริกำร
วิชำกำร ที่สอดคล้องกับนโยบำย
ของมหำวิทยำลัย 

2.1.1 จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรท่ี
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
2.1.2 ฝึกอบรมและให้ควำมรู้ด้ำนกำร
จัดกำรสำรสนเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำ
คลังควำมรู้ภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่นอีสำนสู่สำกล 

3.1 ส ำนักวิทยบริกำรมีกำร
พัฒนำ อนุรักษ์ เผยแพร่ 
สำรสนเทศศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำน 

3.1.1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำน  
3.1.2 จัดบริกำรสำรสนเทศภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นอีสำนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เหมำะสม 
3.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร
สำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำนที่
หลำกหลำยรูปแบบและครอบคลุม
ผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
3.1.4 สร้ำงเครือข่ำยสำรสนเทศท้องถิ่น
ระดับชำติหรือนำนำชำติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรให้
มีประสิทธิภำพตำม
หลักธรรมำภิบำล 

4.1 ส ำนักวิทยบริกำรเป็น
องค์กรที่มีระบบบริหำรจัดกำร
องค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองต่อนโยบำยและ 
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย โดย
บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

4.1.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

4.2 ส ำนักวิทยบริกำรส่งเสริม
และพัฒนำให้องค์กรมีควำม
พร้อมเพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นสำกล 

4.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส ำนักวิทยบริกำรก้ำวสู่ควำมเป็นสำกล
อย่ำงมืออำชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำ
สู่มำตรฐำนห้องสมุดสี
เขียว   

5.1 ส ำนักวิทยบริกำรเป็น
ห้องสมุดสีเขียวตำมเกณฑ์
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวของ
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย 

5.1.1 จัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริมให้เป็น
ห้องสมุดสีเขียวตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ/ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร/ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม /ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำร 

 
ยุทธศำสตร์ชำติ (2) กำรสร้ำง

ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

(3) กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 

(4) กำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันทำง
สังคม 

(5) กำรสร้ำง
กำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร 

(3) ผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน
รวมทั้งงำนวิจัย
ที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำ
ประเทศ 

 (4) ขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำและกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

(6) พัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำรและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภำคส่วนมีส่วน
ร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

(2) พัฒนำกำร
วิจัยและ
สร้ำงสรรค์เพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมที่
สร้ำงคุณค่ำทำง
วิชำกำรและ
มูลค่ำเพ่ิมให้กับ
ชุมชนและสังคม 

(1) พัฒนำกำร
ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพภำยใต้
กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
ในหลักสูตรที่
ทันสมัยตำม
เกณฑ์คุณภำพ
และมำตรฐำน
ของชำติ 

(1) พัฒนำกำรผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภำพ
ภำยใต้กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัย
ตำมเกณฑ์คุณภำพ
และมำตรฐำนของ
ชำติและสำกล 
(3) เป็นศูนย์กลำง
แห่งกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 

(7) พัฒนำสู่
มหำวิทยำลัย 
สีเขียวและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

   (4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรรม 
ขนบธรรมเนียม 
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   ประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นใน
ฐำนทุนทำง
วัฒนธรรมที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม 

 

ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยบริกำร 

(1) สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและ
กำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมให้
มีคุณภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
และกำรจัด
อันดับสำกล 
  

(1) สนับสนุน
กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
และกำรวิจัย
ของ
มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมให้
มีคุณภำพตำม
เกณฑ์
มำตรฐำนและ
กำรจัดอันดับ
สำกล 
 

(2) เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และศูนย์กลำงกำร
บริกำรวิชำกำรชั้น
น ำในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(3) พัฒนำคลัง
ควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นอีสำนสู่สำกล
(4) พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพตำม
หลักธรรมำภิบำล 

(5) พัฒนำสู่
มำตรฐำน
ห้องสมุดสีเขียว 
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พันธกิจ ยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และโครงกำร/กิจกรรม 
 
