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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักวิทยบริการ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

ปรัชญา 

 แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมความรู้ ความคิด ภูมิปัญญา 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

  เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนํา และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
 

พันธกิจ  (Mission) 

1. จัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 

4. บริหารจัดการแหลง่เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพื่อจัดหาและบริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 

4. เพื่อบริหารจัดการแหลง่เรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. เพื่อพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิง่แวดล้อม 
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ค่านิยมองค์กร 

  จิตบริการ (Service Mind) :  ให้บริการสารสนเทศและช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้วยความกระตือรือร้น  ให้คําแนะนาํที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นสร้าง 

ความประทับใจให้ผูใ้ช้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  ไม่นั่งรอคอยรับ แต่เป็นฝ่ายริเริ่มให้เขาได้รับความรู้และสารสนเทศที่ต้องการ มีความทรงจําที่ดี ระลกึถึงเรา  

ให้ยิ้มได้เสมอเมื่อคิดถึงเรา 

  บริหารโปร่งใส (Transparency) : มีความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

และความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจทั้งภายในภายนอก 

 ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี (Technology) : มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ  

โดยเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรในทุก ๆ ระดับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและบริการ 

 มีความร่วมมอื (Cooperation) : มีการสร้างกัลยาณมิตรในวงวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  

และสถาบันบรกิารสารสนเทศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน บริหารจัดการ และบริการสารสนเทศ 

ที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดรว่มกัน 

    ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ (Continuous Learning and Quality Improvement Teamwork) :  บุคลากรทั่วทั้งองค์กร มุ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนา 

กระบวนการทํางานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกอย่างกลมกลืน สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่าเพื่อเป้าหมายสูงสุด 
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สมรรถนะหลักขององค์กร 

 A : Access Ability   เข้าถึงง่าย หมายถึง การเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 

 R : Resource Sharing  ใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การให้บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสทิธิภาพ  

 E : Excellent Services  บริการสร้างสรรค์เป็นเลิศ หมายถึง การให้บริการสารสนเทศด้วยจิตบริการอย่างสร้างสรรค์ 

 C : Center for Lifelong Learning  ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสงัคมใหเ้กิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ตลอดชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ 

  เพื่อให้สํานักวิทยบริการดําเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กําหนดไว้ และใหส้อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการไว้ 5 ประเด็นดังนี ้

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล  

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งเรยีนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

  

 

 

 
 

ประสิทธิผล 

ตามยุทธศาสตร์ 

 

คุณภาพ 

การให้บริการ 

 

 

 
 
 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

 

การพฒันา 

องค์กร 

 

ปรัชญา : แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เสริมความรู้  ความคิด  ภูมิปัญญา

ปณิธาน : มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยจิตสํานึกที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

วิสยัทัศน์ : สํานักวิทยบริการมุ่งสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ระดับสากลด้านภูมิปญัญาท้องถิ่นอีสาน และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

เป็นขุมทรัพย์ความรู้ มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อเรียนรู้ ศกึษา วจิยัและพัฒนาตนเอง 

ของประชาคมมหาวิทยาลัย 

บุคคลคุณภาพ บริการสารสนเทศเป็นเลิศ 
เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

บริการวิชาการ แหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ภูมิทัศนส์ิ่งแวดล้อมสวยงาม ปลอดภยั 

อนุรกัษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ภูมิปัญญา 
สารสนเทศทอ้งถิ่นอสีานและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 

บริการเหนือความคาดหมาย บริการลูกค้าที่ดีที่สุด พัฒนานวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

งานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหา 
และพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง 

บริการวิชาการที่สนองต่อความ 
ต้องการของประชาคมมหาวิทยาลยั 

/ท้องถิ่น/ประเทศ/นานาชาต ิ

สร้างกัลยาณมิตร  
ความประทับใจ 

เชื่อมโยงสารสนเทศ 

ที่มีคุณคา่ ถึงผู้ใช ้ประกันคุณภาพ/ 
เทียบเคยีงระดับสากล 

ความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย

ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช ้

พัฒนาขีดความสามารถการใช้สารสนเทศ 
ทันเทคโนโลยี และทันสือ่การเรยีนรู้ใหม่ๆ  ให้แก่นิสิต 

มีการจัดการความรู้ พัฒนาระบบคุณภาพ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่สากล 

