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กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี
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ค าน า 

 
 กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ก าหนดกรอบการท างานเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้คือ สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และเป็นแหล่งให้บริการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย 
การบริการที่มีคุณภาพและสร้างความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดอ่ืนๆ  
 สาระส าคัญของแผนกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ มุ่งสู่
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 ดังนั้น กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศเป็นกลุ่มงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ให้บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

พระมหามารุต ธมฺมธิโร 
หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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ส่วนที่ ๑ 

บริบทกลุ่มงาน ห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงาน วิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ๑. ชื่อส่วนงาน 

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
๒. ที่ตั้ง 

อาคารห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ถ.สามัคคีสาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ โทร:๐๗๓๔๕๐๐๗๑,๐๗๓๔๕๐๐๗๕ โทรสาร 
๐๗๓๔๕๐๐๗๔ Website: http://mcupn.ac.th 
 ๓. ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ดังนั้น
เริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องเล็กๆ ของอาคารส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  พ.ศ. ๒๕๕๓ พระ
สุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุด 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีขึ้น เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น เพ่ือใช้เป็นอาคารห้องสมุด และได้เริ่มน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ทางออนไลน์ได้ โดยการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการเข้าเว็บไซต์
ของห้องสมุด URL คือ http://Vtls.mcu.ac.th ซึ่งจะช่วยอ านวยประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด 

จากการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ฐานข้อมูลหนังสือเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
งบประมาณปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด VTLS เป็นเวอร์ชั่น ๒๐๑๒ เพ่ือให้รองรับจ านวนฐานข้อมูลของหนังสือ
ห้องสมุดท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการผลิตบัณฑิต สร้างโอกาสทางการศึกษาของคณะสงฆ์ และผู้สนใจ
ศึกษาด้านพระพุทธศาสนาต่อไป ตามปณิธานล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ และบุรพาจารย์ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา และห้องสมุดจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหนังสือ ด้านพระพุทธศาสนา 
เชื่อมโยงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย  MCULibrary 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้
ก าหนดส่วนงานใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบภาระงาน ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ แบ่งงาน
ออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

๑. งานธุรการห้องสมุด 
ปฏิบัติงานจัดหา จัดเก็บตามระบบของห้องสมุด และให้บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร 

เอกสารวิชาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และจัดนิทัศการ จัดอบรมบุคลากร และนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือค้นคว้าหรือสนับสนุนการท างานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๒. งานเทคนิคและพัฒนาสารสนเทศ 

http://mcupn.ac.th/
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ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและพัฒนาสารสนเทศ ก ากับ ดูแล ระบบต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ส่วนงานใช้งาน จัดท า ดูแลและพัฒนาเว็ปไซต์ ตรวจสอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยสอน สื่อเทคโนโลยี
ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๓. งานบริการสารสนเทศ 
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆแก่บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป 

อย่างรอบครอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
๔. งานคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติงานด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ตรวจเช็คความพร้อมและ
ประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในห้องปฏิบัติการและห้องอ่ืนๆตามที่แจ้งให้ดูแล และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

ปัจจุบัน มีหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานตามส่วนงานของกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 

 ๑. พระมหามารุต ธมฺมธีโร หวัหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

 ๒. นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณชิ หัวหน้างานเทคนิคและพัฒนาสารสนเทศ 

 ๓. นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร หัวหน้างานบริการสารสนเทศ 

 ๔. พระอนันต์ อินฺทวีโร หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ 

๑.๒ ปรัชญากลุ่มงาน 

“จัดการความรู้ มุ่งสู่บริการ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

๑.๓ ปณิธาน 

บริการสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

๑.๔ วิสัยทัศน ์

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เป็นแหล่งให้บริการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เน้นการบริการที่มี
คุณภาพ และสร้างความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดอ่ืนๆ 

Library Vision Support for teaching, research and as a source for advanced information 
retrieval. Focus on quality service and cooperation in the library network. 