พันธกิจที่ 1  จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่หลำกหลำยรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกำรจัดอันดับสำกล 

 
เป้ำประสงค์/ 

กลยุทธ์ 
โครงกำร/กิจกรรม 

ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 

เป้ำประสงค์ที่ 1.1 ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรจัดกิจกรรมบริกำรที่หลำกหลำย ด้วยทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ  
กลยุทธ์ 1.1.1 จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สอดคล้องและ
ครบทุกหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
หลักสูตร 

1. กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ     - งำนพัฒนำทรัพยำกรฯ 
- งำนจดหมำยเหตุฯ 
- กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 
- กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 

2. กำรวิเครำะห์และท ำรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศ     - งำนวิเครำะห์ฯ 
- งำนจดหมำยเหตุฯ 
- กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 

3. งำนมหกรรมหนังสือและสื่อกำรศึกษำ (Book Fair)     งำนพัฒนำทรัพยำกรฯ 
4. กำรส ำรวจวำรสำรประจ ำปี     งำนวำรสำรฯ 
5. โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำหนังสือเก่ำที่มีคุณค่ำ     งำนวิเครำะห์ฯ 
6. โครงกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนฉบับพิมพ์     งำนพัฒนำทรัพยำกรฯ 
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พันธกิจที่ 2  บริกำรสำรสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกำรจัดอันดับสำกล 

 

เป้ำประสงค์/ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
เป้ำประสงค์ที่ 1.1 ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรจัดกิจกรรมบริกำรที่หลำกหลำย ด้วยทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ  
กลยุทธ์ 1.1.2 จัดบริกำร
สำรสนเทศที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

1. Librarian Guide Roadshow     กลุ่มงำนบริกำรฯ 
2. รวบรวมรำยชื่อวำรสำรเพื่อกำรตีพิมพ์     
3. กิจกรรม Mobile@Library Service      
4. โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด     หัวหน้ำหอสมุด 
5. หนังสืออ้ำงอิงยืมได้ง่ำยนิดเดียว     ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ 
6. กิจกรรมเสียงตำมสำย (Voice Services for you)     

กลุ่มงำนบริกำรฯ 
7. มุมหนังสือประกอบหลักสูตร (Book of Curriculum Corner)     
8. บริกำรน ำส่งทรัพยำกรสำรสนเทศ (Book Delivery Service)     - รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริกำรฯ 
- งำนบริกำรยืม-คืน 

9. กิจกรรมพัฒนำชั้นหนังสือ     

10. โครงกำรออกแบบห้องเรียนรู้ (Study Room) ส ำหรับนิสิต      รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริกำรฯ 
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เป้ำประสงค์/ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
 11. จัดท ำหรือปรับปรุงห้องเรียนรู้ (Study Room) ส ำหรับนิสิต     รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริกำรฯ 
12. กำรบริกำรวำรสำรออนไลน์             งำนวำรสำรฯ 
13. กำรปรับปรุงพื้นที่บริกำรเรียนรู้ Digital Learning Park     กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 
14 โครงกำรปรับปรุงห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และเครื่องสืบค้นสำรสนเทศ     กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 
15. ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดอุดมศึกษำ : ThaiLIS, PULINET, 
ISANLUINET, MALINET MSULINET และ สหบรรณำนุกรม (Union  
Catalog) 

    คณะท ำงำนฯ ตำมค ำสั่ง 

16. พัฒนำพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีในห้องสมุด     กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 
กลยุทธ์ 1.1.3 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้บริกำรสำรสนเทศ
ที่หลำกหลำยรูปแบบและ
ครอบคลุมผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม 

1. โครงกำรสอนกำรรู้สำรสนเทศและทักษะกำรใช้ห้องสมุด     กลุ่มงำนบริกำรชุมชนฯ 
2. โครงกำรห้องสมุดพบคณะ      
3. โครงกำรต้อนรับเปิดเทอมใหม่-ปฐมนิเทศนิสิตใหม่     
4. Question for you     
5. One Database One Concept      
6. จัดท ำวิดีทัศน์แนะน ำกำรใช้บริกำร (ไทย,ภำษำอังกฤษ)     
7. โครงกำรจัดท ำสื่อวิดีทัศน์เพ่ือกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร Digital Learning 
Park 

    กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 
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เป้ำประสงค์/ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
 8. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร Digital Learning Park     กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 
เป้ำประสงค์ 1.2 ส ำนักวิทยบริกำรมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรสำรสนเทศ      
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำ 
สู่ห้องสมุดดิจิทัล 

1. พัฒนำเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำร     กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 
2. พัฒนำแอพลิเคชันบนสมำร์ทโฟน (MSULibraryGoApp)     
3. โครงกำรพัฒนำคลังข้อมูลวิทยำนิพนธ์ด้วยระบบ I-thesis     
4. พัฒนำเว็บไซต์บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรวิจัย     - กลุ่มงำนบริกำรฯ 

- กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 
5. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ     กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 
6. โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์และฐำนข้อมูลศูนย์เรียนรู้ Digital Learning Park     - กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 

- กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 
7. โครงกำรพัฒนำระบบจองใช้ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self service Checkin)     - กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 

- กลุ่มงำนบริกำรฯ 
 รวม 37  โครงกำร/กิจกรรม 32 34 31 30  
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 พันธกิจที่  3  บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงย่ังยืน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลำงกำรบริกำรวิชำกำรชั้นน ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
เป้ำประสงค์/ 

กลยุทธ์ 
โครงกำร/กิจกรรม 

ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 

เป้ำประสงค์ 2.1) ส ำนักวิทยบริกำรเป็นที่พ่ึงของชุมชนในกำรให้บริกำรวิชำกำร ที่สอดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 

    
 

กลยุทธ์ 2.1.1 จัดกิจกรรม
บริกำรวิชำกำรท่ีตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชน 
 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ (ร่วมกับโครงกำรเยี่ยมเยียน
ประชำชนจังหวัดมหำสำรคำม)  

    กลุ่มงำนบริกำรชุมชนฯ 
 
 
กลุ่มงำนบริกำรชุมชนฯ 

2. โครงกำรห้องสมุดเคลื่อนที่      
3. โครงกำรจัดระบบห้องสมุดร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       

 4. โครงกำรรักสำรคำม “เรียนรู้รำกเหง้ำจำกเรื่องรำวของท้องถิ่น”       
5. รำยกำรวิทยุ “เปิดประตูสู่กำรเรียนรู้”     งำนประชำสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ 2.1.2 ฝึกอบรมและให้
ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
สำรสนเทศ 

1. โครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ     กลุ่มงำนบริกำรชุมชนฯ 
2. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรผู้ช่วยบรรณำรักษ์และกำรซ่อม
หนังสือ 

    

3. โครงกำรอบรมให้กับชุมชน       

4. โครงกำรอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำร     กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 
 รวม  9  โครงกำร/กิจกรรม 6 7 8 8  
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พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้ำนภมิูปัญญำท้องถิ่นอีสำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำคลังควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำนสู่สำกล 

 

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
เป้ำประสงค์ 3.1) ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรพัฒนำ อนุรักษ์ เผยแพร่ สำรสนเทศศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำน 

     

กลยุทธ์ 3.1.1 จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่น
อีสำน 

1. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่นอีสำนเพ่ือกำรบริกำร     ศูนย์สำรนิเทศ 
อีสำนสิรินธร 2. รวบรวมและจัดกำรสำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก Youtube เพ่ือกำร

เรียนรู้ 
    

3.1.2 จัดบริกำรสำรสนเทศ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำนด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมำะสม 

1. บริกำรสำรสนเทศท้องถิ่นอีสำนออนไลน์     
2. พัฒนำเว็บไซต์ศูนย์สำรนิเทศอีสำนสิรินธร     - ศูนย์สำรนิเทศฯ 

- กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 

3.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
บริกำรสำรสนเทศภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นอีสำนที่หลำกหลำย
รูปแบบและครอบคลุม
ผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม 

1. โครงกำรรักษ์อีสำน     ศูนย์สำรนิเทศ 
อีสำนสิรินธร 2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูลศูนย์สำรนิเทศอีสำนสิรินธร     

3. ส ำนักฯ ร่วมใจ สืบสำนวัฒนธรรมกำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทย     
4. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสืบสำนประเพณีไทยและท้องถิ่น
อีสำน 

    ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
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เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
3.1.4 สร้ำงเครือข่ำยสำรสนเทศ
ท้องถิ่นระดับชำติหรือนำนำชำติ 

1. คณะท ำงำนข้อมูลท้องถิ่น ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยในส่วนภูมิภำค 
(PULINET) 

    คณะท ำงำน 

2. เครือข่ำยสำรสนเทศท้องถิ่นนำนำชำติ (Local Information Network)     ศูนย์สำรนิเทศ 
อีสำนสิรินธร 3. โครงกำร มุมศึกษำภูมิปัญญำอำเซียน     

 รวม 11 โครงกำร/กิจกรรม 9 11 10 10  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
เป้ำประสงค์ 4.1  ส ำนักวิทยบริกำรเป็นองค์กรที่มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองต่อ
นโยบำยและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย โดยบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

     

กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 

1. โครงกำรสัมมนำเรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร
สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
   1.1 จัดท ำ SWOT 
   1.2 จัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำร   
   1.3 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีส ำนักวิทยบริกำร   
 

    - ผู้อ ำนวยกำร 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริกำรฯ 
- ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
- หัวหน้ำกลุ่ม/งำน 
 

    1.4 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  ( Action Plan) 
   1.5 ถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

    
 

 2. จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต     - หัวหน้ำกลุ่มงำนคลัง
และพัสดุ 
- หัวหน้ำงำนกำรเงิน
และบัญชี  
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เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
 3. จัดท ำกำรวิเครำะห์กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน     - หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร 
- คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงฯ 

 4. จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน      น.ส.ธณัชชำนันท์ บัวสำ 

 5. จัดท ำแผนเพิ่มรำยได้หรือลดรำยจ่ำย     - หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำร  

 6. จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี      - หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำร 
- หัวหน้ำกลุ่มงำนคลัง
และพัสดุ 

 7. ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือประจ ำปี     - หัวหน้ำกลุ่มงำนคลัง
และพัสดุ 

 8. จัดหำพัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำร     - หัวหน้ำกลุ่มงำนคลัง
และพัสดุ  

 9. จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้     -หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำร 
-น.ส.ชัญญำภัค ทันภำ 



แผนกลยุทธ ์ส ำนกัวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 

 

- 33 - 
 

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
 10. ทบทวน ปรับปรุงตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรประเมิน ตำมข้อตกลงและแบบ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัย แบบ 
ป.01-ป.02 

      - งำนบุคคล 
- ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 11. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ส ำหรับผู้ใช้บริกำร 
(ทดแทนที่ช ำรุด) 

    กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 

 12. โครงกำรเพิ่มกำรบริกำร ห้อง study room          

 
13. จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร     - หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร 
- นส.ชัญญำภัค ทันภำ 

 
14. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเกี่ยวกับ CSR, กำรท ำงำนเป็นทีม กำรท ำงำนแบบ
มุ่งเป้ำ (อบรมในระดับชำติ)  

    
กลุ่มงำนบริกำรชุมชนฯ 

 15. โครงกำรพบกันวันศุกร์ปลุกคนพัฒนำ     กลุ่มงำนบริกำรชุมชนฯ 
 16. โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้และพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 

 
17. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
มำสำรคำม  

    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริกำรฯ  

 18. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง มำตรฐำนกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำร     

 
19. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

    นำยอำรยะ เสนำคุณ 
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เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 

