เพิ่มประสิทธิภาพงานประกันฯ จาก 3 สถาบันตนแบบ : มทส, มมส, มข
ในปจจุบันการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรตางมุงเนนถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหเกิดผลสําเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพจากปจจัยแวดลอมตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ทําให
สํานักหอสมุดกลางตองปรับตัวเองอยูตลอดเวลาใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงเพื่อใหเปนไปตามพันธกิจและเปาหมายของสํานักหอสมุดกลาง สิ่งสําคัญประการ
หนึ่ง คือ การพัฒนาองคความรู ของบุคลากรเพราะบุคลากรเป นทรัพยากรที่เปนฟนเฟองสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคกร ใหบรรลุสูเปาหมายที่วางไว
สํานักหอสมุดกลาง ใหความสําคัญในการพัฒนาองคความรูของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานโดยเฉพาะงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือไดวาเปนภารกิจหนึ่งของหนวยงาน ที่จะ
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการพัฒนาองคความรูของบุคลากร สํานัก
หอสมุดกลาง จึงจัดโครงการ “การศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งเปน
การศึ ก ษาดู ง าน แลกเปลี่ ย นและการจั ด การองคค วามรู ด า นประกั น คุ ณ ภาพ ณ ศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)
และสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) ระหวางวันพุธ
ที่ 20 ถึง วันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เพื่อพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบ
การณ และหาแนวปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป
จากการศึ ก ษาขอมู ล ดานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในเบื้ อ งตนของศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสํานักวิทย
บริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู ) มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวามีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับดีมากติดตอกันหลายป ทั้งยังมีจุดเดนหลายๆ ดาน ที่ควรใหศึกษา นอกจากนี้ทั้ง 3 สถาบัน
ยัง มีโปรแกรมสําหรั บฐานขอมูลการประกัน คุณภาพที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลั ยโดยตรง ทําใหส ามารถ
ติดตามการรายงานผล และหนวยงานสามาถนําเสนอความคืบหนาของการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา สะดวก
ใชงายและมีประสิทธิภาพ มีปญหาขัดของอยางไร สามารถติดตอกับผูดูแลระบบไดทันที [สําหรับฐานขอมูล
งานประกันคุณภาพของ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชของ สกอ. ถึงแมจะนํามาติดตั้งบน
Server ของสํานักหอสมุดกลางแลวก็ตาม การลงขอมูลและการอัพโหลดขอมูลตาง ๆ บางครั้งยังมีปญหา]
สําหรับองคประกอบและตัวบงชี้ที่ขอรับการประเมิน ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 7 องคประกอบ 29 ตัวบงชี้ และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จํานวนตัวบงชี้ที่ขอรับการประเมิน 8 องคประกอบ 31 ตัวบงชี้ นับวามีจํานวนตัวบงชี้ที่มาก ทําใหเกิดขอ
สงสัยวาทําอยางไรถึงไดรับผลการเมินคุณภาพการศึกษาภายในในระดับดีมากติดตอกันหลายปที่ผานมา
[สํ าหรับ สํ านัก วิทยบริ ก าร (สํ า นักหอสมุ ดและทรั พยากรการเรี ย นรู ) มหาวิทยาลั ย ขอนแกน กํา ลั งจะ
ปรับเปลี่ยนการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเกณฑ EdPEx)]
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งานประกันคุณภาพของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี และ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 2 สถาบันนาจะเปนตนแบบที่ดีที่จะนํามาใชในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพงานประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา เปนประโยชนตอการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข องบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําประสบการณที่ไดรับมาถายทอดเพื่อปรับ ใชในการ
ดําเนินงานของหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเปนการสรางเครือขายความรวมมือ
ดานประกันคุณภาพการศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารประสบการณซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ประสานงานระหวางหองสมุดตอไป
บุคลากรที่เขารวมโครงการเปนคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลั ยศิลปากร ซึ่ง ประกอบดว ยบุ คลากรจาก สํ านักงานเลขานุการ, หอสมุด สาขา วังทาพระ,
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร , หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และจดหมายเหตุมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร จํานวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ อาจารย
ดร. สายสุดา เตียเจริญ, นางเอกอนงค ดวงจักร, นางพัชรี เวชการ, นางจันทรฉาย แสงทองศรี, นางสาว
อินทรา อินทรตามา, นางสาวภาษิณี ปานนอย, นางสาวสุภมาศ ศรีโนนมวง, นางณัชชา มณีวงศ และนาง
วิไลรักษ แกววิไล ระยะเวลาศึกษาดูงานทั้งสิ้น 3 วัน ดังนี้
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วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ศึกษาดูงาน ณ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

