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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม  สมรรถนะองค์กร ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

วิสัยทัศน ์
  “แหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ และ 200 อันดับแรกของเอเชีย” 

พันธกิจ 
1.  บริการสารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมของ   
     มหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  บริการและส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
     โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อม 

ภารกิจ 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มีภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
 1. บริการสารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
   หลักของมหาวิทยาลัย 
 2. บริการและส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ 
   ของหน่วยงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมองค์กร : บริหารโปร่งใส บริการด้วยใจ ฉับไว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง   
TEAM    

  T  =  Transparency    โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ 
E  =  Excellent service  บริการชั้นเลิศอย่างมืออาชีพ  
A  =  Attentive staff    บุคลากรมีความตั้งใจ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการแบบฉับไว  
M  =  Modernization   บุคลากรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้ทันเทคโนโลยี  

      ทันโลก ทันสถานการณ์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

สมรรถนะองค์กร 
 บริการสารสนเทศและสื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ด้วยความเป็นทีม และดำเนินการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   



 
การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีกับแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (Strategy Map) 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

วิสัยทัศน์  แหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ และ 200 อันดับแรกของเอเชีย 

1. การพัฒนาสู่การเป็นแหล่ง 
   เรียนรู้และบริการสื่อการศึกษา 
   ที่มีความเป็นมืออาชีพ 

2. การพัฒนาการบริหารเพื่อการ 
   ให้บรกิารที่เป็นเลิศภายใต้หลกั 
   ธรรมาภิบาล 

3. การพัฒนาขีดความสามารถ 
     บุคลากร 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิสัยทัศน์  “Excellent Academic Institution in STI and Society Accountability” 
เป้าประสงค์หลัก “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัย 
                       ทีส่ร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่าง แท้จริง” 

, 
 

ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
 

4. การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement) 
 

2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) 
 
3. การสร้างคณุค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Social & Commercial –STI Impact) 
 

5. การบริหารงานท่ีนำสมัย เป็นธรรม และการสรา้งระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 
 
ของมหาวิทยาลัย 

4. การประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี
    สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
    ความเป็นเลิศขององค์กร 
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5. การพัฒนาหอ้งสมุด 
    สีเขียว 
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ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2561-2564) 
กับแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564) 

 

แผนพัฒนา มทส. (พ.ศ. 2561-2564)  
  

แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และ 
                   บริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็น 
                   มืออาชีพ 

1.3.4.3 Residential university 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่ห้องสมุด 
                 ดิจิทัล   
กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ   
กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ    
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ    
กลยุทธ์ที่ 1.5 การพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือ 
                ระหว่างห้องสมุด    

1.3.4.3 Residential university 
1.3.4.3 Residential university 
1.3.4.3 Residential university 
1.3.3.2 Competitive university standards  
          rankings 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการบริหารเพื่อการให้บริการ 

                    ที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
1.3.2.1 Standards & Assessments กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ TQA และ 

                 มาตรฐาน ISO 9001: 2015 
5.6.1.2 Income from Asset Management กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
1.3.4.3 Residential university กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถและ 

                 ทักษะทางวิชาชีพ  
5.1.2.3 Happy & Healthy Workplace กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

                 ของบุคลากร   
5.4.1.1 Recruitment System Review กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือรองรับการ 

                 เป็นประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

                     เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร       
1.3.2.4 Learning environment กลยุทธ์ที่ 4.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 เพ่ือการบริหารจัดการ   
1.3.2.4 Learning environment กลยุทธ์ที่ 4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  เพ่ือการบริการ   
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แผนพัฒนา มทส. (พ.ศ. 2561-2564)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ มทส. 

แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว   
1.3.4.2 Green University 
5.2.1.2 Environment-Protected Operation 

กลยุทธ์ที่ 5.1    กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานและ 
                     สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 
                    การบริหารงานจัดการศูนย์บรรณสารและ 
                    สื่อการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 5.2    จัดลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการ 
                    อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ 
                    เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่ศูนย์บรรณสารและ 
                    สื่อการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 5.3    พัฒนาการให้บริการและการดำเนินงาน 
                    โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี 
                   ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 5.4    ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของ 
                    ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
                    ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบ 
                    กับสิ่งแวดลอ้ม 

 กลยุทธ์ที่ 5.5   ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้  
                   ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
                   พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 5.6    พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและ 
                    ส่งเสริมการเป็นห้องสมุดสีเขียว 

 กลยุทธ์ที่ 5.7    พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
                    เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ 
                    อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564) 

             

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้กำหนด แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ อันพาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้   โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์ได้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์หลัก : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มี 
                       ความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่ห้องสมุดดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ   
กลยุทธ์ที่ 1.5 การพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการบริหารเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์หลัก : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการบริหารเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศภายใต้ 
                      หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ TQA และมาตรฐาน ISO 9001: 2015  
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
เป้าประสงค์หลัก : บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร 
เป้าประสงค์หลัก : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเลิศ 
                      ขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ   
กลยุทธ์ที่ 4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว   
เป้าประสงค์หลัก : มีระบบสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                       และการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5.1 กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานจัดการ 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.2  จัดลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้
 แก่ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.3   พัฒนาการให้บริการและการดำเนินงานโดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.4   ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  เพ่ือลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่5.5   ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน 
  และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่5.6  พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมการเป็นห้องสมุดสีเขียว 
กลยุทธ์ที่ 5.7  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 