 
20. โครงกำรถ่ำยทอดทักษะประสบกำรณ์พ่ีให้น้อง (จำกผู้ที่จะเกษียณอำยุ
รำชกำร) 

    

 21. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร     ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
เป้ำประสงค์ที่ 4.2)  ส ำนักวิทยบริกำรส่งเสริมและพัฒนำให้องค์กรมีควำมพร้อมเพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นสำกล      
กลยุทธ์ 4.2.1 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส ำนัก
วิทยบริกำรก้ำวสู่ควำมเป็นสำกล 

1. กิจกรรมออกแบบและจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 2 ภำษำ     รองฯ ฝ่ำยพัฒนำระบบฯ 
หัวหน้ำหอสมุด 

2. พัฒนำเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำร 2 ภำษำ     กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 
กลยุทธ์ 4.2.2 พัฒนำบุคลำกร
ด้ำนทักษะภำษำต่ำงประเทศ 

1. โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำของบุคลำกรมุ่งสู่สำกล     หัวหน้ำหอสมุด 
2. โครงกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพระดับนำนำชำติ     ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 รวม  25  โครงกำร/กิจกรรม 18 24 19 20  
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พันธกิจที่  5  พัฒนำสู่มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำสู่มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว  
 

เป้ำประสงค์/ 
กลยุทธ์ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
เป้ำประสงค์ 5.1 ส ำนักวิทยบริกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบำยห้องสมุดสีเขียว เพ่ือสนับสนุน 
กำรเรียนรู้ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

กลยุทธ์ 5.1.1 รณรงค์ส่งเสริม
และจัดกิจกรรมให้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่ำใช้ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดท ำนโยบำยและจัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร 
สู่ห้องสมุดสีเขียว 

    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
พัฒนำระบบกำยภำพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปรับปรุงโครงสร้ำงทำงด้ำนกำยภำพและจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   2.1 กำรศึกษำสภำพ ปัญหำ และอุปสรรคของอำคำรส ำนักวิทยบริกำรที่มีต่อ
กำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม (กรณีเป็นอำคำรเก่ำ) 

 
 

   

  
 

 

 
 
 

 
 
 

   2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคและครุภัณฑ์ประกอบตัวอำคำร 
       - ปรับปรุงโครงหลังคำป้องกันควำมร้อน 

 
 

 
 

 
 

 

       - ปลดหลอดไฟฟ้ำบริเวณท่ีมีแสงสว่ำงเพียงพอ     

       - ติดตั้งสวิทช์ไฟปิด-เปิด แบบกระตุกเชือก     

       - ติดผ้ำม่ำนกันควำมร้อน     

       - ติดฟิล์มกันควำมร้อนที่หน้ำต่ำง     
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เป้ำประสงค์/ 
กลยุทธ์ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
เป้ำประสงค์ 5.1 ส ำนักวิทยบริกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบำยห้องสมุดสีเขียว เพ่ือสนับสนุน 
กำรเรียนรู้ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

       - ติดตั้งระบบ lux sensor      
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
พัฒนำระบบกำยภำพ 

   2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในอำคำรและนอกอำคำรส ำนักวิทยบริกำร     
3. กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน 
  3.1 จัดท ำมำตรกำรประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส ำนักวิทยบริกำร 

    

4. กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 
   4.1 จัดกำรขยะ ภำยใต้ข้อก ำหนด 3R 

    

   4.2 จัดกำรน้ ำเสีย     
   4.3 จัดกำรมลพิษทำงอำกำศ      
   4.4 กิจกรรม 8 ส. / Big Cleaning Day      
   4.5 กำรเตรียมควำมพร้อมและตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน     
5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

และสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

    5.2 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับพลังงำนและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงำนเทคนิคฯ 
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เป้ำประสงค์/ 
กลยุทธ์ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสำนงำนหลัก 2562 2563 2564 2565 
เป้ำประสงค์ 5.1 ส ำนักวิทยบริกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบำยห้องสมุดสีเขียว เพ่ือสนับสนุน 
กำรเรียนรู้ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