พัฒนาเครือ่งมอืช่วยสืบค้น บริหารความสมัพันธ์กับลูกค้า 

ยึดผู้ใช้เป็นศูนยก์ลาง 

วิเคราะห์ความคุ้มค่าคุม้ทุน 
เน้นประสทิธิภาพ ประสิทธผิล 

ประหยัดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการวจิัยปฏิบัติการ R2R 
พัฒนาบุคลากร 
เป็นบุคคลเรียนรู้ 

ฝึกอบรมให้การศกึษาผูใ้ช้ 
จัดหา วิเคราะห์  

จัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  
ทุกรูปแบบ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอน 

พัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างห้องสมุด 

บริหารจัดการสูอ่งคก์รที่เป็นเลิศ (High Performance Organization) 
และเป็นองค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization) 

บุคคลมีคุณภาพ มีความรู้ ทกัษะเชิงวชิาการ วชิาชีพ 
มีคุณธรรม มกีารจัดการความรู้ มสี่วนร่วม 

ทํางานเป็นทมี รองรับการพัฒนาเปลีย่นแปลง 

พัฒนาภูมิทศัน์และ

สิ่งแวดลอ้มสวยงาม 
เอื้อต่อการให้บริการและ

พัฒนางาน 

จัดหางบประมาณ 
พอเพียง บริหารจัดการ 

มีประสทิธิภาพ 
มีฐานข้อมลูและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมยั 

และมีประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมองค์กร มจีิตสํานึกในบทบาท 
และหน้าที่ บริการด้วยความสุภาพยิม้แย้ม 
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การวิเคราะห์ศักยภาพของสํานักวิทยบริการ (SWOT Analysis) 

 

 สํานักวิทยบริการได้ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา  โดยศึกษาข้อมูลจากผลการดําเนินงานหลายด้าน  ได้แก่  ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี (Action Plan) ของสํานักวิทยบริการ แล้วนําผลมา

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อสะท้อนปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่เกิดขึ้น นําไป

วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสํานักวิทยบริการให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งผลการวิเคราะห์ศักยภาพของสํานักวิทยบริการ (SWOT Analysis) มีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับ

สากล 

S1 มีบริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

S2 มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภทที่สอดคล้องและครบทุกหลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้ใช้บริการ

มีส่วนร่วมในการจัดหา 

S3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

S4 มีเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานเว็บโอเมตริกซ์ (WebOmetrics) สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว

S5 มีการดําเนินงานห้องสมุดดิจิทัลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งเรยีนรู้ และศูนย์กลาง

การบริการวิชาการชั้นนําในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

S6 มีนโยบาย ผู้รับผิดชอบ และการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

S7 เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคลังความรู้ภู มิปัญญา

ท้องถิ่นอีสานสู่สากล 

S8 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ได้รับพระราชทานนาม จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน และ

องค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

S9 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดแข็ง

 S10 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีคู่มือปฏิบัติงาน และมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่มี

ประสทิธิภาพ 

S11 มีผลงานและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

S12 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ปฏิบัติงานเป็นทีม ทําให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม 

S13 มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ มาตรการ และมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

S14 มีการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

 

  จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 

 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นจุดอ่อน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับ

สากล 

W1 อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการและการปฏิบัติงาน บางส่วนมีสมรรถนะต่ํา

W2 การประชาสัมพันธ์ยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม

W3 พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร เช่น ห้องเรียนรู้รายกลุ่ม รายบุคคล ห้องฝึกอบรม

การสืบค้น และห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

W4 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสง่ผลต่อการพัฒนาสํานักวิทยบริการสู่สากล
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  โอกาส  (Opportunity : O) 

 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับ

สากล 

O1 รัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการ

พัฒนาผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

O2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนในการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

การเรียนการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

O3 ความต้องการของผู้ใช้บริการมีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคลากรต้องเรียนรู้

และปรับปรุงการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ตามสภาวการณ์นั้นอย่างต่อเนื่อง 

O4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน

การจัดการและให้บรกิารสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

O5 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน

O6 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันการศึกษาและองคก์รต่าง ๆ ที่เข้มแข็งทั้งระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทําให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

O7 มีการจัดการประชุม อบรม สัมมนาด้านห้องสมุดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทําให้บุคลากรได้เรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

O8 มีแหล่งสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมห้องสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์

สิ่งแวดล้อม   

O9 มีเครือข่ายห้องสมุดสีเขยีว และมีมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ที่เป็นเครื่องชี้นําและเป็นเครื่องมือวัดความสําเร็จใน

การพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียวที่ชัดเจน 

O10 มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว

O11 มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ชัดเจน จึงเอื้อโอกาสให้สํานักวิทยบริการ

พัฒนาองค์กรสู่ Green Library and Green office 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นโอกาส

O12 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการดําเนินงานการปรับปรุงพื้นที่ของสํานักวิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้

 

   ภาวะคุกคาม (Threat : T) 

 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นภาวะคุกคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับ

สากล 

T1 หนังสือ ตํารา วารสาร และฐานข้อมูล มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร 

T2 จํานวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงทําให้งบประมาณถูกปรับลดลง

T3 หนังสือและตําราบางสาขามีการผลิตน้อย หรือไม่มีการผลิตใหม่ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาได้ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

T4 ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ส่งผลให้การดําเนินงานขาดความต่อเนื่อง

T5 อัตราการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศมีความผันผวน ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

T6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการบริการสารสนเทศ

T7 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอทุกตําแหน่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

T8 วัสดุ ครุภณัฑ์บางอย่างที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิง่แวดล้อมมีราคาสูง

T9 โครงสร้างทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภคของอาคารเสื่อมสภาพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติราชการ  

 

  ส่วนที่ 1  ภารกิจหลักหน่วยงาน    

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

1.1)  สํานักวิทยบริการมีการจัดกิจกรรมบริการที่หลากหลาย ด้วยทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสทิธิภาพ

ตัวชี้วัด 1.1 การจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ

ครบทุกหลักสตูรการ

เรียนการสอน 

 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 7,020,000 นางผกานุช เหล่าพิเดช

นางประนอม นามษร 

นายอารยะ เสนาคุณ 

นางกาญจนา น้อยฤทธิ์ 

นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ 

นายสมพงษ์ เจริญศิริ 

 นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ

  2. วิเคราะห์และทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากร

สารสนเทศ 

-

  3. งานมหกรรมหนังสือและสือ่การศึกษา (Book Fair)

 

15,000

ตัวชี้วัด 1.2  ระดับ

ความสําเร็จของการ

บริการห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษา และอุปกรณ์

การเรียนรู้ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1. รวบรวมรายชื่อวารสารจากฐานข้อมูลวารสาร

อิเล็กทรอนิกสท์ี่สอดคล้องกบัหลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอน จําแนกตามคณะ 

- นางสาวน้ําลิน เทียมแก้ว

2. รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลใช้ฟรี (Open Access) จําแนก
ตามกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

-

3. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 40,000 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์

4. จัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักฯ - นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย Facebook LINE และป้าย/บอร์ด

ประกาศ/จอทวีี 

5. จัดการข้อรอ้งเรียน ข้อคําถาม หรือข้อเสนอแนะ

จากผู้ใช้บริการ 

-

6. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอุดมศึกษา : ThaiLIS, 

PULINET, ISANULINET, MALINET MSULINET และ  

สหบรรณานุกรม (Union  Catalog) 

- นางสาวน้ําลิน เทียมแก้ว

7. . ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผูใ้ช้บริการที่มีต่อ

การให้บริการของสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

-

ตัวชี้วัด 1.3 ระดับ 

ความสําเร็จของการ 

ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

และการเรียนรูต้ลอดชีวิต   

ระดับ 5  ระดับ 5 

 

ระดับ 5 1. โครงการสอนการรู้สารสนเทศและทักษะการใช้ห้องสมุด 50,000

 

นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี

2. กิจกรรมห้องสมุดพบคณะ 

  3. กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่

  4. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ Digital Learning Park นายอารยะ เสนาคุณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นแหล่งเรียนรู ้และศูนย์กลางการบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

2.1) สํานักวิทยบริการเป็นที่พึ่งของชุมชนในการให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 1.4 การ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนและพัฒนา

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ระดับ 5  ระดับ 5 

 

ระดับ 5 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รว่มกับ

โครงการปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ

หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) 

30,000 นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี

2. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านตามที่ร้องขอมา) 

-

  3. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์ให้กับ

ผู้ต้องขังเรือนจาํมหาสารคาม 

-

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

4.1) สํานักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด 1.5 (5.1.1) ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตาม           

ระดับ 5  ระดับ 5 ระดับ 5 1. โครงการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ

พัฒนาสํานักวิทยบริการสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่ได้คุณภาพ 

   1.1 จัดทํา SWOT 

40,000 -นางรุ่งเรือง สทิธิจันทร์

-นางศภุลักษณ์ นิลทะราช 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

แผนปฏิบัติราชการ   1.2 จัดทําแผนกลยุทธ์สํานกัวิทยบริการ   

   1.3 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีสาํนักวิทยบริการ   

   1.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี  ( Action Plan) 