เวลา 06.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พรอม
แวะรับผูเขารวมโครงการจากหอสมุดสาขา วังทาพระ จากนั้นเดินทางสู ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อศึกษาดูงาน ในชวงบาย [ชวงเวลาศึกษาดูงาน 13.15 - 16.30 น.] โดยมี
อาจารย ดร. ณัฏฐญา เผือกผอง ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา, คุณสุภารักษ เมินกระโทก
หัวหนาฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ, คุณจันทรเพ็ญ จุยจงรักษ บรรณารักษผูดูแลหอประวัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ คุณจักรี รังคะวัต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนผูใหการตอนรับและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
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ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนอาคาร 4 ชั้น ทําหนาที่
ใหบริการหองสมุดเพียงแหงเดียวของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดหา บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อสนับ สนุนการเรีย น การสอน การวิจัย และกิจ กรรมตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน

แหลงความรูลาเลิศ กอเกิดปญญา พัฒนางานวิจัย
พรอมใช พรอมบริการ ทันเวลา ทันความตองการ
เปนแหลงสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนํา ระดับชาติ เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศ
ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

- พัฒนา จัดหา จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
- บริการและสงเสริมการรูสารสนเทศแกชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคมโลก
- บริการและสงเสริมการใชเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- พัฒนา จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดาเนินงานของหนวยงาน

โดยมีโครงสรางและการบริหารงานดังนี้
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โครงสราง

การบริหารงาน
มีการบริหารจัดการที่ใชระบบบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่มีลักษณะสําคัญ 3
ประการ คือ
1. ลดขั้นตอนการทํางานหรือลดระยะเวลาในการทํางาน (ประสิทธิภาพ)
2. ความประหยัด คุมคา (ประหยัด)
3. เกิดประโยชนสูงสุด (ประสิทธิผล)
โดยมีคณะกรรมการประจํา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผน และนโยบายที่กําหนดไว
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บุคลากร
จํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 57 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน2556)

งบประมาณ
ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 จํานวน 67,035,974 บาท
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมิน คุ ณภาพการศึกษาภายในของศูน ย บรรณสารและสื่ อ การศึก ษา มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี พบวา ตัวบงชี้ที่ขอรับการประเมินใน 7 องคประกอบ จํานวน 29 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน

จํานวน 1 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

จํานวน 1 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

จํานวน 1 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 1 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