    5.3 จัดให้บริกำรสืบค้น ให้ควำมรู้ และส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

    กลุ่มงำนบริกำรชุมชนฯ 

   5.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้เรื่องพลังงำนและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงำนบริกำรชุมชนฯ 

   5.5 จัดกำรฝึกอบรมหรือกำรพัฒนำบุคลำกร ทำงด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
พัฒนำระบบกำยภำพฯ 

   5.6 จัดกิจกรรมประหยัดพลังงำน และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม       - กลุ่มงำนบริกำรชุมชนฯ 
- กลุ่มงำนบริกำร 

   5.7 โครงกำรพัฒนำระบบลำออนไลน์     กลุ่มงำนพัฒนำระบบฯ 
6. โครงกำรซ่อมแซมดัดแปลงวัสดุครุภัณฑ์ที่ช ำรุด     กลุ่มงำนสื่อโสตทัศน์ฯ 

 รวม   23  โครงกำร/กิจกรรม 18 17 18 16  
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ส่วนที่ 4 
กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 

 
กลไกกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
 
 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่ดีจะเป็นเงื่อนไขประกำรหนึ่งของควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำน
สมัยใหม่ แต่กำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผลนั้นเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญและยุ่งยำกซับซ้อน
มำกกว่ำกำรวำงยุทธศำสตร์ ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยเงื่อนไขหรือปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จหลำยประกำร เช่น 
กำรเริ่มต้นด้วยกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ดี กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กรที่
เหมำะสม เอ้ือต่อกำรประสำนงำนและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรมอบหมำยที่ชัดเจนและเกิดภำวะ
รับผิดชอบ กำรวำงระบบก ำกับดูแล ควบคุมและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือกำรปรับตัว กำรสร้ำงแรงจูงใจที่
เหมำะสม กำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร กำรมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรมีภำวะผู้น ำและควำม
มุ่งมั่นจริงจัง รวมถึงกำรกระตุ้นให้ทุกฝ่ำยในองค์กรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ดังนั้น 
ส ำนักวิทยบริกำรจึงต้องมีกำรก ำหนดวิธีกำรเพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติให้ส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
  1. จัดกำรระบบวัดผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติที่
ประสบผลส ำเร็จและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนและมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
  2. เชื่อมโยงงำนภำยในส ำนักวิทยบริกำรให้ส่วนงำน และกลุ่ม/งำนต่ำงๆ ในส ำนักวิทย
บริกำรมองเห็นเป้ำหมำยไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็วในกำร
ประสำนงำน 
  3. มีกำรทบทวนและพัฒนำยุทธศำสตร์ โดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำร
เพ่ือทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ในวงกำรห้องสมุดและก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
  4. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในยุทธศำสตร์แก่บุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับได้รับรู้ 
และมีควำมเข้ำใจเป้ำหมำย แผนงำน โครงกำร/กิจกรรมที่ชัดเจนร่วมกัน  
  5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะและควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ มำวำงแผนกำรด ำเนินงำนพร้อม 
ทั้งมอบหมำยผู้รับผิดชอบ เพ่ือน ำสู่กำรด ำเนินงำนตำมควำมส ำคัญก่อนหลังและเกิดผลอย่ำงชัดเจน 
  6. บูรณำกำรยุทธศำสตร์ให้เข้ำกับส่วนงำน และกลุ่ม/งำนต่ำง ๆ ในส ำนักวิทยบริกำร ได้แก่ 
กำรวำงแผนและงบประมำณ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรจัดกำรควำมรู้ 
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 ซึ่งกลไกในกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น ส ำนักวิทยบริกำร ได้วำงแผนกำรด ำเนินงำนพร้อมก ำหนด
ระบบและกลไกกำรติดตำมประเมินผล โดยมีกระบวนกำรบริหำรงำนเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กระบวนกำรบริหำรงำนเชิงกลยุทธ์ 
 
