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คาํนาํ 

 
 สํานักวิทยบริการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้
ดําเนินงานตามพันธกิจท่ีตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล ซ่ึงการบริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคาดหวังและความต้องการใช้
สารสนเทศของผู้ใช้บริการมีการปรับเปลี่ยนและมีความต้องการที่หลากหลายรูปแบบ ทําให้สํานักวิทยบริการ
จะต้องมีการกําหนดทิศทาง และเป้าหมายการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงสํานักวิทย
บริการต้องเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน รวมทั้งการสร้างความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน 
การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความสุข มีการ
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่พ่ึงของสังคมและประเทศชาติ
ได้อย่างย่ังยืน ซ่ึงการจัดทําแผนกลยุทธ์ในคร้ังนี้สํานักวิทยบริการได้ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทย
บริการ และมอบหมายให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ต้ังแต่การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร 
(SWOT) การทบทวนผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา การนําจุดอ่อน หรือปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
มาพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สามารถปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้
สํานักวิทยบริการบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ี มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาการบริการสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ    
สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล จากน้ันนําเสนอแผนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสํานักวิทยบริการ 
เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยได้รับการอนุมัติในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันที่           
29  มกราคม  2563  
     เนื่องจากช่วงเดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ         
ให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จาก
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งด้านสุขภาพ อนามัย สังคม และเศรษฐกิจ รวมท้ังประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการปรับ
แผนการดําเนินงาน ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือนิสิตในสภาวะวิกฤตนี้ ซ่ึงท้ังหมดโดยรวม
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของสํานักวิทยบริการอย่างมาก ทั้งในด้านการห้าม     
จัดกิจกรรมตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข การยกเลิกการจัดโครงการของเครือข่าย 
รวมท้ังการถูกตัดและปรับลดงบประมาณลง ทําให้บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้  
ภายใต้สถานการณ์ ท่ีจํากัด คณะกรรมการฯ จึงได้ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ        
พ.ศ. 2563 – 2566 โดยจัดทําเป็น แผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ พ.ศ. 2563 – 2566 ฉบับปรับปรุง 
พฤษภาคม 2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในภารกิจต่างๆ ท่ีตอบสนองนโยบายและทิศทาง  
การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ต่อไป 
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ส่วนท่ี  1 
บทนํา 

 
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน  
 
 การก่อต้ังและพื้นท่ีให้บริการ 

 สํานักวิทยบริการ (Academic Resources Center : AREC) เป็นส่วนราชการตามพระราช- 
บัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2511 พร้อมกับวิทยาลัยวิชา
การศึกษา มหาสารคาม และเร่ิมเปิดให้บริการเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2512 ในช่ือ หอสมุดวิทยาลัยวิชา
การศึกษามหาสารคาม และเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในฉบับพิเศษ 
หน้า 36-42 เล่มท่ี 103 ตอนที่ 139 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2529 ให้มีส่วนราชการสํานักวิทย
บริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ 

 สํานักวิทยบริการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  
มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีสอดคล้องตามนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ซ่ึงปัจจุบันมีพ้ืนท่ีให้บริการ ดังน้ี 

1. สํานักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A ท่ีต้ัง ตําบลขามเรียง 
2. Digital Learning Park (DLP) อาคารวิทยบริการ B ท่ีต้ัง ตําบลขามเรียง 
3. หน่วยบริการอาคารวิทยพัฒนา ท่ีต้ัง เขตพ้ืนท่ีในเมือง 
4. ห้องอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมง (อาคารวิทยบริการ A  และอาคารวิทยบริการ B) 

  ช่องทางการติดต่อ;  
   Facebook: https://www.facebook.com/librarymsu/ 

 เว็บไซต์:     http://library.msu.ac.th 
 LINE@:  @msulibrary 
 โทรศัพท์:   043-754322-40 ต่อ 2405, 2429, 2491, 2493 
 E-mail:     library@msu.ac.th 

 
 
 
 
 



                                                         แผนกลยุทธ์ สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 
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 โครงสร้างการบริหารงานสํานักวิทยบริการ 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ณ  วันที่  กุมภาพันธ์  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการ 

 

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงาน             
เทคนิคสารสนเทศ

งานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศอีสาน

งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศอีสาน

งานส่งเสริมและเผยแพร่
บริการสารสนเทศ

ส่วนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานพฒันาระบบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการ

หอสมุด ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร 

กลุ่มงานนโยบาย 
แผนและคลัง 

กลุ่มงานบริการ
สารสนเทศ

กลุ่มงานบริการชุมชน
และส่งเสริมการใช้

บริการ

กลุ่มงานส่ือโสตทัศน์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



                                                         แผนกลยุทธ์ สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 
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       แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
ปรัชญา : แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เสริมความรู้  ความคิด  ภูมิปัญญา 

ปณิธาน : มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยจิตสํานึกที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
วิสยัทัศน์ : สํานักวิทยบริการมุ่งสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ระดับสากลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
 

ประสิทธิผล 
ตามยุทธศาสตร์ 
 
คุณภาพ 
การให้บริการ 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
การพัฒนา 
องค์กร 

บุคคลคุณภาพ บริการสารสนเทศเป็นเลิศ
เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

เป็นขุมทรัพย์ความรู้ มีระบบสารสนเทศ
เพื่อเรียนรู้ ศกึษา วจิยัและพัฒนาตนเอง 

ของประชาคมมหาวิทยาลัย

บริการวิชาการ แหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิต
ภูมิทัศนส์ิ่งแวดล้อมสวยงาม ปลอดภยั

อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ภูมิปัญญา 
สารสนเทศทอ้งถิ่นอสีานและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

บริการเหนือความคาดหมาย บริการลกูค้าที่ดีที่สุด

ประกันคุณภาพ/
เทียบเคียงระดับสากล

พัฒนานวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

งานวิจยันําไปใช้ประโยชน์
แก้ปัญหา

ความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้

บริการวิชาการที่สนองต่อความ
ต้องการของประชาคมมหาวิทยาลยั 

/ท้องถิ่น/ประเทศ/นานาชาติ

สร้างกัลยาณมิตร 
ความประทับใจ 

เชื่อมโยงสารสนเทศ 
ที่มีคุณคา่ ถึงผู้ใช้

พัฒนาขีดความสามารถการใช้สารสนเทศ
ทันเทคโนโลยี และทันสือ่การเรยีนรู้ใหม่ๆ ให้แก่นิสิต

พัฒนาบุคลากร 
เป็นบุคคล

ฝึกอบรมให้การศกึษา

มีการจัดการความรู้ พัฒนา
ระบบคุณภาพ

พัฒนาเครือ่งมอืช่วยสืบค้น

จัดหา วิเคราะห์ 
จัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  
ทุกรูปแบบ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอน

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ส่งเสริมการวิจยัปฏิบัติการ R2R

พัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด

ยึดผู้ใช้เป็นศูนยก์ลาง

วิเคราะห์ความคุ้มค่าคุม้ทุน
เน้นประสทิธิภาพ ประสิทธผิล 

ประหยัดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

บริหารจัดการสูอ่งคก์รที่เป็นเลิศ (High Performance Organization) 
และเป็นองคก์รการเรียนรู้ (Learning Organization)

บุคคลมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะเชิงวชิาการ วิชาชีพ
มีคุณธรรม มกีารจัดการความรู้ มสี่วนร่วม 

ทํางานเป็นทมี รองรับการพัฒนาเปลีย่นแปลง
มีฐานข้อมลูและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมยั 
และมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองค์กร มจีิตสํานกึในบทบาท 
และหน้าที่ บริการด้วยความสุภาพยิ้ม

พัฒนาภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดลอ้มสวยงาม 

เอื้อต่อการให้บริการและ
พัฒนางาน

จัดหางบประมาณ
พอเพียง บริหารจัดการ 

มีประสทิธิภาพ
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บริการหลัก 
  1. บริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ ดําเนินการจัดหา และให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมทุกหลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นรูปเล่ม
ฉบับพิมพ์ (มากกว่า 500,000 รายการ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (6 ฐาน) และฐานข้อมูล
ออนไลน์ (18 ฐาน) รวมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศมากกว่า 1,000,000 รายการ 

 2. บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย สํานักวิทยบริการ
พัฒนานวัตกรรมการบริการ ต่างๆ ขึ้นเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลืออาจารย์ นิสิต นักวิจัย และ
นักเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิจัย ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว สามารถค้นหาสารสนเทศที่มีในห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ
อ่ืน ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามต้องการ 
ได้แก่ บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย บริการสอนการรู้
สารสนเทศ (Information Literacy) บริการตรวจสอบการอ้างอิง บริการตรวจสอบค่า Impact factor 
เป็นต้น ในการจัดบริการ สํานักวิทยบริการได้พัฒนาการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ท้ังแบบเข้ามา
ใช้บริการด้วยตนเอง (Walk in) และแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ (One Stop Service 
Online Center) ตลอดจนการบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดที่สะดวกและรวดเร็ว มากกว่า 5 
เครือข่าย พร้อมด้วยการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเข้าถึง
สารสนเทศในทุกเวลาทุกสถานท่ี มีพ้ืนท่ีให้บริการกว้างขวาง มีโต๊ะน่ังอ่าน ห้องเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่
น่าเข้าใช้บริการ 

 3. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มให้บริการมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบด้านการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศไทย 

 4. บริการวิชาการแก่ชุมชน สํานักวิทยบริการมีพันธกิจในการจัดให้บริการและส่งเสริม
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน เช่น โครงการบรรณอาทร (บริการ     
จัดห้องสมุดให้กับโรงเรียน วัด เรือนจํา ท่ีต้องการ) ฝึกอบรมการจัดห้องสมุดให้กับผู้ต้องขังเรือนจํา 
บริการสารสนเทศร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนของจังหวัด ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 
ฝึกอบรมการจัดห้องสมุดอย่างง่ายได้มาตรฐาน เป็นต้น 

 5. บริการทรัพยากรสารสนเทศพิเศษ เป็นการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรพิเศษ 
(Special Collection) ประกอบด้วย ทรัพยากรสารสนเทศห้องมีชัย ฤชุพันธ์ุ ห้องศาสตราจารย์บุญชนะ 
อัตถากร เอกสารจดหมายเหตุสํานักวิทยบริการและสารสนเทศมหาวิทยาลัย มุมสารสนเทศอาเซียนและ
หนังสือนานาชาติ มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) มุมคุณธรรม (Moral Corner) มุมรักษ์สุขภาพ 
ศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park (DLP) เป็นต้น 
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 อัตรากําลังบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี - 10 ตําแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน (คน)
ผู้บริหาร = 1  คน 
ชํานาญการพิเศษ =  16 คน 
ชํานาญการ = 6 คน 
ปฏิบัติการ = 13 คน 
ชํานาญงาน = 1 คน 
ปฏิบัติงาน = 25 คน 

ปริญญาตรี - 30
ปริญญาโท 6 20
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - 2

รวม 6 62
อายุคนเฉล่ีย 49 42
อายุงานเฉลี่ย 25 14

 
ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร  
 
 ปรัชญา  (Philosophy) 
  แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต  เสริมความรู้  ความคิด  ภูมิปัญญา 
 ปณิธาน  (Determination) 
  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ  เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ด้วยจิตสํานึกที่ดีและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
  เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันนํา และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ในระดับสากล 
 พันธกิจ  (Mission) 

1. จัดหาและบริการสารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตร 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

2. บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
3. พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 
4. บริหารจัดการแหลง่เรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์  (Objective) 
1. เพ่ือจัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตร 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2. เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
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3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 
4. เพ่ือบริหารจัดการแหลง่เรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิง่แวดล้อม 

 
 ค่านิยมองค์กร  (Core  Values) 
   จิตบริการ  (Service  Mind)  :  ให้บริการสารสนเทศและช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้วยความ
กระตือรือร้น  ให้คําแนะนําท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งม่ันสร้างความประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วถูกต้อง ไม่น่ังรอคอยรับ  แต่เป็นฝ่ายริ เริ่มให้ผู้ ใ ช้บริการได้รับความรู้และสารสนเทศ 
ท่ีต้องการให้เกิดความทรงจําท่ีดีต่อสํานักวิทยบริการ   
  บริหารโปร่งใส  (Transparency)  :  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ยึดม่ันใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และความถูกต้อง ปฏิบัติงาน 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจ 
ท้ังภายในภายนอก 
  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี  (Technology)  :  มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ โดยเพ่ิมสมรรถนะในการให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายในทุก ๆ ระดับ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและบริการ 
  มีความร่วมมือ  (Cooperation)  :  มีการสร้างกัลยาณมิตรในวงวิชาชีพและสาขาที่
เกี่ยวข้องและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสถาบันบริการสารสนเทศ
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนบริหาร
จัดการ และบริการสารสนเทศท่ีคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
  ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ  (Continuous  Learning  and  Quality  Improvement 
Teamwork)  :  บุคลากรมุ่งม่ันพัฒนา เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีการแบ่งปันและ
ต่อยอดความรู้ มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน มีกระบวนการทํางานร่วมกันท้ังภายใน
องค์กรและเครือข่ายภายนอก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและขีดความสามารถการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 สมรรถนะหลักขององค์กร 
  AREC 
  A : Access Ability   เข้าถึงง่าย หมายถึง การเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้ 
        อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา 
  R : Resource Sharing  ใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การให้บริการใช้ทรัพยากร 
        สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  E : Excellent Services  บริการสร้างสรรค์เป็นเลิศ หมายถึง การให้บรกิารสารสนเทศ 
        ด้วยจิตบริการอย่างสร้างสรรค์ 
  C : Center for Lifelong  ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเป็นแหลง่เรียนรู ้

  Learning     เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       ตลอดชีวิต 

 
 ยุทธศาสตร์  (Strategy) 
  เพ่ือให้สํานักวิทยบริการดําเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กําหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทย
บริการไว้ 5 ประเด็นดังน้ี 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล  
     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นแหล่งเรยีนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการช้ันนําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
สรุปจํานวนตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ จํานวนตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

 
5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นแหล่งเรยีนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการช้ันนําใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 1 
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ยุทธศาสตร์ จํานวนตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล 

3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 
รวม 11 
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ส่วนท่ี  2 
นโยบายการพัฒนาสํานักวิทยบริการ 

