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คาํนาํ 

 
 สํานักวิทยบริการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้
ดําเนินงานตามพันธกิจท่ีตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล ซ่ึงการบริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคาดหวังและความต้องการใช้
สารสนเทศของผู้ใช้บริการมีการปรับเปลี่ยนและมีความต้องการที่หลากหลายรูปแบบ ทําให้สํานักวิทยบริการ
จะต้องมีการกําหนดทิศทาง และเป้าหมายการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงสํานักวิทย
บริการต้องเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน รวมทั้งการสร้างความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน 
การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเป็นท่ีพ่ึงของสังคมและประเทศชาติได้อย่าง
ย่ังยืน  

การจัดทําแผนกลยุทธ์ในครั้งน้ีสํานักวิทยบริการได้ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการ 
และมอบหมายให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ต้ังแต่การทบทวนผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา  
การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร (SWOT) การนําจุดอ่อน หรือปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานมาพิจารณา
โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมที่จะผลักดันให้สํานักวิทย
บริการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ ต้ังไว้ ทั้งน้ี มุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ และสนับสนุนมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของเอเชีย จากน้ันนําเสนอแผนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
สํานักวิทยบริการ เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยได้รับการอนุมัติในการประชุม ครั้งท่ี 
1/2564 วันที่ 26 มกราคม  2564 
 สํานักวิทยบริการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2567 ฉบับน้ี จะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ผลักดันให้การดําเนินงานในภารกิจต่างๆ ของสํานักวิทย
บริการ ตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กําหนด  เกิดผลสัมฤทธ์ิและบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีจะนําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทนํา 

 
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน  
 
 การก่อต้ังและพื้นที่ให้บริการ 

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

 สํานักวิทยบริการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  
มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สอดคล้องตามนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ซ่ึงปัจจุบันมีพ้ืนท่ีให้บริการ ดังน้ี 

1. สํานักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A ที่ต้ัง ตําบลขามเรียง 
2. Digital Learning Park (DLP) อาคารวิทยบริการ B ที่ต้ัง ตําบลขามเรียง 
3. หน่วยบริการอาคารวิทยพัฒนา ที่ต้ัง 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. 2564-2567 
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 โครงสร้างการบริหารงานสํานักวิทยบริการ 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ตามคําสั่งที่ 19/2563 ลง วันที่ 10 มิถุนายน  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

งานประสานงาน
สารสนเทศท้องถิ่น 

นานาชาติ



                                                         แผนกลยุทธ์ สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
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       แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
ปรัชญา : แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เสริมความรู้  ความคิด  ภูมิปัญญา 

ปณิธาน : มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยจิตสํานึกที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
                                                                                วิสยัทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ และสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย 

 
 

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

ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 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

บริหารความสมัพันธ์กับลูกค้า

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 บริการด้วยความสุภาพยิม้แยม้ 

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 (21 ฐาน) ฐานข้อมูรวมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในประเทสไทย (2 ฐาน) รวมจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศมากกว่า 1,200,000 รายการ 

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

 3. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มให้บริการมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบด้านการจัดการสารสนเทศท้องถ่ินท่ีสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย 

 4. บริการวิชาการแก่ชุมชน สํานักวิทยบริการมีพันธกิจในการจัดให้บริการและส่งเสริม
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน เช่น โครงการบรรณอาทร (บริการ     
จัดห้องสมุดให้กับโรงเรียน วัด เรือนจํา ที่ต้องการ) 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 =  15 คน 
ชํานาญการ = 7 คน 
ปฏิบัติการ = 18 คน 
ชํานาญงาน = 1 คน 
ทั่วไป  = 18 คน 

ปริญญาตรี - 28
ปริญญาโท 6 15
ปริญญาเอก - 1

รวม 6 54
อายุคนเฉล่ีย 53 39
อายุงานเฉลี่ย 27 14

หมายเหตุ  1. ไม่รวม ช่วยราชการ กองกิจการนิสิต 1 อัตรา  
              2. กําลังดําเนินการรับสมัคร 1 อัตรา (นักวิชาการการเงินและบัญชี) 
 
ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร  
 
 ปรัชญา  (Philosophy) 
  แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เสริมความรู้  ความคิด  ภูมิปัญญา 
 ปณิธาน  (Determination) 
  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ  เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ด้วยจิตสํานึกที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับชาติ และสนบัสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนําของเอเชีย 
  พันธกิจ  (Mission) 

1. จัดหาและบริการสารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตร 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  

2. บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
3. พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสานสู่สากล 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี้ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
5.  เป็นห้องสมุดดิจิทัลท่ีสมบูรณ์แบบ 
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 วัตถุประสงค์  (Objective) 
1. เพ่ือจัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตร 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย   
2. เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 
4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
5.  เพ่ือเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ 