๑.๕ พันธกิจ 

๑. สนับสนุน การเรียน การสอน และการวิจัย 

๒. จัดเตรียมสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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๓. ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอ่ืนๆ 

๑.๖ ค่านิยมองค์กร 

สารสนเทศทันสมัย บริการด้วยใจ 

๑.๗ สีกลุ่มงาน 

สีเทา  หมายถึง การแสวงหาความรู้ 

๑.๘ สุภาษิต 

สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ    ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา 

๑.๙ เอกลักษณ์ 

ห้องสมุดมีชีวิต 

๑.๑๐ อัตลักษณ์ 

บริการดี มีคุณธรรม
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพโครงสร้างองค์กร 

งานบริการ
สารสนเทศ 

งานคอมพิวเตอร์ 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

งานธุรการห้องสมุด 

งานเทคนิคและพัฒนาสารสนเทศ 

งานบริการสารสนเทศ 

งานคอมพิวเตอร์ 

พระมหามารุต ธมฺมธีโร หัวหน้ากลุ่มงานธุรการห้องสมดุ 
และสารสนเทศ 

นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช หัวหน้างาน 

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร หัวหน้างาน 

พระอนันต์ อินฺทวีโร หัวหน้างาน 
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รายช่ือบุคลากรประจ ากลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. พระมหามารุต ธมฺมธีโร ปฏิบัติงานจัดหา จัดเก็บตามระบบของห้องสมุด และ
ให้บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ 
อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และจัดนิทัศการ จัดอบรม
บุคลากร และนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือค้นคว้าหรือสนับสนุนการท างานและ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร 

๒. นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณชิ ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและพัฒนาสารสนเทศ ก ากับ 
ดูแล ระบบต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่วน
งานใช้งาน จัดท า ดูแลและพัฒนาเว็ปไซต์ ตรวจสอบ 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยสอน สื่อเทคโนโลยีให้พร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๓. นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร ปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศ 
ข้อมูลต่างๆแก่บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป อย่าง
รอบครอบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหาร 

๔. พระอนันต์ อินฺทวีโร 
 

ปฏิบัติงานด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบ ตรวจเช็คความพร้อมและประสิทธิภาพใน
การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งใน
ห้องปฏิบัติการและห้องอ่ืนๆตามท่ีแจ้งให้ดูแล และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร 

 
ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

 ๑. ปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บตามระบบห้องสมุด และให้บริการยืม – คืนหนังสือ 
วารสาร เอกสารวิชาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และจัดนิทัศการ จัดอบรมบุคลากร และนิสิตให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือค้นคว้า หรือสนับสนุนการท างานและการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 ๒. ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและพัฒนาสารสนเทศ ก ากับ ดูแล ระบบต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้
ส่วนงานใช้งาน จัดท า ดูแลและพัฒนาเว็ปไซต์ ตรวจสอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยสอน สื่อเทคโนโลยีให้พร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆแก่บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป 
อย่างรอบครอบ  
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 ๔. ปฏิบัติงานด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ตรวจเช็คความพร้อมและประสิทธิภาพใน
การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในห้องปฏิบัติการและห้องอ่ืนๆตามที่แจ้งให้ดูแล 
 
เป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ชื่อ- ฉายา/นามสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

๑. พระมหามารุต ธมฺมธีโร    √ 
๒. นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช  √   
๓. นางสาวภมรรัตน์  ชุมภูประวิโร   √  
๔. พระอนันต์ อินฺทวีโร    √ 