 
นโยบายการพัฒนาสํานักวิทยบริการ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยท่านอธิการบดี ได้กําหนดนโยบายเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ ต้องการพัฒนานิสิตให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างเป็นรูปธรรม กําหนดนโยบายพัฒนารายวิชาให้มีระบบการ
เรียนการสอนแบบ online interactive learning course (E-learning)  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Digital Campus  และปัจจัยสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยต้อง
ดําเนินการคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล         ที่
ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้และรูปแบบส่ือสารสนเทศ ดังนั้นเพ่ือสนับสนุน     และ
ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ให้นิสิตเกิดความรู้และทักษะมากข้ึน  
 สํานักวิทยบริการจึงได้กําหนดนโยบายและการพัฒนาสํานักวิทยบริการ ตามแผนกลยุทธ์   
สํานักวิทยบริการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  โดยพิจารณาจากกรอบทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แผนปฏิบัติราชการ  ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติงานประจําปีตาม
ภารกิจของสํานักวิทยบริการ  โดยนํามาวิเคราะห์และบูรณาการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นํามากําหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 ตาม         
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการ 5 ด้าน โดยมุ่งพัฒนาให้สํานักวิทยบริการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างย่ังยืน มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการใหม่ ๆ ท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ท่ีเกิดประโยชน์ต่อ 
การเรียนการสอน  และการวิจัยของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ      
มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สํานักวิทยบริการจึงได้กําหนดนโยบายในการพัฒนา
สํานักวิทยบริการ ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล  
  1. สํานักวิทยบริการได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  
เพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  ให้นิสิตมีคุณลักษณะตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงต่อการเรียนรู้ในยุคใหม่ เม่ือสภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไป บทบาทของห้องสมุดก็ต้องปรับเปลี่ยนไป การสร้างสภาพแวดล้อมและ
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บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมุ่งเน้นการ 
ฝึกทักษะการเรียนรู้ Lifelong Learning  ให้แก่ผู้ใช้บริการจึงจําเป็นอย่างย่ิง ทั้งน้ีทักษะท่ีจําเป็น
ประกอบด้วยดังนี้ 
      1) ทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศ รู้แหล่งได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
   2) ทักษะในการค้นหาสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ค้นเป็น 
   3) ทักษะการค้นหาสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกับความ
ต้องการ 
   4) ทักษะในการประเมินสารสนเทศได้ครบถ้วน ครอบคลุม และรู้เท่าทัน 
   5) ทักษะในการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักเรื่องลิขสิทธ์ิ การคัดลอก
ผลงาน 
     นโยบายและทิศทางการดําเนินงานห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  สํานักวิทยบริการ  
ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
   กระบวนการท่ี 1  มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นมาตรฐานสากล (Standard Library 
Automation)  ได้แก่   1) Sierra LMS   2) WebOPAC  3) Website   4) RFID 
       กระบวนการท่ี 2 พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ให้นิสิตเข้าถึงสื่อ
สารสนเทศและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จํากัดเวลา และสถานที่ ได้แก่  1) Application 
MSU Library Go 2) Application MSU Library Helpdesk 3) One Stop Service 4) ระบบสมัคร
สมาชิกออนไลน์ 5) การเข้าถึงสารสนเทศด้วย QR Code 6) แนะนําสารสนเทศออนไลน์ 7) ระบบ
ยืม-จองออนไลน์ 8) ระบบบรรณารักษ์เสมือน 9) พัฒนาบริการช่องทางท่ีหลากหลาย ในการ
ติดต่อสื่อสารตลอด 24 ช่ัวโมง 
   กระบวนการที่ 3 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) 
ได้แก่ 1) Online Databases 2) E-book 3) VDO on demand 3 )  ฐ า น ข้ อ มู ล วิ ท ย า นิ พ น ธ์
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full text)  4) Isan e-clipping  5) Library e-archive 
   กระบวนการท่ี 4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
ได้แก่ 1) Library YouTube Channel 2) Information Literacy 3 )  Library Radio 4 )  Media 
broadcasting 
   กระบวนการที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศ การเช่ือมโยงข้อมูล 
(Library Network) และการร่วมสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศ ได้แก่ 1) VPN 2) Inter Library Loan 3) 
ThaiLIS 4) PULINET 5) ISANULINET 6) MALINET 
    2. พัฒนาและปรับปรุงการบริการสารสนเทศให้เข้าถึงผู้ ใ ช้บริการทุกกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องตอบสนองผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรองรับความ
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ต้องการนิสิตและคณาจารย์ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพก่อนการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
ประหยัดงบประมาณ และเกิดการใช้งานท่ีมีประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต  ดังน้ี 
   2.1 กําหนดนโยบายและการปฏิบัติงานในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอน และครอบคลุมทุกหลักสูตรของคณะ โดยกําหนดแนวทางให้ทุกหลักสูตร
มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกับสํานักวิทยบริการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยการสร้าง
ความเข้าใจและประสานงานกับคณะ/หน่วยงานในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซ้ือหนังสือ 
และการพิจารณาคัดเลือก แนะนํา สั่งซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์    ท่ีตรงตาม
หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีคณะเปิดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เพียบพร้อมด้วยสื่อทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีทันสมัย    
   2.2 พัฒนารูปแบบการบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยุคดิจิทัลพัฒนา
คุณภาพการบริการอย่างครบวงจร  ปรับปรุงระบบบริการยืม-คืนอัตโนมัติ  จัดกิจกรรมบริการเชิงรุก  ที่
หลากหลายไปยังคณะ/หน่วยงาน มีการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ และสร้างความประทับใจ  
ในการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง     