 
 ค่านิยมองค์กร  (Core  Values) 
   จิตบริการ  (Service  Mind)  :  ให้บริการสารสนเทศและช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้วยความ
กระตือรือร้น  ให้คําแนะนําท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งม่ันสร้างความประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วถูกต้อง ไม่ น่ังรอคอยรับ  แต่เป็นฝ่ายริ เริ่มให้ผู้ ใ ช้บริการได้รับความรู้และสารสนเทศ 
ที่ต้องการให้เกิดความทรงจําที่ดีต่อสํานักวิทยบริการ   
  บริหารโปร่งใส  (Transparency)  :  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ยึดม่ันใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และความถูกต้อง ปฏิบัติงาน 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจ 
ทั้งภายในภายนอก 
  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 มีกระบวนการทํางานร่วมกันทั้งภายใน
องค์กรและเครือข่ายภายนอก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและขีดความสามารถการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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 สมรรถนะหลักขององค์กร 
  AREC 
  A : Access Ability   เข้าถึงง่าย หมายถึง การเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้ 
        อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 
  R : Resource Sharing  ใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การให้บริการใช้ทรัพยากร 
        สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  E : Excellent Services  บริการสร้างสรรค์เป็นเลิศ หมายถึง การให้บริการสารสนเทศ 
        ด้วยจิตบริการอย่างสร้างสรรค์ 
  C : Center for Lifelong  ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเป็นแหล่งเรียนรู ้

  Learning     เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       ตลอดชีวิต 

 
 ยุทธศาสตร์  (Strategy) 
  เพ่ือให้สํานักวิทยบริการดําเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กําหนดไว้ และให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทย
บริการไว้ 5 ประเด็นดังน้ี 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล      
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งเรยีนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการช้ันนําในระดับชาติ
และนานาชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นห้องสมุดดิจิทัลท่ีสมบูรณ์แบบ 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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สรุปจํานวนตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ จํานวนตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

 
5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งเรยีนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการช้ันนําใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสานสู่สากล 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ 1 
รวม 13 
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ส่วนที่  2 
นโยบายการพัฒนาสํานักวิทยบริการ 

 
นโยบายการบริหารงานสํานักวิทยบริการ  (พ.ศ. 2564-2567) 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งเอเชีย มี
นโยบายเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพ  เน้นพัฒนาการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) ต้องการพัฒนานิสิต
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างเป็นรูปธรรม กําหนดนโยบายพัฒนารายวิชาให้มีระบบ
การเรียนการสอนแบบ online interactive learning course (E-learning) มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัลให้
มากย่ิงขึ้น เม่ือพฤติกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศปรับเปล่ียนไป ห้องสมุดก็ต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทหน้าท่ีและปรับรูปแบบการให้บริการใหม่เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ที่เน้นการ
สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และจากทุกอุปกรณ์ 

 สํานักวิทยบริการจึงได้กําหนดนโยบายการบริหารงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567   
โดยมุ่งพัฒนาให้สํานักวิทยบริการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน ที่สนับสนุน ส่งเสริม และเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  การวิจัยของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดนโยบายการบริหารงานดังนี้ 
   1.  พัฒนาการสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  ให้นิสิตมี
คุณลักษณะตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้นการฝึกทักษะการเรียนรู้ Lifelong Learning  ให้แก่
ผู้ใช้บริการ ดังน้ี 
      1) ทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศ รู้แหล่งได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
   2) ทักษะในการค้นหาสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ค้นเป็น 
   3) ทักษะการค้นหาสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกับ
ความต้องการ 
   4) ทักษะในการประเมินสารสนเทศได้ครบถ้วน ครอบคลุม และรู้เท่าทัน 
   5) ทักษะในการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักเรื่องลิขสิทธ์ิ การ
คัดลอกผลงาน 
     2.  พัฒนาสํานักวิทยบริการเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่สมบูรณ์แบบ โดย
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการสารสนเทศ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
         1)  พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นมาตรฐานสากล   
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         2)  พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) ให้นิสิตเข้าถึงสารสนเทศและ
บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จํากัดเวลา สถานท่ี  และอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  ของผู้เรียนทุกกลุ่ม 
         3)  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)   
         4) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศ การเช่ือมโยงข้อมูล (Library 
Network)    
    3. พัฒนาและปรับปรุงการบริการสารสนเทศให้เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เกิดการใช้
งานท่ีคุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ 
         4. พัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life  Long  Learning  Center)  ที่ทุกคนมี
โอกาสทางการศึกษา  สามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา จากทุกอุปกรณ์ และ
จากทุกเครือข่าย ทั้งรูปแบบ walk in และ access     
  5. พัฒนาสํานักวิทยบริการให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ
สารสนเทศ   ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
     6. เป็นหน่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือบริการแก่สังคมและชุมชน 
ให้เกิดสังคมรักการอ่าน สังคมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตามปรัชญา
มหาวิทยาลัย 
               7. พัฒนา“ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการ
สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ที่มีเอกลักษณ์และมีช่ือเสียงในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
  8.  มุ่งเน้นการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความ
เป็นธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส บุคลากรทุกตําแหน่งต้องปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด  มีการปลูกฝัง สั่งสอน และถ่ายทอดให้บุคลากรมี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
  9.  พัฒนากิจกรรมเครือข่ายห้องสมุดท้ังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และการร่วมภาคี
เครือข่ายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย  
   10. เน้นให้เกิดความย่ังยืนในการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในทุกๆ มิติอย่างเป็นรูปธรรม  ในการพัฒนาให้สํานักวิทยบริการดําเนินกิจกรรมห้องสมุดสี
เขียว (Green Library) และสํานักงานสีเขียว (Green Office)  
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การวิเคราะห์ศักยภาพสํานักวิทยบริการ (AREC SWOT Analysis)  
 