จํานวน 5 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จํานวน 1 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 12 การบริหารและการบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 19 ตัวบงชี้
ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ได 4.58 (ระดับดีมาก) โดยมี
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จุดเดน เกี่ยวกับ
1. บุคลากร มี Service mind จัดสถานที่ไดสวยงาม เหมาะสมกับการใชงาน และปรับรูปแบบการ
ใหบริการยืดหยุนตามยุคสมัย เชน ใหอิสระกับผูใชบริการ การจัดใหบริการที่หลากหลาย เปนตน
2. มีการปรับชองทางการใหบริการทีห่ ลากหลาย เชน การเพิ่มบริการเชิงรุกจาก 8 บริการ เปน 25
บริการ และ เพิ่มจํานวนบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว จาก 5 บริการ เปน 19 บริการภายในปเดียว
3. การเขารวมในเครือขาย PULINET สงผลใหพัฒนาการใหบริการสูมาตรฐานและความเปนเลิศ
ซึ่งผลของงานประกันคุณภาพจะออกมาดี หรือไมดีอยางไร ยอมเกิดมาจากการรวมมือ รวมใจของ
บุคลากรภายในหน วยงานที่จะปฏิบัติ และคิดสร างสรรคกิจกรรมตาง ๆ เพื่ อใหเกิดความเป นเลิศ ที่จะ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในดานความพึงพอใจตอการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จะตระหนักถึงการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เปนฉบับ
พิมพ ไดแก หนังสือ จํานวน 114,335 เลม วารสาร จํานวน 458 ชื่อเรื่อง และอิเล็กทรอนิกส ในรูปของ eBooks จํานวน 5,513 ชื่อเรื่อง / e-Journals จํานวน 4,301 ชื่อเรื่อง / ฐานขอมูล จํานวน 42 ฐาน / สื่อ
โสตทัศน จํานวน 4,934 ชื่อเรื่อง โดยจัดบริการตาง ๆ ไดแก
- STI Corner : ใหบริการหนังสือ ตํารา ซีดีรอม ฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- SET Corner : ใหบริการหนังสือ ตํารา วารสาร จุลสาร ฐานขอมูลออนไลนทางดานการ
ออมและการลงทุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- บริการฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส ทั้งที่ศูนย บรรณสารและสื่อการศึกษา และสํ า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ ผูใชบริการสามารถสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ภายในมหาวิ ทยาลั ย และภายนอกมหาวิท ยาลั ย ผ านระบบเครื อ ขา ยเสมื อน (Virtual
Private Network - VPN) ไดตลอด 24 ชั่วโมง
- หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : รวบรวมและจัดแสดงขอมูล เอกสาร หลั กฐาน
ทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
* แนวคิดที่นาสนใจคือตั้งอยูบริเวณชั้น 2 ของอาคาร เปนสวนที่เขาถึงไดงาย
ดวยบริบทของงานแลว คนจะเขาถึงขอมูลสวนนี้มีจํานวนนอยถาจัดตั้งไวในที่เขาถึงยาก จะยิ่งทําใหสวนนี้
ไมนาเขาใช ทางศูนยฯ จึงมีแนวคิดวาในสวนนี้ควรอยูในที่ที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย ถึงแมวาจะไม
มาใชบริการก็ตามก็ยังเปนสวนหนึ่งของโซนนั่งอา นได ทําใหดูวาบรรยากาศเหมือนมีคนมาใชบริการ ไม
เงียบเหงา ดูมีชีวิตชีวา
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- จัดใหมีที่นั่งอานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดวยที่นั่งที่หลากหลายรูปแบบ
- ระบบคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ รวบรวมขอมูล การคนหา การยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง
โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม RFID
* ศูนยฯ จะเนนใหนักศึกษายืมหนังสือดวยตนเอง (Self-Checkout) ณ บริเวณ
ชั้น 1 ของอาคาร และนักศึกษาสามารถคืนหนังสือดวยตนเอง (Book Return) ตลอด 24 ชั่วโมง ไดที่ตูรับ
คืนจํานวน 8 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่ง ในการยืม-คืนแตละครั้งระบบจะบันทึก จัดเก็บขอมูลภาพถายไวเปน
หลักฐาน 7 วัน จึงจะลางขอมูลออก
- บริการจองหนังสือ ผูใชบริการสามารถทําการจองหนังสือดวยตนเองผานหนาจอ Opac
- บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
- บริการยืมระหวางหองสมุด
- บริการสืบคนสารสนเทศและเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยจัดใหมีเครื่อง
คอมพิวเตอรไวบริการ 150 เครื่องพรอมบริการพิมพผลการสืบคน
- Ask a Librarian เปนชองทางการสื่อสารระหวางผูใชบริการกับบรรณารักษ สามารถ
พูดคุยและมองเห็นหนาซึ่งกันและกัน กวา 6 จุด
* ผู ใ ช บ ริ ก ารสะดวกในการติ ด ต อ กั บ บรรณารั ก ษ ไ ด ทั น ที ที่ ป ระสบป ญ หา
เนื่องจากเปนอาคาร 4 ชั้น ทําใหบริการไดอยางรวดเร็ว ทันใจ [เครื่อง Yealink]
- บริการ Video on Demand ใหบริการรับชมภาพยนตร สารคดี และเทปบันทึกการเรียน
การสอนโดยผู ใ ช บริ ก ารสามารถสื บ ค น และรั บ ชมผ า นเครื อข า ยอิน เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ
ภาพยนตร สารคดีสามารถรับชมไดเฉพาะที่ศูนยบรรณสารฯ ผานเครื่องคอมพิวเตอรที่
ให บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต กรณี เ ทปบั น ทึ ก การเรี ย นการสอนสามารถรั บ ชมได ภ ายใน
มหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการ Music on Demand รวบรวมเพลงที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อมาอยู
ในรูปแบบฐานขอมูล สามารถรับฟงไดเฉพาะภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
- บริการ One Stop Service : เพียงจุดเดียว จะไดทุกอยางที่ต องการ เปนการใหบริการ
แบบเคานเตอรเดียว ใหบริการทุกประเภท
- การใหบริการโทรศัพทขอยืมหนังสือ หรือแจงผาน e-mail และบริการสงตัวเลมถึงตัว
อาจารย โดยใชสมุดบันทึกเซ็นรับหนังสือ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ไดแก
- หองคนควาเดี่ยว หองคนควากลุม โดยผานระบบการจองหองคนควา ของศูนยฯ
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร
- iPod สําหรับฟงเพลงและและภาพยนตร
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-