2.3 เน้นบริการเชิงรุก และจัดโครงการอบรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาผู้ใช้บริการให้มี 
ทักษะความรู้ความสามารถในการสืบค้นและใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ 
   2.4  พัฒนาจุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ ท่ีเน้นด้านการดูแลผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกกลุ่ม 
ท้ังนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในบริการ 
   2.5 วางแผนและติดต่อประสานงาน เ พ่ือพัฒนาและจัดระบบห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สามารถเปิดและดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.6 กําหนดนโยบายการเพ่ิมพ้ืนท่ีน่ังอ่านให้กับนิสิตมากข้ึน  โดยเพ่ิมบริเวณพ้ืนที่น่ัง
อ่านแทนที่ช้ันวางหนังสือและช้ันวางวารสาร และช้ันวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์หนังสือที่มีเนื้อหาล้าสมัย
นําออกไปจัดเก็บและให้บริการแบบชั้นปิดเพ่ือปรับปรุงขยายบริเวณพ้ืนที่ท่ีน่ังอ่านเพ่ิมขึ้น  มีการปรับ
พ้ืนที่ จัดภูมิทัศน์ให้สะอาด สะดวก น่าใช้มากขึ้น 
             2.7 นโยบายโครงการห้องสมุดพบผู้บริหารคณะ เพ่ือขอคําแนะนํา หรือรับฟัง
ข้อคิดเห็นต่างๆ   ท่ีคณะต้องการ เป็นการสื่อสารและให้ข้อมูลทางตรงที่ได้รับความสนใจ และประสบ
ผลสําเร็จอย่างดีย่ิง เน่ืองจากได้มีการพูดคุยและพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่คณะ
ต้องการ ทําให้เกิดความเข้าใจในการใช้บริการมากย่ิงขึ้น โดยมีการขยายผลการติดต่อขอใช้บริการใน
ส่วนต่างๆ อย่างดีย่ิง 
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      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการช้ันนํา                        ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
    1. มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ  (Life  Long  Learning  Center)  ท่ีทุกคน     มี
โอกาสทางการศึกษา  สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา จากทุกอุปกรณ์ 
และจากทุกเครือข่าย ท้ังรูปแบบ walk in และ access ผ่านทาง online ด้วยทรัพยากรสารสนเทศ   
ท้ังฉบับพิมพ์ และออนไลน์    2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น การให้ความช่วยเหลือวางแผนและให้คําปรึกษาในการจัดระบบห้องสมุด  
แก่สถาบันการศึกษา  และหน่วยงานต่างๆ      
  3. พัฒนาสํานักวิทยบริการให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการสารสนเทศ   
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิม
ทักษะให้กับบุคลากรด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ โดยได้รับความสนใจ และได้รับการติดต่อ
ขอเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
     4. จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม  โดยนํากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ออกโครงการนอกพ้ืนที่พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็น
ประจําทุกเดือน 
     5. การนําองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาบูรณาการ
กับงานห้องสมุด เกิดเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสานสู่สากล 
      1. ดําเนินงาน “ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการ
สารสนเทศท้องถิ่น ดําเนินงานจัดหา  จัดเก็บ  อนุรักษ์  เผยแพร่  และให้บริการสารสนเทศด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นพ้ืนบ้านอีสานที่มีสมบูรณ์ และความโดดเด่นของประเทศ  เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นด้านการ
จัดการข้อมูลท้องถิ่น  ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์  จนได้รับการยอมรับท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
      2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นพ้ืนบ้านอีสาน  เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการข้อมูลท้องถิ่น  ท้ังในระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาค 
      4. สํานักวิทยบริการมีการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างต่อเน่ือง          
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   ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
  1. นํานวัตกรรมและระบบการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้
ผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าภายใต้ทรัพยากรอันจํากัด เช่น LEAN, Learning 
Organization, Balance Scorecard, Knowledge Management, Benchmarking 
      2. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ โดยปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สํานักวิทย
บริการ ให้สอดคล้อง  ตามกรอบทิศทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
  3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรระบบเปิด  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและแนวคิดใหม่ ๆ  
ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนํามาปรับใช้ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสทุก
ขั้นตอน  สามารถตรวจสอบได้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากร องค์การและมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม
นโยบายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมมิติท่ีเป็น
ความเสี่ยงที่สําคัญของสํานักวิทยบริการตามกรอบของมหาวิทยาลัย 
     5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดังน้ี    
   5.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตามสมรรถนะของสายงาน  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหน่งนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
      5.2 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยกํากับดูแลควบคุม      
ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 
    5.3 วางแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน         
    5.4 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายงาน  โดยเน้นให้มีการ
เพ่ิมทักษะ มีการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
   5.5 วัดผลและประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพในหลายมิติ 
   5.6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง  โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการ
อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ศึกษาต่อ และการทําผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 
   5.7 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยการเชิญ
ผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติ  มาสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร  โดยเฉพาะ
บุคลากรงานบริการท่ีต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ชาวต่างชาติ 
    6. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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    7. ควบคุม กํากับติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายการเงิน การดําเนินงานด้านการพัสดุให้
เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
   8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  เช่น  เว็บบอร์ด 
“ชายคาสํานัก”  ฐานข้อมูลครุภัณฑ์  ฐานข้อมูลลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ฐานข้อมูลการประเมิน
บุคลากร  ฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณ  และฐานข้อมูลระบบการประชุมออนไลน์  เป็นต้น 
   9. พัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล  โดยใช้เทคโนโลยีมาจัดการให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว 
   10. กํากับ ติดตามดําเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง  กําหนดให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมและรับรู้ในการตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประกันคุณภาพ เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งคุณภาพ   
   11. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัย เน้นการวิจัยแบบ R2R เพ่ือนํา
ผลการวิจัย มาพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 
  12. เป็นสมาชิกในเครือข่ายสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ  เช่น   
   - ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)    
   - เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network) 
   - เครือข่ายสารสนเทศท้องถิ่นนานาชาติ   (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  และสหพันธ์
นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด  (IFLA  ย่อจาก  International  Federation  of  Library  
Associations  and  Institutions)   
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กําหนดนโยบายการพัฒนาสู่ห้องสมุด       
สีเขียว  (MSU Green Library) ท่ีสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่สวยงาม 
สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยสํานักวิทยบริการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม   เพ่ือให้บุคลากร และผู้ใช้บริการเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และ
ร่วมมือดําเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
สีเขียว พ.ศ. 2558 และตามประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เร่ือง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 จึงได้กําหนดนโยบายการ
พัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียว มีการบริหารจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดที่ตระหนักถึงความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ มีการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ทําให้ผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังด้านการใช้กระดาษลดลง 
การใช้ไฟฟ้าลดลง การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงลดลง รวมทั้งการจัดการขยะ และการจัดการภูมิทัศน์
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สิ่งแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้น โดยสํานักวิทยบริการได้รับการประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library เม่ือ
วันจันทร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2562   ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  โดยสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก  
   ในปีงบประมาณ 2563 การดําเนินงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) เป็นเป้าหมาย
หลักท่ีสํานักวิทยริการให้ความสําคัญอย่างย่ิง มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสํานักงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดําเนินการท่ีเป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม  มีการจัด ซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่ เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green 
Procurement) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ โดยตอบสนองตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท่ีมุ่งเน้นการดําเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  โดยกําหนดกรอบการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสํานักงานสี
เขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 6 
หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวช้ีวัด ได้แก่  
  หมวด 1 นโยบายวางแผนการดําเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสํานึก  
  หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
  หมวด 4 การจัดการของเสีย 
  หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
  หมวด 6 การจัดซ้ือและจัดจ้าง 
  สํานักวิทยบริการจึงมีความมุ่งม่ันท่ีจะดําเนินงานด้านการจัดการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาสํานักวิทยบริการ สู่มาตรฐานสํานกังานสีเขียว (Green Office) ดังน้ี 
   1. กําหนดการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว เป็นแผนงานหน่ึงในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ห้องสมุดสีเขียวและรกัษ์สิง่แวดล้อม 

    2. มอบหมายหน้าท่ีการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม ให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่จะต้องให้ความสําคัญและร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ี

กําหนดอย่างเคร่งครัด  

    3. มีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือบริหารจัดการ การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยสามารถลดการใช้พลังงานและทรพัยากรลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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4. สนับสนุนและส่งเสริม การสร้างจิตสํานึกของบุคลากรและผู้ใช้บริการ เพ่ือเน้นการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิด และวิถีชีวิต เพ่ือให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 

5. รณรงค์ ส่งเสริม จัดกิจกรรม และเผยแพร่สารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการลดปริมาณขยะ ลดการใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซ้ือ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังการชดเชย
คาร์บอนทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลตามความเหมาะสม 
   6. สร้างความตระหนักและดําเนินงานที่ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย นโยบาย 
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาประเทศที่เน้น 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆ มิติ 
  
การวิเคราะห์ศักยภาพสํานักวิทยบริการ (AREC SWOT Analysis)  
 
 สํานักวิทยบริการได้ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลจาก     
ผลการดําเนินงานหลายมิติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการปฏิบัติราชการตาม  
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชงานประจําปี (Action Plan) โดย
มีผลการดําเนินงานมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือสะท้อนปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่จะเกิดขึ้นนํามาสรุป 
วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสํานักวิทยบริการ ดังน้ี 
 
 จุดแข็ง (Strength : S) 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดแข็ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

S1 มีบริการสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
S2 มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภทท่ีสอดคล้องและครบ
ทุกหลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหา 
S3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบ
และครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
S4 มีเว็บไซต์ท่ีได้มาตรฐานเว็บโอเมตริกซ์ (WebOmetrics) สามารถ
เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว 
S5 มีการดําเนินงานห้องสมุดดิจิทัลท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
S6 มีนโยบาย ผู้รับผิดชอบ และการดําเนินโครงการบริการวิชาการ



                                                         แผนกลยทุธ์ สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 
 

- 17 - 
 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดแข็ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และศูนย์กลางการ
บริการวิชาการช้ันนําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
S7 เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับจาก
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคลัง
ความรู้ภู มิ ปัญญาท้องถิ่น
อีสานสู่สากล 

S8 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ได้รับพระราชทานนาม จาก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้าน
การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นท่ียอมรับจาก
หน่วยงาน และองค์กรวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสทิธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

S9 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
S10 มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีคู่มือปฏิบัติงาน และมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
S11 มีผลงานและนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
S12 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพ ปฏิบัติงานเป็นทีม ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนา
ห้องสมุดสีเขียวและรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