 สํานักวิทยบริการได้ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลจาก     
ผลการดําเนินงานหลายมิติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการปฏิบัติราชการตาม  
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชงานประจําปี (Action Plan) โดย
มีผลการดําเนินงานมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือสะท้อนปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามท่ีจะเกิดขึ้นนํามาสรุป 
วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสํานักวิทยบริการ ดังน้ี 
 
 จุดแข็ง (Strength : S) 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

S1 มีบริการสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย  
S2 มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภทที่สอดคล้องและครบ
ทุกหลักสูตรการเรียนการสอน  โดยผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
S3 มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศหลากหลายรูปแบบที่
เข้าถึงและครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
S4 มีพ้ืนที่เรียนรู้ (Learning Space) ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และศูนย์กลางการ
บริการ วิชาการ ช้ันนําใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

S5 เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
S6 มีนโยบาย และการดําเนนิโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคลัง
ความรู้ภู มิ ปัญญาท้องถิ่น
อีสานสู่สากล 

S7 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระราชทานนาม “ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร” ทําให้
มีช่ือเสียงจนเป็นที่ยอมรับ  
S8 มีศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการ
จัดการสารสนเทศท้องถิ่น ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงาน และองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดแข็ง
S9 มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

S10 มีการบริหารจัดการและมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
S11 มีระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ  
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร  
S12 บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพที่หลากหลาย สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
S13 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และมีการทํางานเป็นทีมท่ีเข้มแข็ง 
S14 ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
ในระดับดีเด่น 
S15 ได้รับการรับรองมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office)  
ในระดับดีเย่ียม (เหรียญทอง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เป็น
ห้องสมุดดิจิทัลท่ีสมบูรณ์
แบบ 

S16 มีระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่ได้มาตรฐาน สามารถ
เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว 
S17 มีนวัตกรรมและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานห้องสมุด

 
  จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดอ่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

W1 อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริการ
และการปฏิบัติงาน บางส่วนมีสมรรถนะตํ่า 
W2 การประชาสัมพันธ์ยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสาร
ของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม 
W3 พ้ืนท่ีให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร เช่น 
ห้องเรียนรู้รายกลุ่ม รายบุคคล ห้องฝึกอบรมการสืบค้น และห้องอ่าน
หนังสือ 24 ช่ัวโมง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

W4 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรส่งผลต่อการพัฒนาสํานัก
วิทยบริการสู่สากล 
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  โอกาส  (Opportunity : O) 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

O1 รัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ช่วยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนา
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 
O2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนในการ
จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า การเรียนการสอน และ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
O3 ความต้องการของผู้ใช้บริการมีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคลากรต้องเรียนรู้และปรับปรุงการ
บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ตามสภาวการณ์นั้นอย่าง
ต่อเน่ือง 
O4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการและ
ให้บริการสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

O5 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญและให้การสนบัสนุนการ
ดําเนินงานห้องสมุดในทุก ๆ ด้าน 
O6 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันการศึกษาและ
องค์กรต่าง ๆ ที่เข้มแข็งทัง้ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ทําให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการบริการ
สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
O7 มีการจัดการประชุม อบรม สัมมนาด้านห้องสมุดท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ ทําให้บุคลากรได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองพัฒนางานและ
นวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่อยู่เสมอ 
O8 มีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และมีมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ทําให้
เกิดความสําเร็จในการพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
O9 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการสํานักงานสีเขียว ช่วยสนับสนุน 
ให้สํานักวิทยบริการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีตอบสนองต่อนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นโอกาส
O10 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ชัดเจน
ตลอดมาหลายปี จึงเอ้ือโอกาสให้สํานักวิทยบริการได้พัฒนาสู่มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสํานกังานสีเขียว (Green Office) 
O11 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการดําเนินงานการปรับปรุงพ้ืนที่ของ
สํานักวิทยบริการให้เป็นแหลง่เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ 

 
   ภาวะคุกคาม (Threat : T) 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นภาวะคุกคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและการจัดอันดับ
สากล 

T1 หนังสือ ตํารา วารสาร และฐานข้อมูล มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