รวม - ๑ ๑ ๒ 
รวมทั้งหมด ๑ ๓ 
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ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจัดท าแผนกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ  ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 จากการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ฐานข้อมูลหนังสือเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
งบประมาณปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด VTLS เป็นเวอร์ชั่น ๒๐๑๒ เพ่ือให้รองรับจ านวนฐานข้อมูลของหนังสือ
ห้องสมุดท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการผลิตบัณฑิต สร้างโอกาสทางการศึกษาของคณะสงฆ์ และผู้สนใจ
ศึกษาด้านพระพุทธศาสนาต่อไป ตามปณิธานล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ และบุรพาจารย์ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา และห้องสมุดจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหนังสือ ด้านพระพุทธศาสนา 
เชื่อมโยงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย  MCULibrary 
 กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศจัดตั้งขึ้นเพ่ือ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามประกาศ
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบภาระงาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ แบ่งงานออกเป็น ๔ ส่วน คือ งาน
ธุรการห้องสมุด งานเทคนิคและพัฒนาสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ และงานคอมพิวเตอร์ 
 ห้องสมุดเป็นสถานที่รวยรวมสรรพวิทยาการต่างๆ เป็นแหล่งรวมรวมสรรพวิทยาต่างๆ หาลายสาขา 
ส าหรับบริการผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้หรือค้นค้าวข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรูปแบบหนังสือ วาสาร 
ต้นฉบับตัวเขียน สิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ หรือโสตทัศนวัสดุ และมีการจัดอย่างมีระเบียบเพ่ือบริการแก่ผู้ใช้ ในอันที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และความสรรโลงใจตามความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีบรรณารักษ์
เป็นผู้จัดหาและจัดเตรียมให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ห้องสมุดเป็นแหล่งสร้างผลประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ 
และมุ่งให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด ในทางธุรกิจ ผลประโยชน์ คือ การด าเนินการแสวงหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลก าไร 
แต่ในมุมมองทางด้านการบริการนั้น ห้องสมุดมีเป้าหมายเพ่ือ สร้างให้คนเกิดความรู้และเกิดทักษะจากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในตัวเองของบุคคลนั้นๆได้อีกด้วย โดยการบริการที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบไปด้วย การมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ อีกท้ังยังต้องมีเทคนิคการบริการที่ดีเยี่ยม เมื่อการบริการขับเคลื่อนไป
ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้แล้วนั้น ย่อมจะส่งผลให้การบริการห้องสมุดสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หลักของ
การเป็นห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างแน่นอน และหัวใจหลักของห้องสมุดและสารสนเทศ คือ การบริการที่
เป็นที่น่าประทับใจ ที่เกิดจากผู้มาใช้บริการ เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความเต็มใจและยินดี
ให้บริการตากผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดด้วยเช่นกัน เนื่องจากการบริการนั้นเป็นภาพลักษณ์แรกที่ผู้มารับบริการ
พบเห็นเป็นสิ่งแรก ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดในแต่ละครั้ง การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการหรือการ
มีมิตรไมตรีต่อกันนั้น ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของความความประทับใจทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการนั่นเอง โดยมี
องค์ประกอบหลายด้านที่เป็นส่วนช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่องานบริการห้องสมุด 
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๒. หลักการจัดท าแผนกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ขั้นตอนในการด าเนินงานได้ใช้หลักการ P D C A พิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะ
ที่ ๑๒ จากนั้นจึงน ามาเป็นจุดเริ่มต้นของกการระดมสมองของอาจารย์ บุคลากรสายปฏิบัติการ การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุมคาม (SWOT ANALYSIS เพ่ือประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการน าไปผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นทิศทางก ากับการด าเนินงานของกลุ่มงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑. เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บตามระบบห้องสมุด และให้บริการยืม – คืนหนังสือ 
วารสาร เอกสารวิชาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และจัดนิทัศการ จัดอบรมบุคลากร และนิสิตให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือค้นคว้า หรือสนับสนุนการท างานและการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 ๒. เพ่ือดูแลงานด้านเทคนิคและพัฒนาสารสนเทศ ก ากับ ดูแล ระบบต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ส่วนงานใช้งาน จัดท า ดูแลและพัฒนาเว็ปไซต์ ตรวจสอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยสอน สื่อเทคโนโลยี
ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓. เพ่ือให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆแก่บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป อย่างรอบครอบ  
 ๔. เพ่ือบริการการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ตรวจเช็คความพร้อมและประสิทธิภาพในการ
ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในห้องปฏิบัติการและห้องอ่ืนๆตามที่แจ้งให้ดูแล 

๔ ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. จัดตั้งคณะกรรมการ  กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
๒. ประชุม  วิเคราะห์ร่างแผนปฏิบัติการงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
๓. เสนอผู้บริหารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