S13 มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ มาตรการ และมีการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเน่ือง 
S14 มีการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 
  จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดอ่อน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

W1 อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริการ
และการปฏิบัติงาน บางส่วนมีสมรรถนะตํ่า 
W2 การประชาสัมพันธ์ยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของ
ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม 
W3 พ้ืนท่ีให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร เช่น 
ห้องเรียนรู้รายกลุ่ม รายบุคคล ห้องฝึกอบรมการสืบค้น และห้องอ่านหนังสือ 
24 ช่ัวโมง 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดอ่อน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสทิธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

W4 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสง่ผลต่อการพัฒนา
สํานักวิทยบริการสู่สากล 
  

 
  โอกาส  (Opportunity : O) 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นโอกาส
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

O1 รัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ช่วยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาผู้เรียนและผูใ้ช้บริการ 
อย่างต่อเนื่อง 
O2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนในการจัดหา
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า การเรียนการสอน และการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 
O3 ความต้องการของผู้ใช้บริการมีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคลากรต้องเรียนรู้และปรับปรุงการบริการให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ตามสภาวการณ์น้ันอย่างต่อเน่ือง 
O4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการและให้บริการ
สารสนเทศไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

O5 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญและให้การสนบัสนุน 
การดําเนินงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน 
O6 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันการศึกษาและองคก์ร
ต่าง ๆ ท่ีเข้มแข็งท้ังระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทําให้
มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
O7 มีการจัดการประชุม อบรม สัมมนาด้านห้องสมุดทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ทําให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
O8 มีแหล่งสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมห้องสมุด

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนา 
สู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว   

O9 มีเครือข่ายห้องสมุดสีเขยีว และมีมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ท่ีเป็นเครื่อง
ช้ีนําและเป็นเครื่องมือวัดความสําเร็จในการพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียวท่ีชัดเจน
O10 มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นโอกาส
O11 มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่
ชัดเจน จึงเอ้ือโอกาสให้สํานักวิทยบริการพัฒนาองค์กรสู ่Green Library 
and Green office 
O12 มหาวิทยาลัยให้การสนบัสนุนการดําเนินงานการปรับปรุงพ้ืนท่ีของ
สํานักวิทยบริการให้เป็นแหลง่เรียนรู้ 

 
   ภาวะคุกคาม (Threat : T) 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นภาวะคุกคาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

T1 หนังสือ ตํารา วารสาร และฐานข้อมูล มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
T2 จํานวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
จึงทําให้งบประมาณถูกปรับลดลง 
T3 หนังสือและตําราบางสาขามีการผลิตน้อย หรือไม่มีการผลิตใหม่ 
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

T4 ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนบุคลากรที่เกษยีณอายุราชการ 
ส่งผลให้การดําเนินงานขาดความต่อเน่ือง 
T5 อัตราการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศมีความผันผวน ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
T6 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการบริการ
สารสนเทศ 
T7 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอทุกตําแหน่ง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนา 
ห้องสมุดสี เขียวและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

T8 วัสดุ ครุภณัฑ์บางอย่างท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีราคาสูง 
T9 โครงสร้างทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภคของอาคารเส่ือมสภาพ 
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ส่วนท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัด
อันดับสากล 

1.1 สํานักวิทยบริการมีการจัด
กิจกรรมบริการท่ีหลากหลาย 
ด้วยทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมี
ประสทิธิภาพ 
 

1.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สอดคล้องและครบทุกหลักสตูรการเรียน
การสอน โดยการมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
1.1.2 จัดบริการสารสนเทศทีต่อบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ
สารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบ 
และครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 

1.2 สํานักวิทยบริการ
มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการให้บริการสารสนเทศ 

1.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
สู่ห้องสมุดดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็น
แหลง่เรียนรู้ และ
ศูนย์กลางการบริการ
วิชาการช้ันนําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1 สํานักวิทยบริการเป็นท่ีพ่ึง
ของชุมชนในการให้บริการ
วิชาการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

2.1.1 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
ท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
2.1.2 ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้าน 
การจัดการสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนา
คลังความรู้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นอีสานสูส่ากล 

3.1 สํานักวิทยบริการมีการ
พัฒนา อนุรักษ์ เผยแพร่ 
สารสนเทศศลิปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
สู่สากล 

3.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน  
3.1.2 จัดบริการสารสนเทศภมิูปัญญา
ท้องถิ่นอีสานดว้ยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม 
3.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ
สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่
หลากหลายรูปแบบและครอบคลุม
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
3.1.4 สร้างเครือข่ายสารสนเทศท้องถิ่น
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.1 สํานักวิทยบริการเป็น
องค์กรท่ีมีระบบบริหารจัดการ
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อนโยบายและ 
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

4.2 สํานักวิทยบริการส่งเสริม
และพัฒนาให้องค์กรมีความ
พร้อมเพ่ือก้าวสู่ความเป็นสากล 

4.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
สํานักวิทยบริการก้าวสู่ความเป็นสากล
อย่างมืออาชีพ 
4.2.2 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนา
ห้องสมุดสีเขียวและ
รักษ์สิ่งแวดล้อม  

5.1 สํานักวิทยบริการเป็น
ห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย 

5.1.1 จัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริมและ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม /ยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ (2) การสร้าง

ความสามารถ
ในการแขง่ขัน 

(3) การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

(4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

(5) การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

(3) ผลิตและ
พัฒนากําลังคน
รวมท้ังงานวิจัย
ท่ีสอดคล้องกบั
ความต้องการ
ของการพัฒนา
ประเทศ 

(4) ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

(6) พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

(2) พัฒนาการ
วิจัยและ
สร้างสรรค์เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับ
ชุมชนและสังคม

(1) พัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใต้
การจัดการ
เรียนการสอน
ในหลักสูตรที่
ทันสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐาน
ของชาติและ
สากล 

(1) พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภายใต้การจัดการ
เรียนการสอนใน
หลักสูตรท่ีทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานของ
ชาติและสากล 
(3) เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรูแ้ละ
บริการวิชาการ 
แก่สงัคม 

(7) พัฒนา
สู่มหาวิทยาลัย 
สีเขียวและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  (4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรรม 
ขนบธรรมเนียม 
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 ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานทุนทาง
วัฒนธรรมท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 
ต่อสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ 
สํานักวิทยบริการ 

(1) สนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนและ
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้
มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
และการจัด
อันดับสากล 
  

(1) สนับสนุน
การจัดการ
เรียนการสอน
และการวิจัย
ของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้
มีคุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐานและ
การจัดอันดับ
สากล 
 

(2) เป็นแหลง่เรียนรู้ 
และศูนย์กลางการ
บริการวิชาการช้ัน
นําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(3) พัฒนาคลัง
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอีสานสูส่ากล
(4) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสทิธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

(5) พัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว
และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 
 
พันธกิจที่ 1  จัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยนวัตกรรม 
                และเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล 

 

เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย
ประจําปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงานหลัก 

2563 2564 2565 2566
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สํานักวิทยบริการมีการจัดกิจกรรมบริการที่หลากหลาย ด้วยทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครบทุกหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

นางผกานุช เหล่าพิเดช

 กลยุทธ์ 1.1.1 
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่
สอดคล้องและ
ครบทุก
หลักสูตรการ
เรียนการสอน 

1. การวิเคราะห์การใช้หนังสอืที่จัดซื้อจากการแนะนําสัง่ซื้อ
ของผู้ใช้บริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

   งานจัดหาทรัพยากรฯ
 

2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์     - งานจัดหาทรัพยากรฯ
- งานจดหมายเหตุฯ 
- กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 
- งานวารสารฯ 
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย
ประจําปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงานหลัก 