 
T2 ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนบุคลากรที่เกษยีณอายุราชการ 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
T3 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการ
บริการสารสนเทศ 
T4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
T5 โครงสร้างทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
เสื่อมสภาพ  
T6 วัสดุ ครุภัณฑ์บางอย่างท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีราคาสูงไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร   
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 

 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนและ
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้
มีคุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐานและ
การจัดอันดับ
สากล 

1.1 สํานักวิทยบริการ
มีการจัดหาและ
จัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศครบทุก
หลักสูตรการเรียนการ
สอน 

1.1.1 การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ครบทุกหลักสตูรการ
เรียนการสอน 

1.1.1 จัดหาและจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ
หลากหลายประเภท 
สอดคล้องและครบทุก
หลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยการมีส่วนร่วมของ
หลักสูตร 

1.2 สํานักวิทยบริการ
มีการบริการท่ี
หลากหลายรูปแบบ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล 

1.2.1 ความสําเร็จของ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนให้
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนํา 
ของเอเชีย 

1.2.1 จัดบริการสารสนเทศท่ี
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

1.3 สํานักวิทยบริการ
มีการส่งเสริมการใช้
บริการสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1.3.1 ความสําเร็จของ
การส่งเสริมการรู้
สารสนเทศและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   

1.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้บริการสารสนเทศ
หลากหลายรูปแบบที่เข้าถึง
และครอบคลุมผู้ใช้บริการทุก
กลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และ
ศูนย์กลางการ
บริการวิชาการ
ช้ันนําใน

2.1 สํานักวิทยบริการ
เป็นที่พ่ึงของชุมชนใน
การให้บริการวิชาการ 
ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2.1.1 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 
และพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้   

2.1.1 จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
2.1.2 ฝึกอบรมและให้ความรู้
ด้านการจัดการสารสนเทศใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ์ 

ระดับชาติและ
นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 พัฒนาคลัง
ความรู้ภูมิ
ปัญญา 
ท้องถ่ินอีสาน 
สู่สากล 

3.1 สํานักวิทยบริการ
มีการพัฒนา อนุรักษ์ 
เผยแพร่ สารสนเทศ
ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อีสานสู่สากล 

3.1.1 ความสําเร็จของ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอีสาน 

3.1.1 จัดหาและจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสานดิจิทัล  
3.1.2 จัดบริการสารสนเทศ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานดิจิทัล 
3.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้บริการสารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสานที่
หลากหลายรูปแบบและ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
3.1.4 พัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศท้องถิ่นระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล   

4.1 สํานักวิทยบริการ
เป็นองค์กรที่มีระบบ
บริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1.1 นวัตกรรมการ
พัฒนางาน/ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภายในหน่วยงาน 

4.1.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสํานักงานดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

4.1.2 ความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม   
4.1.3 ประสทิธิภาพ
การตรวจสอบครุภัณฑ์
ประจําปีของหน่วยงาน 

4.2 สํานักวิทยบริการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้
องค์กรมีความพร้อม

4.2.1 ความสําเร็จของ
การสนับสนุน ส่งเสริม
บุคลากรทุกระดับพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพและ

4.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุน 
ให้สํานักวิทยบริการก้าวสู่
ความเป็นสากลอย่างมืออาชีพ 



                                                         แผนกลยทุธ์ สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
 

- 17 - 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ์ 

เพ่ือก้าวสู่ความเป็น
สากล 

ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

4.2.2 พัฒนาบุคลากรด้าน
ทักษะภาษาต่างประเทศ 

4.3 สํานักวิทยบริการ
เป็นองค์กรที่มีการ
ดําเนินการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม อย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน 
  

4.3.1 ความสําเร็จการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
(Green  Library) ตาม
มาตรฐานของสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ อย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน และ 
พัฒนาสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ตาม
มาตรฐานสํานักงานสีเขียว
ของคณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5  เป็น
ห้องสมุดดิจิทัล
ที่สมบูรณ์แบบ 

5.1 สํานักวิทยบริการ
เป็นห้องสมุดดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้   

5.1.1 ความสําเร็จการ
ดําเนินงานห้องสมุด
ดิจิทัล  
(Digital Library)   

5.1.1 พัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน สากล 
5.1.2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Services)  ให้สามารถ
เข้าถึงสารสนเทศได้ทุกที่  
ทุกเวลา และทกุอุปกรณ์ 
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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 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

(3) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ
การแข่งขัน 

(1) การพัฒนา
กําลังคนและ
สถาบันความรู้  

(4) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และลดความเหลื่อม
ล้ํา 

(2) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์
ท้ายของสังคม 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

(1) ผลิตบัณฑติ
ตรงกับความ
ต้องการของ
สังคมโลก 
(2) สร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 
ในระดับ
นานาชาติ 

(1) ผลิตบัณฑติ
ตรงกับความ
ต้องการของ
สังคมโลก 

(3) ให้บริการ
วิชาการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการภาค 
อุตสาหกรรม 
(2) สร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 
ในระดับนานาชาติ 
(4) ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อีสานให้มีความโดด
เด่นระดับนานาชาติ 