 
     ก ำหนดยุทธศำสตร์                         น ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ             ติดตำม ประเมินผล   
     Strategy Formulation              Strategy Implementation                     Strategic Control and Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 

              (อนุชิต อุนสวัสดิกุล, ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 
 
กำรน ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategic  Implementation) 
 
 จำกกลยุทธ์ที่ส ำนักวิทยบริกำรก ำหนดไว้ จะถูกน ำไปแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมและระยะเวลำที่ด ำเนินกำร ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ งบประมำณด ำเนินงำน และ
ตัวชี้วัด โดยมีโครงสร้ำงองค์กรรองรับ กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 กระบวนกำร คือ 
  1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ส ำนักวิทยบริกำรได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ เป็นประจ ำทุกปี ซึ่งจัดท ำขึ้นเมื่อเริ่มต้นปีงบประมำณ โดยจะระบุรำยละเอียด
เกี่ยวกับ แผนงำน โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ วัตถุประสงค์ งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ ที่มีเป้ำหมำยที่
สอดคล้องกับเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของแผนไว้อย่ำงชัดเจนทุกปี 
  2. กำรปฏิบัติกำร (Take Action) ส ำนักวิทยบริกำร โดยผู้รับผิดชอบแผนงำนโครงกำร/
กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด ทั้ง แผนงำนโครงกำร/กิจกรรมตำม   
กลยุทธ์ของส ำนักวิทบริกำรเพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรหรือผู้อ่ำน และแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมที่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำร กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือเพ่ิมขีด
สมรรถนะกำรเรียนรู้ให้องค์กรมีควำมพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเอง ช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ 

- วิสัยทัศน์ 
- ประเด็นยุทธศำสตร์ 
- เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/ 
  ค่ำเป้ำหมำย/กลยุทธ ์
- Strategy Map 
 

- แผนปฏิบัติกำร 
- กระบวนงำน 
- โครงสร้ำง 
- เทคโนโลย ี
- คน 
 

- ก ำกับติดตำมและประเมินผล 
- ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ก ำหนดยุทธศำสตร์ใหม ่
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ของส ำนักวิทยบริกำร ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลโดย ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร ปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำบุคลำกร จัดระบบสำรสนเทศ และกำรบริหำรคุณภำพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
เป็นต้น 
 
กำรติดตำมและประเมินแผนกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 
 
 ส ำนักวิทยบริกำร น ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำ มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และมีกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน หำกพบปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ จะด ำเนินกำร
แก้ไข ตลอดจนมีกำรประเมินผลส ำเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะ ๆ ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับไปยัง
ขั้นตอนกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำรควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ดีด้วยกำร
วัดที่เชื่อถือได้ ส ำนักวิทยบริกำรจึงได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ( KPI) โดย
กระบวนกำรควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบส ำคัญ ดังนี้ 
  1. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (Track Status) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนถือเป็น 
เครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำรที่จะสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำ กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปในทิศทำงที่
ถูกต้องและสำมำรถสร้ำงผลงำนที่สอดคล้องตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจะ
ช่วยให้ผู้บริหำรทรำบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น จะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหำรในกำร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงทันท่วงที กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนสำมำรถท ำได้โดย กำรรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลำของแผนงำน โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ 
ที่สอดคล้องตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแต่ละระดับที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  2. กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Communicate Progress) หลังจำกมีกำรรวบรวมผลกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนและกำรด ำเนินงำนในแต่ละช่วงเวลำแล้ว   
ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับติดตำมผลจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปเสนอต่อผู้บริหำรให้ได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ และควรต้องส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้น ำไป
แก้ไขหรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดอย่ำงเหมำะสม 
  3. กำรวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) ด ำเนินกำรโดย เก็บ 
รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล และน ำเสนอข้อมูลผลกำรประเมิน  ซึ่ง กำรวัดและ
ประเมินผลจะเป็นกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนในแต่ละรอบเวลำที่ก ำหนด ซึ่งผล
ที่ได้จะเป็นข้อมูลพืน้ฐำนในกำรวำงแผนกลยุทธ์ในรอบระยะเวลำต่อไป 
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กำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร  
 
 ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร  
ส ำนักวิทยบริกำร  ดังนี้ 
  1. ส ำนักวิทยบริกำร มอบหมำยผู้ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลกรด ำเนินงำน
ที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินแผนปฏิบัติรำชกำร เป็นประจ ำทุกเดือน 
  2. ผู้ดูแลตัวชี้วัดรำยงำนงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
เป็นประจ ำทุกเดือน 
  3. ผู้รับผิดชอบก ำกับติดตำมกำรรำยงำนผลให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัย โดยกองแผนงำน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ก ำหนดไว้ โดยไม่ให้เกินก ำหนดกำรรำยงำนในระบบ 
  4. ผู้รับผิดชอบก ำกับติดตำมและรำยงำนผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนัก
วิทยบริกำร เป็นประจ ำทุกเดือน หรืออย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมสรุปผลตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
แผน เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
  5. ผู้รับผิดขอบ และผู้ดูแลตัวชี้วัด น ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักวิทย
บริกำรไปปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้  
  6. ส ำนักวิทยบริกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร 
เพ่ือด ำเนินกำรขับเคลื่อน ทบทวนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำร 
แผนปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รวมทั้ง แผนปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนที่ก ำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
  7. มีประชุมคณะกรรมกำรทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรเพ่ือทบทวนและ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนส ำนักวิทยบริกำร 
  8. ผู้รับผิดชอบ น ำเสนอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนในภำพรวม 
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำร และรำยงำนผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำร ทุก 6 และ      
12 เดือน 
 สรุปกระบวนกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทย
บริกำร  ดังแผนภำพ 
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แผนภำพ กำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำร

รายงานผลต่อส านกัวทิยบริการ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร

บริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำร 

รำยงำนผลแผนกลยุทธ์ 

ส ำนักวิทยบริกำร  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

รวบรวมข้อมลูผลกำรด ำเนินงำน 

รำยงำนผลแผนปฏิบัติรำชกำร

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

รำยงำนผลแผนปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักวิทยบริกำร  

ทุก 1 เดือน 

ทุก 1 เดือน 

ทุก 1 เดือน 

ทุก 6 เดือน 

ทุก 6,12 เดือน 

1 ป ี
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ผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร  

 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรส ำนักวิทยบริกำร 
 

รวบรวม/วิเครำะห์ข้อมูล/จัดเรียงต้นฉบับ     
 รุ่งเรือง สิทธิจันทร์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศและประกันคุณภำพ 
   

แหล่งข้อมูล  
 พรพิมล มโนชัย  รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สมพงษ์ เจริญศิริ   

ศุภลักษณ์ นิลทะรำช นิเวส ศรีธัญรัตน์  รุ่งฤดี ภูชมศรี   
จรีกำญจน์ เต็มพรสิน ณัฐพร เดชชัย  กรรณิกำร์ ภูผำธรรม  
น้ ำลิน เทียมแก้ว           สมจิต รัตนสวนจิต อำรยะ เสนำคุณ 
กำญจนำ  น้อยฤทธิ์ ประนอม นำมษร  ผกำนุช เหล่ำพิเดช 
เอ้ืออำรีย์ ปำนพิมพ์ใหญ่ มะลิวัลย์  น้อยบัวทิพย์ สมพร สำรปรัง 
สมพร สำรปรัง  วรัญญำ พิลำหอม รุจิรำ เหลืองอุบล 
คณะกรรมกำรทบทวนและจัดแผน ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

  

ออกแบบปก    นพณรรญ์  พับไธสง   
 

ปีพิมพ์       มกรำคม 2562 
 

ผลิตโดย 
 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มงำนนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2491, 2493  โทรสำร  0-4375-4358 
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