2563 2564 2565 2566
โดยการมีส่วน
ร่วมของ
หลักสูตร 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา 
Collection  

     - งานจัดหาทรัพยากรฯ
- งานวิเคราะห์ฯ 
- กลุ่มงานบริการฯ 

4. วิเคราะห์และทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศ 

    - งานวิเคราะห์ฯ
- งานจดหมายเหตุฯ 
- กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ 

5. การศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจาก Web 
OPAC สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  งานวิเคราะห์ฯ

6. งานมหกรรมหนังสือและสือ่การศึกษา (Book Fair)     งานพัฒนาทรัพยากรฯ
7. สํารวจวารสารประจําปี     งานวารสารฯ
8. ศึกษาการใช้ดรรชนีวารสารของผู้ใช้บริการ     งานวารสารฯ
9. สํารวจความซ้ําซ้อนในการบอกรับวารสาร
ภาษาต่างประเทศกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 
 

    งานวารสารฯ
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย
ประจําปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงานหลัก 

2563 2564 2565 2566
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสําเร็จของการบรกิารห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์การเรียนรู้ ระดับ 

5 
ระดับ

5 
ระดับ

5 
ระดับ

5 
ระดับ

5 
นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์

 กลยุทธ์ 1.1.2 
จัดบริการ
สารสนเทศที่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

1. รวบรวมรายชื่อวารสารจากฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกบัหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน จําแนกตามคณะ 

     กลุ่มงานบริการฯ

2. รวบรวมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2563 ระดับหลักสตูร และระดับคณะวิชา 

    

3. รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลใช้ฟรี (Open Access) จําแนก
ตามกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

    

 4. บริการนําส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Book Delivery
Service) 

    - รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริการฯ 
- งานบริการยืม-คืน  5. กิจกรรมพัฒนาชั้นหนังสือ    

  6. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่นั่งอ่านห้องอ่านหนังสือ 24 ช.ม.      รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริการฯ 
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย
ประจําปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงานหลัก 

2563 2564 2565 2566
7. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริการเรียนรู้ Digital Learning 
Park 

    กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ

8. ปรับปรงุสารสนเทศห้องนิทรรศการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  งานจดหมายเหตุฯ

9. บริการวารสารออนไลน์           งานวารสารฯ
10. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอุดมศึกษา : ThaiLIS, 
PULINET, ISANLUINET, MALINET, MSULINET, สห
บรรณานุกรม (Union  Catalog) และจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย 

    คณะทํางานฯ ตามคําสั่ง

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุง/ลดขั้นตอนการดําเนินงานกระบวนงานบริการ
ห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) 

ไม่มีตัวชี้วัด ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

นางสาวน้ําลิน เทียมแก้ว 

 กลยุทธ์ 1.1.2 
จัดบริการ
สารสนเทศที่
ตอบสนอง
ความต้องการ

11. จัดทําหรือปรับปรุงห้องเรียนรู้ (Study Room) สําหรับ
นิสิต 

     รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริการฯ 
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย
ประจําปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงานหลัก 

2563 2564 2565 2566
ของผู้ใช้บริการ
ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

ตัวชี้วัด 1.3 ระดับความสําเร็จของการสง่เสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

 กลยุทธ์ 1.1.3 
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้
บริการ
สารสนเทศที่
หลากหลาย
รูปแบบและ
ครอบคลุม
ผู้ใช้บริการทุก
กลุ่ม 

1. โครงการสอนการรู้สารสนเทศและทักษะการใช้ห้องสมุด      กลุ่มงานบริการชุมชนฯ
2. กิจกรรมห้องสมุดพบคณะ    
3. กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่    
4. Question for you    
5. One Database One Concept    
6. จัดทําสื่อวิดีทัศน์เพื่อการส่งเสริมการใช้บริการ Digital 
Learning Park 

    กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ

 7. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ Digital Learning Park     
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย
ประจําปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงานหลัก 

2563 2564 2565 2566
เป้าประสงค์ 1.2 สํานักวิทยบริการมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศ
ตัวชี้วัด 2.1 จํานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ไม่มีตัวชี้วัด ร้อย

ละ 5 
ร้อย
ละ 6 

ร้อย
ละ 7 

ร้อย
ละ 8 

นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน 

 กลยุทธ์ 1.2.1 
ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา 
สู่ห้องสมุด
ดิจิทัล 

1. พัฒนาเว็บไซต์สํานักวิทยบริการ      กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ
 2. จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)    

3. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-IR) ด้วยระบบ I-thesis 

    

4. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ Digital Learning Park  - กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ
- กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 
- กลุ่มงานบริการฯ 

5. โครงการพัฒนาระบบจองห้องศึกษาค้นคว้า (Study 
Room) 

  

6. การพัฒนาระบบ IT Suport ผ่าน QRCode ด้วย LINE 
Notify 

    - กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 

7. การบํารุงรักษาเครื่องระบบคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

     

8. พัฒนาระบบห้องสมุดคณะ ห้องอ่าน และห้องสมุด
โรงเรียนสาธิตด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ULib 
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย
ประจําปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงานหลัก 

2563 2564 2565 2566
  รวม 35  โครงการ/กิจกรรม  33 34 31 29

 
 พันธกิจที่  2  บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เปน็แหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

เป้าประสงค์ 2.1) สํานักวิทยบริการเป็นที่พึ่งของชุมชนในการให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับ 5 ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี

 กลยุทธ์ 2.1.1 
จัดกิจกรรม
บริการวิชาการ
ที่ตอบสนอง

1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับโครงการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 
(จังหวัดเคลื่อนที่) 

     กลุ่มงานบริการชุมชนฯ
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

ความต้องการ
ของชุมชน 
 

2. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามที่ร้องขอมา) 

    

3. รายการวิทยุ “เปิดประตูสู่การเรียนรู้”     งานประชาสัมพันธ์
 กลยุทธ์ 2.1.2 

ฝึกอบรมและ 
ให้ความรู้ด้าน
การจัดการ 
สารสนเทศ 

1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันต่าง ๆ 

    กลุ่มงานบริการชุมชนฯ

2. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์ให้กับผู้ต้องขงั
เรือนจํามหาสารคาม 

    

  รวม  5 โครงการ/กิจกรรม  5 5 5 5
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พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรูต้้นแบบด้านภมูิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคลังความรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 

 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

เป้าประสงค์ 3.1 สํานักวิทยบริการมีการพัฒนา อนุรักษ์ เผยแพร่ สารสนเทศศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ระดับ 5 ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
นางณัฐพร เดชชัย

 กลยุทธ์ 3.1.1 
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
อีสาน 

1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นอีสาน      ศูนย์สารนิเทศอีสาน
สิรินธร 2. วิเคราะห์และทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากร

สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน 
   

 กลยุทธ์ 3.1.2 
จัดบริการ
สารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
อีสานด้วย
นวัตกรรมและ

1. รวบรวมสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานน่ารู้เฉพาะ
เรื่อง 

    

2. จัดบริการสารสนเทศศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
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เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 
 

 กลยุทธ์ 3.1.3 
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้
บริการ
สารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
อีสานที่
หลากหลาย
รูปแบบและ
ครอบคลุม
ผู้ใช้บริการทุก
กลุ่ม 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลศูนย์สารนิเทศ
อีสานสิรินธร ผ่าน Facebook Fanpage 

     ศูนย์สารนิเทศอีสาน
สิรินธร 

 กลยุทธ์ 3.1.4 
สร้างเครือข่าย

1. คณะทํางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในส่วนภูมิภาค (PULINET) 

    คณะทํางานฯ
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เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