(5) บริหาร
องค์กรเพื่อความ
เป็น
มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ 
สํานักวิทยบริการ 

(1) สนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนและ
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้

(1) สนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนและ
การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้

(2) เป็นแหลง่เรียนรู้ 
และศูนย์กลางการ
บริการวิชาการช้ัน
นําในระดับชาติและ
นานาชาติ 

(4) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
และการจัด
อันดับสากล 
(5) เป็น
ห้องสมุดดิจิทัล
ที่สมบูรณ์แบบ 
  

มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
และการจัด
อันดับสากล 
 

(3) พัฒนาคลัง
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอีสานสูส่ากล
(4) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

(5) เป็น
ห้องสมุดดิจิทัล
ที่สมบูรณ์แบบ 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์และโครงการ/กิจกรรม 
 
พันธกิจที ่1  จัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล 
 

เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย/การดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2564 2565 2566 2567
เป้าประสงค์ที่ 1.1  สํานักวิทยบริการมีการจัดหาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศครบทุกหลักสูตรการเรียนการสอน  

ตัวชี้วัด 1.1.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครบทุกหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นางผกานุช เหล่าพิเดช
 กลยุทธ์ 1.1.1 จัดหาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภท สอดคล้องและครบทุกหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
  1. การวิเคราะห์การใช้หนังสือที่จัดซื้อจากการแนะนําสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ สํานักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   งานจัดหาทรัพยากรฯ

 
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกหลักสูตรทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
 

     - งานจัดหาทรัพยากรฯ
- งานจดหมายเหตุฯ 
- กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 
- งานวารสารฯ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา Collection 
 

     - กลุ่มงานบริการยืม-คืน 
- กลุ่มงานเทคนิคฯ 
- กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ 
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย/การดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2564 2565 2566 2567
- ศูนย์สารสนเทศอีสาน
สิรินธร 

4. การวิเคราะห์และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ      - งานวิเคราะห์ฯ
- งานจดหมายเหตุฯ 
- กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ 

5. การศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจาก Web OPAC สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     - งานวิเคราะห์ฯ 
- งานวารสารฯ 

6. MSU Online Book Fair : มหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาออนไลน์      งานพัฒนาทรัพยากรฯ
  7. กิจกรรมแนะนําทรัพยากรสารสนเทศใหม่

 
     - งานจัดหาทรัพยากรฯ

- งานจดหมายเหตุฯ 
- กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 
- งานวารสารฯ 

  8. การบริหารจัดการสารสนเทศ/จดหมายเหตุและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      งานจดหมายเหตุฯ
  9. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : ThaiLIS, PULINET, ISANULINET, 

MALINET, MSULINET, Union Catalog, TDC และ จดหมายเหตุ 
     คณะทํางานฯ 

  รวม 9 โครงการ/กิจกรรม  8 9 7 8
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย/การดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2564 2565 2566 2567
เป้าประสงค์ 1.2  สํานักวิทยบริการมีการบริการที่หลากหลายรูปแบบ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด 1.2.1 ความสําเร็จของแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย ไม่มีตัวชี้วัด ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
 กลยุทธ์ 1.2.1 จัดบริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  1. บริการบรรณารักษ์เสมือน (Virtual Librarian Service)      กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
  2. บริการ Research Support Specialist      
  3. บริการสารสนเทศชวนรู้สู่นักวิจัย       
  4. บริการรวบรวมวารสารออนไลน์ประกอบหลักสูตร      

  5. บริการรวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลใช้ฟรี (Open Access)     
  6. พัฒนาชั้นหนังสือ      งานบริการยืม-คืน
  7. พัฒนาหนังสือห้องคลัง (Warehouse)   
  8. สํารวจหนังสือที่ชํารุด     

 9. บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ      งานบริการสารสนเทศ
  10. บริการวารสารผ่านออนไลน์      งานวารสารฯ 
  11. จัดทํา QR Code วารสารออนไลน์      งานวารสารฯ 
  12. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด      งานบริการสารสนเทศ
  13. ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของ 

สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 

(น้ําลิน, รุจิรา ,อรทัย) 
  14. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) นําสู่การบริการที่เป็นเลิศ      กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
  15. ปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room)     
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย/การดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2564 2565 2566 2567
  16. จัดทํา Drive true ขับลื่นคืนหนังสือ    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ

สารสนเทศฯ   17. ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง   
ตัวชี้วัด 1.2.2 ความสําเร็จการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park (DLP) ไม่มีตัวชี้วัด ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นายอารยะ เสนาคุณ
  1. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์      กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ
  2. จัดบริการสภาพแวดล้อมศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park (DLP) ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
     