   1.5 ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 1.6 (5.1.6) การ

บริหารของหน่วยงานเพื่อ

การกํากับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ระดับ 5  ระดับ 5 ระดับ 5 1. โครงการ AREC Show and Share การพัฒนาสํานัก

วิทยบริการสู่ความสําเร็จ : แนวปฏิบัติที่ดี 

30,000 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์

 

2. โครงการพบกันวันศุกร์ปลุกคนพัฒนา - นางสาวรุ่งฤดี  ภูชมศรี

3. ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารที่มีต่อการ

ให้บริการของสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

- นางสาวน้ําลิน เทียมแก้ว

4. ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อ

การให้บริการสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

- นางวิภาดา เพชรพรหม

ตัวชี้วัด 1.7 (5.3.1) ระดับ

ความสําเร็จของการจัดทํา

แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 

ระดับ 5  ระดับ 5 ระดับ 5 1. จัดทําแผนเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย - -นางศภุลักษณ์ นิลทะราช

-นางสาวชฏาพร แจ้งหาญ 2. จัดทําแผนจดัซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปี 

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

5.1) สํานักวิทยบริการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายห้องสมุดสีเขียว เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด 1.8 (7.1.1) ระดับ

ความสําเร็จของการบริหาร

จัดการไฟฟ้า / ขยะ / น้ํา* 

ไม่มี

ตัวชี้วัด

นี้ 

ไม่มี

ตัวชี้วัดนี้ 

ระดับ 5 1. การจัดการทรัพยากรและพลังงาน : การใช้น้ํา ไฟฟ้า 

น้ํามันเชื้อเพลิง กระดาษ วัสดุและอุปกรณ์สํานักงาน 

- นางผกานุช เหล่าพิเดช

 

2. การจัดการของเสียและมลพิษ : จัดการขยะ น้ําเสีย

มลพิษทางอากาศ  

- นางณัฐพร เดชชัย

3. การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยใน

สํานักงาน : อากาศ แสง เสียง ความน่าอยู่ และการเตรียม

ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

- -นางรุ่งเรือง สทิธิจันทร์

-นายสมจิต รัตนสวนจิก 

-นายสมพงษ์ เจริญศิริ 

  4. DIY สํานักฯ รักษ์โลก - -กลุ่มงานสง่เสริมฯ

-กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ฯ

และบุคลากรทุกกลุ่มงาน 
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ส่วนที่ 2 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

1.2 สํานักวิทยบริการมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศ

ตัวชี้วัด 3.1 จํานวน

ผู้ใช้บริการห้องสมุด

ดิจิทัล  (Digital Library) 

เพิ่มขึ้น 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1. พัฒนาเว็บไซต์สํานักวิทยบริการ - นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน

2. จัดทําเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์  (Digital Collection -

3. พัฒนาคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-IR) ด้วยระบบ I-thesis 

- นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ

4. โครงการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ - นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน

5. โครงการพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ 

Digital Learning Park 

- -นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน

-นายอารยะ เสนาคุณ 

-นางสาวน้ําลิน เทียมแก้ว 6. โครงการพัฒนาระบบจองห้องศึกษาค้นคว้า (Study 

room) 

-

7. พัฒนาระบบแจ้งซ่อมผ่าน QR Code ด้วย LINE Notify - นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน

8. พัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM ห้องสมุด

คณะ ห้องอ่าน และห้องสมุดโรงเรียนสาธิต 

 

 

- นายสมพงษ์ เจริญศิริ
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

1.1 สํานักวิทยบริการมีการจัดกิจกรรมบริการที่หลากหลาย ด้วยทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ปรับปรุง/ลดขัน้ตอน 

การดําเนินงาน

กระบวนงานบริการห้อง

ศึกษาค้นคว้า (Study 

Room) 

ไม่มี 

ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี

ตัวชี้วัดนี้

ระดับ 5 1. โครงการพัฒนาระบบจองห้องศึกษาค้นคว้า 

(Study Room) 

- - นางสาวน้ําลิน เทียมแก้ว

- นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน 

- นายอารยะ เสนาคุณ 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล   

  

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

3.1 สํานักวิทยบริการมีการพัฒนา อนุรักษ์ เผยแพร่ สารสนเทศศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล

ตัวชี้วัด 2.3 ระดับ

ความสําเร็จของการ

พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 

ต้นแบบด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอีสาน 

   ไม่มี 

ตัวชี้วัดนี้ 

ระดับ 5 ระดับ 5 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นอีสาน -  นางณัฐพร เดชชัย

 2. วิเคราะห์และทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากร

สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน 

-

3. รวบรวมสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานน่ารู้

เฉพาะเรื่อง 

 

-
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

4. จัดบริการสารสนเทศศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร -

5. โครงการรักษ์อีสาน 20,000

6. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลศูนย์สารนิเทศ

อีสานสิรินธร ผ่าน Facebook Fanpage 

-

7. คณะทํางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ในส่วนภูมิภาค (PULINET) 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

 5.1 สํานักวิทยบริการเป็นห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับ

ความสําเร็จการพัฒนา

ห้องสมุดสีเขียวและ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1. จัดทํานโยบายและแผนปฏบิัติงานการพัฒนาสํานักวิทย-

บริการสู่ห้องสมุดสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- -นางพรพิมล มโนชัย

-นายนิเวส ศรีธัญรัตน์ 

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว

และห้องสมุดสีเขียว 

- -นางพรพิมล มโนชัย

-นายนิเวส ศรีธัญรัตน์ 

-นางศุภลักษณ์ นิลทะราช 

3. การจัดการทรัพยากรและพลังงาน : การใช้น้ํา ไฟฟ้า 

น้ํามันเชื้อเพลิง กระดาษ วัสดุและอุปกรณ์สํานักงาน 

- นางผกานุช เหล่าพิเดช

4. การจัดการของเสียและมลพิษ : จัดการขยะ น้ําเสีย - นางณัฐพร เดชชัย
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงานหลัก 2561 2562 2563

มลพิษทางอากาศ 

5. การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสํานักงาน 

: อากาศ แสง เสียง ความน่าอยู่ และการเตรียมความพร้อม

ต่อภาวะฉุกเฉนิ 

- -นางรุ่งเรือง สทิธิจันทร์

-นายสมจิต รัตนสวนจิก 

-นายสมพงษ์ เจริญศิริ 

6. จัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก - นายนิเวส ศรีธัญรัตน์

7. จัดการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ

ประเมินความรู้ความเข้าใจ 

- -นายอารยะ เสนาคุณ

-นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี 

8. โครงการจัดตั้งหรือขยายเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- -นางพรพิมล มโนชัย

-นายนิเวส ศรีธัญรัตน์ 

9. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านห้องสมุด

สีเขียว 

- นางชนัญชิดา สุวรรณ

เลิศ 
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ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร์  

 

ที่ ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ  (บาท)

งบแผ่นดนิ งบรายได้ กองทุน/อื่นๆ รวม

1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล 

13,100,430 13,772,900 - 26,873,330

2 เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  230,000 - 230,000

3 พัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่สากล  35,000 - 35,000

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  3,552,000 - 3,552,000

5 พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและรกัษ์สิ่งแวดล้อม  70,000 - 70,000

 รวมทั้งสิ้น                           

(สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมืน่สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
13,100,430 17,659,900 - 30,760,330
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คณะผู้จัดทํา 
 

 ที่ปรึกษา 

  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

  รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสํานักวิทยบริการ 
 

 ผู้ให้ข้อมูล 

 รุ่งเรือง สิทธิจันทร์  สมพงษ์ เจริญศิริ  ศุภลักษณ์ นิลทะราช  นิเวส ศรีธัญรัตน์   รุ่งฤดี ภูชมศรี   

 จีรกาญจน์ เต็มพรสิน  ณัฐพร เดชชัย  กรรณิการ์ ภูผาธรรม  น้ําลิน เทียมแก้ว             สมจิต รัตนสวนจิต 

 ผกานุช  เหล่าพิเดช  ประนอม นามษร  กาญจนา น้อยฤทธิ์  เอื้ออารยี์ ปานพิมพ์ใหญ่  รุจิรา เหลืองอุบล 

 อารยะ เสนาคุณ   สมพร สารปรัง  ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ   
 

   รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล รุ่งเรือง สิทธิจนัทร์      
 

 ผู้ออกแบบปก   นพณรรญ์  พับไธสง    
 

 ปีที่พมิพ์    กุมภาพันธ์  2563 
 

 ผลิตโดย    งานประกันคณุภาพการศึกษา กลุ่มงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       http://library.msu.ac.th   โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2405, 2491, 2493  โทรสาร  0-4375-4358 
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