สารสนเทศ
ท้องถิ่น
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2. เครือข่ายสารสนเทศท้องถิน่นานาชาติ (Local 
Information Network) 

     ศูนย์สารนิเทศอีสาน
สิรินธร 

  รวม 7 โครงการ/กิจกรรม  7 7 7 7
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พันธกิจ 4  บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

เป้าประสงค์ 4.1  สํานักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 1.5 (5.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 5 ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์

 กลยุทธ์ 4.1.1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. โครงการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาสํานักวิทยบริการสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่ได้คุณภาพ 
   1.1 จัดทํา SWOT 
   1.2 จัดทําแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ   
   1.3 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีสาํนักวิทยบริการ   
   1.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี  (Action Plan) 
   1.5 ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 
 

     - ผู้อํานวยการ
- รองผู้อํานวยการฝ่าย
บริการฯ 
- สํานักงานเลขานุการ 
- หัวหน้ากลุ่ม/งาน 
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เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

ตัวชี้วัด 1.6 (5.1.6) การบรหิารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

ระดับ 5 ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์

 กลยุทธ์ 4.1.1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. จัดทําการวิเคราะห์การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

     - หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 
- คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ 

2. โครงการ AREC Show and Share การพัฒนาสํานักวิทย
บริการสู่ความสําเร็จ : แนวปฏิบัติที่ดี 

     - รองผู้อํานวยการฝ่าย
บริการฯ 

3. โครงการพบกันวันศุกร์ปลุกคนพัฒนา      กลุ่มงานบริการชุมชนฯ
ตัวชี้วัด 1.7 (5.3.1) ร้อยละความสําเร็จของการลดรายจ่าย ร้อยละ 2 ร้อย

ละ 2 

ร้อย
ละ 2 

ร้อย
ละ 2 

ร้อย
ละ 2 

นางศุภลักษณ์ นิลทะราช 

 กลยุทธ์ 4.1.1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก 

1. จัดทํารายงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      - หัวหน้ากลุ่มงานคลังและ
พัสดุ 
- งานการเงินและบัญชี  

2. จัดทํารายงานทางการเงิน      น.ส.ชฏาพร แจ้งหาญ
3. จัดทําแผนเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย      - หัวหน้าสํานักงาน

เลขานุการ  
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เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

ธรรมาภิบาล 
 4. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน

รายได้ 
     -หัวหน้าสํานักงานฯ

-น.ส.ชัญญาภัค ทันภา 
 5. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปี  
     - หัวหน้าสํานักงาน

เลขานุการ 
- หัวหน้ากลุ่มงานคลังและ
พัสดุ 

 6. ตรวจสอบวัสดุและครุภณัฑ์คงเหลือประจําปี      - หัวหน้ากลุ่มงานคลังและ
พัสดุ 

  7. จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
สํานักวิทยบริการ 

     - หัวหน้ากลุ่มงานคลังและ
พัสดุ  

 8. จัดหาครุภณัฑ์เก้าอี้คอมพิวเตอร์สําหรับผู้ใช้บริการ   กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ
 9. ทบทวน ปรับปรุงตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน ตามข้อตกลง

และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย แบบ ป.01-ป.02 

    - งานบุคคล
- สํานักงานเลขานุการ 

 10. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทย
บริการ 

     - หัวหน้าสํานักงานฯ
- น.ส.ชัญญาภัค ทันภา 
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เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

 
เป้าประสงค์ที่ 4.2)  สํานักวิทยบริการส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรมีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล 

 
กลยุทธ์ 4.2.1 
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
สํานักวิทย
บริการก้าวสู่
ความเป็นสากล 

1. จัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักฯ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย Facebook  LINE และป้าย/บอร์ด
ประกาศ/จอทวีี 

     งานประชาสัมพันธ์

 

2. จัดการข้อรอ้งเรียน คําถาม หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการ 

     

3. ศึกษาการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ โดยผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  

4. ออกแบบและจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาจีน     รองฯ ฝ่ายพัฒนาระบบฯ 
5. พัฒนาเว็บไซต์สํานักวิทยบริการ 2 ภาษา      กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ

กลยุทธ์ 4.2.2 
พัฒนาบุคลากร
ด้านทักษะ
ภาษา 
ต่างประเทศ 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร
มุ่งสู่สากล 

     สํานักงานเลขานุการ

2. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระดับนานาชาติ    
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เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2563 2564 2565 2566

  รวม  26  โครงการ/กิจกรรม  23 24 24 21
 
พันธกิจที่  5  พัฒนาห้องสมดุสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 
2563 2564 2565 2566

เป้าประสงค์ 5.1 สํานักวิทยบริการเป็นห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัด 1.8 (7.1.1) ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า / ขยะ / น้ํา* ระดับ 5 ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

นายนิเวส ศรีธัญรัตน์

 กลยุทธ์ 5.1.1 
จัดกิจกรรม 
รณรงค์ ส่งเสริม
และพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว

1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและครภุัณฑ์
ประกอบตัวอาคาร 

-รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายนวัตกรรมฯ 

  1.1 ติดตั้งสวิทช์ไฟปิด-เปิด แบบกระตุกเชือก   
  1.2 ติดผ้าม่านกันความร้อน   

  1.3 ติดฟิล์มกันความร้อนที่หน้าต่าง   
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เป้าประสงค์/
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 
2563 2564 2565 2566

ตามเกณฑ์
มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

  1.4 ติดตั้งระบบ lux sensor   
  1.5 เปลี่ยนอุปกรณ์ชักโครกห้องน้ํา    
  1.6 ซ่อมแซมอ่างล้างมือห้องน้ํา    
  1.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ/หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในอาคาร
และนอกอาคารสํานักวิทยบริการ 

     

    1.8 จัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก      
2. การจัดการทรัพยากรและพลังงาน : การใช้น้ํา ไฟฟ้า 
น้ํามันเชื้อเพลิง กระดาษ วัสดุและอุปกรณส์ํานักงาน 

     -รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายนวัตกรรมฯ 
-หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคฯ 

3. การจัดการของเสียและมลพิษ : จัดการขยะ น้ําเสีย
มลพิษทางอากาศ  

     หัวหน้าศูนย์สารนิเทศ
อีสานสิรินธร 

  รวม  10  โครงการ/กิจกรรม  4 9 7 4
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ส่วนที ่4 
การกํากับติดตามและประเมินผล 

 
กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นเงื่อนไขประการหน่ึงของความสําเร็จของการบริหารงาน
สมัยใหม่ แต่การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลน้ันเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญและยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าการวางยุทธศาสตร์ ซ่ึงจําเป็นต้องอาศัยเงื่อนไขหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จหลายประการ เช่น 
การเร่ิมต้นด้วยการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีดี การบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสม เอ้ือต่อการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมอบหมายท่ีชัดเจนและเกิดภาวะ
รับผิดชอบ การวางระบบกํากับดูแล ควบคุมและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการปรับตัว การสร้างแรงจูงใจที่
เหมาะสม การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กร การมอบอํานาจการตัดสินใจ การมีภาวะผู้นําและความ
มุ่งม่ันจริงจัง รวมถึงการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ดังน้ัน 
สํานักวิทยบริการจึงต้องมีการกําหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้สําเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ดังน้ี 
  1. จัดการระบบวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่
ประสบผลสําเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืน มีการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในการ
ดําเนินงานและมีการดําเนินงานตามแผนงาน 
  2. เชื่อมโยงงานภายในสํานักวิทยบริการให้ส่วนงาน และกลุ่ม/งานต่างๆ ในสํานักวิทย
บริการมองเห็นเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
ประสานงาน 
  3. มีการทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารงานสํานักวิทยบริการ
เพ่ือทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในวงการห้องสมุดและกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
  4. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์แก่บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ 
และมีความเข้าใจเป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนร่วมกัน  
  5. มีการนําข้อเสนอแนะและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มาวางแผนการดําเนินงานพร้อม 
ท้ังมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือนําสู่การดําเนินงานตามความสําคัญก่อนหลังและเกิดผลอย่างชัดเจน 
  6. บูรณาการยุทธศาสตร์ให้เข้ากับส่วนงาน และกลุ่ม/งานต่าง ๆ ในสํานักวิทยบริการ ได้แก่ 
การวางแผนและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการจัดการความรู้ 
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 ซ่ึงกลไกในการดําเนินงานข้างต้น สํานักวิทยบริการ ได้วางแผนการดําเนินงานพร้อมกําหนด
ระบบและกลไกการติดตามประเมินผล โดยมีกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
 