  3. การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     

  4. การจัดทําวีดิทัศน์แนะนําการใช้บริการสํานักวิทยบริการ     
  5. โครงการส่งเสริมการใช้บริการ Digital Learning Park     
  6. พัฒนาเว็บไซต์ Digital Learning Park     
ตัวชี้วัด 1.2.3 ความสําเร็จของการดําเนินงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ไม่มีตัวชี้วัด ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นางสาวน้ําลิน เทียมแก้ว 
  1. บริการบรรณารักษ์เสมือน (Virtual Librarian Service)      กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 
  2. ประเมินคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
  3. การวิเคราะห์การใช้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ 

(One Stop Service Center Online) 
   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ

สารสนเทศฯ 
  รวม  26  โครงการ/กิจกรรม  22 25 24 21
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เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย/การดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2564 2565 2566 2567
เป้าประสงค์ 1.3 สํานักวิทยบริการมีการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตัวชี้วัด 1.3.1 ความสําเร็จของการส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดับ 4 ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี
 กลยุทธ์ 1.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศหลากหลายรูปแบบที่เข้าถึงและครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
  1. กิจกรรมการอบรมสืบค้นสารสนเทศและทักษะการใช้ห้องสมุด (Information Literacy)        กลุ่มงานบริการชุมชนฯ 
  2. กิจกรรมห้องสมุดพบคณะ     
  3. กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่     
  4. โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด

  4.1 ตอบได้ให้เลย (Question for you) 
     

    4.2 ถามตอบวรรณกรรม     
    4.3 DIY สํานักฯ รักษ์โลก     
    4.4 คําคมชวนคิดสะกิดใจ     
    4.5 Happy Read & Think     
  5. โครงการ One Database One Concept II     
  6. การแนะนําการใช้บริการของห้องสมุดด้วย Application Tiktok     
  7. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online Course) การสืบค้นสารสนเทศ    
  รวม   11   โครงการ/กิจกรรม  10 11 11 11
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พันธกิจที ่ 2  บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการชั้นนําในระดับชาติและนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์/ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย/การดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 
2564 2565 2566 2567

เป้าประสงค์ 2.1 สํานักวิทยบริการเป็นที่พึ่งของชุมชนในการให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัด 2.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี
 กลยุทธ์ 2.1.1 จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
  1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์และหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) 

     กลุ่มงานบริการชุมชนฯ

2. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามที่ร้องขอมา) 
   - วันชุ่มน้ําโลก 
   - งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด 

     

3. รายการวิทยุ “เปิดประตูสู่การเรียนรู้”      งานประชาสัมพันธ์
 กลยุทธ์ 2.1.2 ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติ
  1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต  นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 
     กลุ่มงานบริการชุมชนฯ

2. โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ     
  รวม 5  โครงการ/กิจกรรม  5 5 5 5
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พันธกิจที ่3  ส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรูต้้นแบบด้านภมูิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคลังความรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย/การดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 
2564 2565 2566 2567 

เป้าประสงค์ 3.1 สํานักวิทยบริการมีการพัฒนา อนุรักษ์ เผยแพร่ สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล  
ตัวชี้วัด 3.1.1 ความสําเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ระดับ 4.5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นางณัฐพร เดชชัย
 กลยุทธ์ 3.1.1 จัดหาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานดิจิทัล 
  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานดิจิทัล      ศูนย์สารนิเทศอีสาน

สิรินธร 2. วิเคราะห์ ทํารายการ และจัดระบบ ทรัพยากรสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานดิจิทัล     
 3. รวบรวมสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานน่ารู้เฉพาะเรื่อง  
   3.1 รวบรวมรายการบรรณานุกรมสารสนเทศ “ผ้าทออีสาน” และทําเป็น e-book  
    3.2 รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าทออีสานบน Youtube และ สร้างช่องทางเผยแพร่      
 กลยุทธ์ 3.1.2 จัดบริการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานดิจิทัล
  1. บริการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน      ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร 
 กลยุทธ์ 3.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
  1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศอีสาน      ศูนย์สารนิเทศอีสาน

สิรินธร   2. จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน     
  3. โครงการรักษ์อีสาน : จัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเพื่อการเรียนรู้สู่สากล  
 กลยุทธ์ 3.1.4 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศท้องถิ่นระดับชาติหรือนานาชาติ 
  1. คณะทํางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค (PULINET)      คณะทํางานฯ (ณัฐพร)
  รวม 8 โครงการ/กิจกรรม  9 6 6 6
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พันธกิจ 4  พฒันาระบบบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย/การดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 
2564 2565 2566 2567 

เป้าประสงค์ 4.1 สํานักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 4.1.1 นวัตกรรมการพัฒนางาน/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างกลุ่มงานภายในหน่วยงาน ไม่มีตัวชี้วัด ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นางศุภลักษณ์ นิลทะราช 

 กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  1. โครงการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสํานักวิทยบริการสู่
องค์กรที่ได้คุณภาพระดับประเทศ 
   1.1 จัดทํา SWOT 
   1.2 จัดทําแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ   
   1.3 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีสํานักวิทยบริการ   
   1.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี  (Action Plan) 
   1.5 ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 