๕. การถ่ายทอดแผนกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ไปสู่การ
ปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ  ส านักงานวิชาการ 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑ ให้กลุ่มงานน าเสนอแผนเพื่อน าไปปฏิบัติโดยการน าเสนอออกมาในรูปของโครงการให้สอดคล้องกับ
ส่วนงานของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นการเผยแผ่แผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน 
 ๒ ประเมินการการด าเนินโครงการ มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 

 ๓ ก าหนดกรอบติดตามผล โดยให้มีกรอบระยะเวลา กรอบเนื้อหา เพื่อติดตามผลการด าเนินการ 

๖. การปรับปรุงแผนกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   
 ๑)  จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์แผนปฏิบัติการกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ทุกไตรมาส 
 ๒)  ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในคราวต่อ ๆ ไป 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑.๑ วิสัยทัศน์  สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เป็นแหล่งให้บริการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เน้น
การบริการที่มีคุณภาพ และสร้างความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดอ่ืนๆ 

 ๑.๒ ยุทธศาสตร์  เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
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ตารางท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

๑ . เ ป็ น ศู น ย์ ร ว ม ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศที่มีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งหมด 
 

๑. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอน  
๒.  จ านวนฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น 
๓. จ านวนสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 

๑.  จัดหาและรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบให้
ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการ
สอน 
๒.  สร้างความร่วมมือเครือข่าย
กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
๓.  จัดท าฐานข้อมูลเพื่อรองรับ
การค้นคว้า 
๔. ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
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ส่วนที่ ๔ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน การสอน 
 กลยุทธ์  จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการเสอน 
 กิจกรรม การจัดหาวัสดุทางการศึกษาประจ าปี / โครงการแนะแนวนวัตกรรมทางการศึกษา สู่ไทย
แลนด์ ๔.๐ 
 
การติดตามประเมินผล 
 ประเมินและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผน
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การวิเคราะห์กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลยัสงฆ์ปัตตาน ี
 

 ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 

ภา
ยใ

นอ
งค

์กร
 

จุดแข็ง = พัฒนาให้ย่ังยืน 
๑. ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร 
๒. บุคลากรรักองค์กรและท างานเป็นทีม 
๓. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
๔. มีทรัพยากรหลากหลาย 
๕. มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการบูรณาการ 
๖. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๗. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่งผลให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จุดอ่อน = ตัดทอนให้หมดไป 
๑. บุคลากรไม่เพียงพอ 
๒. การจดัหาวัสดุการศึกษาล่าช้า 
๓. ให้บริการ wifi ไม่ทั่วถึง 

ภา
ยน

อก
อง

ค์ก
ร 

โอกาส = เข้าหาโอกาส 
๑. มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว 
๒. ท าเลทีต่ั้งเหมาะสม สามารถเขา้มาใช้บริการได้อย่างสะดวก 
๓. มีงบประมาณในการพัฒนา 
๔. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมดุ 
๕. ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาห้องสมุด 
๖. มีนโยบายสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 

อุปสรรค 
๑. ระบบเครือข่ายขดัข้อง, ระบบไฟฟ้าขัดข้อง, น้ าไม่ไหล 
๒. สภาพเศรษฐกิจตกต่ าท าใหผู้้ใช้บริการน้อย ส่งผลต่องบประมาณ 
๓. คู่แข่งสถาบันอื่นๆ 
๔. ผู้ใช้บริการมีความต้องการหลากหลาย 
๕. ค่านิยมของสังคม 
๖. ไมม่ีทรัพยากรสารสนเทศในบางสาขาวิชา 
๗. กฎหมายลิขสิทธ์ิสื่อสิ่งพิมพ์บางประเภทมเีรื่องของกฎหมายลิขสทิธ์ิเข้ามาเกี่ยวข้อง 
๘. นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรัฐบาล 
๙. ความปลอดภยัในการเดินทางมาใช้บริการ 
๑๐. ผู้ใช้บริการอ่านหนังสือน้อยลง เพราะสามารถค้นห้าข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น อินเตอร์เนต็ ไม่
จ าเป็นต้องเข้าห้องสมุด 
๑๑.เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 