 
     กําหนดยุทธศาสตร์                         นํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ             ติดตาม ประเมินผล   
     Strategy Formulation              Strategy Implementation                     Strategic Control and Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 

 
การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติั  (Strategic  Implementation) 
 
 จากกลยุทธ์ท่ีสํานักวิทยบริการกําหนดไว้ จะถูกนําไปแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ซ่ึง
ประกอบด้วยกิจกรรมและระยะเวลาที่ดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงาน และ
ตัวช้ีวัด โดยมีโครงสร้างองค์กรรองรับ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ 
  1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักวิทยบริการได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ เป็นประจําทุกปี ซ่ึงจัดทําขึ้นเม่ือเริ่มต้นปีงบประมาณ โดยจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับ แผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ วัตถุประสงค์ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ท่ีมีเป้าหมายที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของแผนไว้อย่างชัดเจนทุกปี 
  2. การปฏิบัติการ (Take Action) สํานักวิทยบริการ โดยผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/
กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด ท้ัง แผนงานโครงการ/กิจกรรมตาม   
กลยุทธ์ของสํานักวิทบริการเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการหรือผู้อ่าน และแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่
สนับสนุนการดําเนินงาน ได้แก่ การบริหารจัดการสํานักวิทยบริการ การจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมขีด
สมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมท่ีจะปรับปรุงตัวเอง ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 

- วิสัยทัศน์ 
- ประเด็นยุทธศาสตร ์
- เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด/ 
  ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์ 
- Strategy Map 

- แผนปฏิบัติการ
- กระบวนงาน 
- โครงสร้าง 
- เทคโนโลยี 
- คน 

- กํากับตดิตามและประเมินผล 
- ทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรใ์หม่ 
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ของสํานักวิทยบริการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร จัดระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
เป็นต้น 
 
การติดตามและประเมินแผนกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 
 
 สํานักวิทยบริการ นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
และมีการควบคุม กํากับ ติดตามความก้าวหน้าของงาน หากพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะดําเนินการ
แก้ไข ตลอดจนมีการประเมินผลสําเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะ ๆ ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับไปยัง
ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ท่ีดีด้วยการ
วัดที่เช่ือถือได้ สํานักวิทยบริการจึงได้กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน (KPI) โดย
กระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสําคัญ ดังน้ี 
  1. การติดตามผลการดําเนินงาน (Track Status) การติดตามผลการดําเนินงานถือเป็น 
เครื่องมือสําคัญของผู้บริหารท่ีจะสร้างความม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ การติดตามผลการดําเนินงานจะ
ช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลท่ีเป็นตัวบ่งช้ีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น จะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที การติดตามผลการ
ดําเนินงานสามารถทําได้โดย การรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ท่ีสอดคล้องตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละระดับท่ีได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
  2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) หลังจากมีการรวบรวมผลการ 
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนและการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว   
ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับติดตามผลจะต้องจัดทํารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ และควรต้องส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้นําไป
แก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่กําหนดอย่างเหมาะสม 
  3. การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) ดําเนินการโดย เก็บ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล และนําเสนอข้อมูลผลการประเมิน  ซ่ึง การวัดและ
ประเมินผลจะเป็นการประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กําหนด ซ่ึงผล
ท่ีได้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบระยะเวลาต่อไป 
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การกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  
 
 สํานักวิทยบริการมีการกํากับติดตามและรายงานผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  
สํานักวิทยบริการ  ดังน้ี 
  1. สํานักวิทยบริการ มอบหมายผู้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลกรดําเนินงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินแผนปฏิบัติราชการ เป็นประจําทุกเดือน 
  2. ผู้ดูแลตัวช้ีวัดรายงานงานผลการดําเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป็นประจําทุกเดือน 
  3. ผู้รับผิดชอบกํากับติดตามการรายงานผลให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี กําหนดไว้ โดยไม่ให้เกินกําหนดการรายงานในระบบ 
  4. ผู้รับผิดชอบกํากับติดตามและรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานสํานัก
วิทยบริการ เป็นประจําทุกเดือน หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมสรุปผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
แผน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
  5. ผู้รับผิดขอบ และผู้ดูแลตัวช้ีวัด นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานสํานักวิทย
บริการไปปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  
  6. สํานักวิทยบริการแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการ 
เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน ทบทวนและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ 
แผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง แผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  7. มีประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการเพ่ือทบทวนและ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนสํานักวิทยบริการ 
  8. ผู้รับผิดชอบ นําเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนในภาพรวม 
ต่อคณะกรรมการบริหารงานสํานักวิทยบริการ และรายงานผู้บริหารสํานักวิทยบริการ ทุก 6 และ      
12 เดือน 
 สรุปกระบวนการกํากับติดตามและรายงานผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ สํานักวิทย
บริการ  ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์ สํานกัวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 
 

- 45 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 

                                                                  
                                                                                                                        

  
 
 
 
 

  
                

แผนภาพ การกํากับติดตามและรายงานผลแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติราชการ สํานักวิทยบริการ

รายงานผลต่อสาํนกัวิทยบริการ 

รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ

บริหารงานสํานักวิทยบริการ 

รายงานผลแผนกลยุทธ์ 

สํานักวิทยบริการ 

รายงานผลการดําเนินงาน 

รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน 

รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

สํานกัวิทยบริการ  

ทุก 1 เดือน

ทุก 1 เดือน

ทุก 1 เดือน

ทุก 6 เดือน

ทุก 6,12 เดือน

1 ปี
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ผู้จัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสํานักวิทยบริการ 
 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/จัดเรียงต้นฉบับ     
 รุ่งเรือง สิทธิจันทร์  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ 
   

แหล่งข้อมูล  
 พรพิมล มโนชัย  รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สมพงษ์ เจริญศิริ   

ศุภลักษณ์ นิลทะราช นิเวส ศรีธัญรัตน์  รุ่งฤดี ภูชมศรี   
จีรกาญจน์ เต็มพรสิน ณัฐพร เดชชัย  กรรณิการ์ ภูผาธรรม  
นํ้าลิน เทียมแก้ว            สมจิต รัตนสวนจิก อารยะ เสนาคุณ 
กาญจนา  น้อยฤทธ์ิ ประนอม นามษร  ผกานุช เหล่าพิเดช 
เอ้ืออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ รุจิรา เหลืองอุบล  สมพร สารปรัง 
ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ ศิริณัฐชา ทันภา 
คณะกรรมการทบทวนและจดัแผน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  

ออกแบบปก    นพณรรญ์  พับไธสง   
 

ปีพิมพ์       กุมภาพันธ์ 2563 (ปรับปรงุใหม่ พฤษภาคม 2563) 
 

ผลิตโดย    งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ 
     สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2491, 2493  โทรสาร  0-4375-4358 
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