     - ผู้อํานวยการ
- รองผู้อํานวยการฝ่าย
บริการสารสนเทศฯ 
- สํานักงานเลขานุการ 
- หัวหน้ากลุ่ม/งาน 
 

  2. พัฒนาระบบการลาหยุดราชการออนไลน์  สํานักงานเลขานุการและ
ส่วนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. ทบทวน ปรับปรุงตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน ตามข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานของข้าราชการและพนักงาน (องค์ประกอบที่ 2) กําหนดคําจํากัดความตามเกณฑ์

        - งานบุคคล 
- สํานักงานเลขานุการ 
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เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย/การดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 
2564 2565 2566 2567 

การประเมินของระดับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่
ละด้าน  

  4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการ     - น.ส.ชัญญาภัค ทันภา 
ตัวชี้วัด 4.1.2 ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไม่มีตัวชี้วัด ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นางศุภลักษณ์ 

นิลทะราช
  1. จัดทําการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน      - หัวหน้าสํานักงาน

เลขานุการ 
- คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ

 2. ประชุม/อบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 

     - หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 
- คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ 

   3. จัดทํารายงานทางการเงิน      - หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย 
แผนและคลัง  
- งานการเงินและบัญชี  

   4. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี       - หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ
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- หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย 
แผนและคลัง   

  5. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้      -หัวหน้าสํานักงานฯ
-น.ส.ชัญญาภัค ทันภา 

ตัวชี้วัด 4.1.3 ประสิทธิภาพการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจําปีของหน่วยงาน ไม่มีตัวชี้วัด ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นางศุภลักษณ์  
นิลทะราช 

  1. ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือประจําปี     - หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย
แผนและคลัง 

 2. จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการ     - หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย
แผนและคลัง   

  รวม 11 โครงการ/กิจกรรม 11 9 10 9
เป้าประสงค์ที่ 4.2  สํานักวิทยบริการส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรมีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล
ตัวชี้วัด 4.2.2  ความสําเร็จของการสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

ไม่มีตัวชี้วัด ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นางศุภลักษณ์  
นิลทะราช 

 กลยุทธ์ 4.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สํานักวิทยบริการก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างมืออาชีพ

 
 1. ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะด้านภาษาต่างประเทศ     ผู้บริหารหน่วยงาน และ

งานบุคคลสํานักงาน
เลขานุการ 
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2. จัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย Facebook  
LINE และป้าย/บอร์ดประกาศ/จอทีวี 

     งานประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการ 
 
 

3. จัดการข้อร้องเรียน คําถาม หรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ     
4. ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ โดยผู้ใช้บริการสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

กลยุทธ์ 4.2.2 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
 1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรไปพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ       ผู้บริหารหน่วยงาน และ

งานบุคคล 
สํานักงานเลขานุการ 

  รวม 5 โครงการ/กิจกรรม  4 4 4 4
เป้าประสงค์ 4.3 สํานักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ตัวชี้วัด 4.3.1 ความสําเร็จการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นายนิเวส ศรีธัญรัตน์ 
 กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green  Library) ตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ พัฒนาสํานักงานสีเขียว (Green Office) ตาม

มาตรฐานสํานักงานสีเขียวของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์ประกอบตัวอาคาร  

-รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
ฯ 

    1.1 ติดตั้งสวิทช์ไฟปิด-เปิด แบบกระตุกเชือก  
    1.2 ติดผ้าม่านกันความร้อน  
    1.3 ติดฟิล์มกันความร้อนที่หน้าต่าง  
    1.4 ติดตั้งระบบ lux sensor    
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    1.5 เปลี่ยนอุปกรณ์ชักโครกห้องน้ํา   
    1.6 ซ่อมแซมอ่างล้างมือห้องน้ํา   
    1.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ/หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในอาคารและนอกอาคารสํานักวิทย

บริการ 
     

 

     1.8 จัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก     
  2. การจัดการทรัพยากรและพลังงาน : การใช้น้ํา ไฟฟ้า น้ํามันเชื้อเพลิง กระดาษ วัสดุ

และอุปกรณ์สํานักงาน 
     -รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายนวัตกรรมฯ 
-หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคฯ 

  3. การจัดการของเสียและมลพิษ : จัดการขยะ น้ําเสีย มลพิษทางอากาศ      หัวหน้าศูนย์สารนิเทศ
อีสานสิรินธร 

  4. การศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิม ที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

     - คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
- รองผู้อํานวยการฝ่าย
พัฒนาระบบกายภาพฯ 

  5. การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม      คณะกรรมการดําเนินงาน 
  6. รวบรวมและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ในสํานักงาน 
    

คณะกรรมการดําเนินงาน 
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  7. การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ      คณะกรรมการจัด
สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

  8. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม      -กลุ่มงานเทคนิค
สารสนเทศ 

  9. จัดบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม      - คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสํานึก 

  10. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ 
 

     - คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ฯ 

- กลุ่มงานบริการ
สารสนเทศ

  รวม  17  โครงการ/กิจกรรม 13 16 12 10
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พันธกิจที ่ 5  เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ 
 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
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เป้าประสงค์ 5.1 สํานักวิทยบริการเป็นห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  

ตัวชี้วัด 5.1.1 ความสําเร็จการดําเนินงานห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)   ไม่มีตัวชี้วัด ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน 

 กลยุทธ์ 5.1.1 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากล

  1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สํานักวิทยบริการ     กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 

2. จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)     

3. ปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล ThaiLIS      

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุดเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายห้องอ่าน/ห้องสมุดคณะ/
โรงเรียน 

    

  5. พัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 
ISANULINET 

      

  6. การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้งาน MSU app และประตู RFID ร่วมกับ SCB     

 กลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)  ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 

  1. พัฒนาระบบการลาหยุดราชการออนไลน์     - กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 
- สํานักงานเลขานุการ 
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  2. พัฒนาคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-IR) 
ด้วยระบบ I-thesis 

 

  3. พัฒนาเว็บไซต์ Digital Learning Park  - กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 
- กลุ่มงานบริการฯ 

  4. พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร      - กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 
- ศูนย์สารนิเทศอีสานฯ 

  5. การพัฒนาระบบ IT Support ผ่าน QR Code ด้วย LINE Notify  - กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 

  6. การพัฒนา MSU Library LINE Official ช่องทางเข้าถึงการใช้บริการเชิงรุก      - กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

  7. การตรวจสอบและซ่อมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์     - กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 

  8. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบแม่ข่าย      

  9. โครงการพัฒนา Augmented Reality library  

  10. โครงการพัฒนาระบบสืบค้น MSU One Search    

  11. โครงการพัฒนาระบบแสกนใบหน้า (Face detect)    

  12. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์       

  รวม 18  โครงการ/กิจกรรม 14 13 11 11
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ส่วนที ่4 
การกํากับติดตามและประเมินผล 

 
กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นเงื่อนไขประการหน่ึงของความสําเร็จของการบริหารงาน
สมัยใหม่ แต่การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลน้ันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าการวางยุทธศาสตร์ ซ่ึงจําเป็นต้องอาศัยเงื่อนไขหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จหลายประการ เช่น 
การเร่ิมต้นด้วยการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ดี 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
ในวงการห้องสมุดและกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
  4. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์แก่บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ 
และมีความเข้าใจเป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนร่วมกัน  
  5. มีการนําข้อเสนอแนะและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มาวางแผนการดําเนินงานพร้อม 
ทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 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) 
 
 จากกลยุทธ์ที่สํานักวิทยบริการกําหนดไว้ 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 ที่มีเป้าหมายที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ รวมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของแผนไว้อย่างชัดเจนทุกปี 
  2. การปฏิบัติการ (Take Action) สํานักวิทยบริการ โดยผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/
กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด ทั้ง 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 
- ทบทวนผลการดําเนินงานเพ่ือ
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 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ดีด้วยการ
วัดที่เช่ือถือได้ สํานักวิทยบริการจึงได้กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน (KPI) โดย
กระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสําคัญ ดังน้ี 
  1. การติดตามผลการดําเนินงาน (Track Status) การติดตามผลการดําเนินงานถือเป็น 
เครื่องมือสําคัญของผู้บริหารท่ีจะสร้างความม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ การติดตามผลการดําเนินงานจะ
ช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลท่ีเป็นตัวบ่งช้ีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน จะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที การติดตามผลการ
ดําเนินงานสามารถทําได้โดย การรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ที่สอดคล้องตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละระดับที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
  2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) หลังจากมีการรวบรวมผลการ 
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนและการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว   
ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับติดตามผลจะต้องจัดทํารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ และควรต้องส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้นําไป
แก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดอย่างเหมาะสม 
  3. การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) ดําเนินการโดย เก็บ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล และนําเสนอข้อมูลผลการประเมิน  ซ่ึง การวัดและ
ประเมินผลจะเป็นการประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กําหนด ซ่ึงผล
ที่ได้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบระยะเวลาต่อไป 
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การกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  
 
 สํานักวิทยบริการมีการกํากับติดตามและรายงานผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  
สํานักวิทยบริการ  ดังน้ี 
  1. สํานักวิทยบริการ มอบหมายผู้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลกรดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินแผนปฏิบัติราชการ เป็นประจําทุกเดือน 
  2. ผู้ดูแลตัวช้ีวัดรายงานงานผลการดําเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป็นประจําทุกเดือน 
  3. ผู้รับผิดชอบกํากับติดตามการรายงานผลให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย 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. 2564-2567 
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แผนภาพ  การกํากับติดตามและรายงานผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการ 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



แผนกลยุทธ์ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
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ผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
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    อารยะ เสนาคุณ   
 

ปีพมิพ ์       มกราคม 2564 
 

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