Quicktionary พจนานุกรมแปลคําศัพทแบบพกพาทุกสาขาวิชา
eBook Reader เก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากกวา 3,500 เลม
iPad 2 สําหรับสืบคนสารสนเทศผานเครือขาย Internet
CyberDict 8 plus เครื่องแปลคําศัพทจากพจนานุกรม 60 เลมออกเสียงคําศัพทได 4
ภาษา

กิจกรรมดี ๆ ที่นาสนใจ ไดแก
- การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เชน สลิปการยืมหนังสือจาก
เครื่องยืมอัตโนมัติ จับฉลากลุนรางวัล / Champ นักอานประจําภาคการศึกษา เปนตน
- ศบส : เคาะประตูบาน เปนกิจกรรมที่บรรณารักษจะเขาถึงอาจารยผูสอนโดยจะสอบถาม
เกี่ยวกับความตองการทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย แตล ะทานที่ตองการใหศูนยฯ
จัดหาเขามาไวบริการ
- Chat & Share : เพื่อบอกเลา เรื่องราวตางๆ ภายในหนวยงาน
จุดเดนที่นาสนใจ จาก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. มีระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพมาจากสวนกลางของมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ประกอบดวยผูบริหารเปน
หลัก ไดแก รอง ผอ. หัวหนาฝาย/งาน และบุคคลที่แตงตั้งเพิ่มเติม รวมเปน 14 คน
3. การเชื่อมโยงระหวางหนวยงานทําใหหองสมุดเปนศูนยกลางในการใหบริการตาง ๆ สามารถจะ
จํากัดกระบวนตาง ๆ ได เชน การทําบัตรนักศึกษา บัตรหองสมุด จะประสานงานกับงานทะเบียน นักศึกษา
ทุกคนจะทําบัตรได ตองผานการอบรมการใชหองสมุดเสียกอนจึงจะสามารถทําบัตรได ทําใหนักศึกษามี
ความรูเกี่ยวกับการใชหองสมุดเปนพื้นฐาน
4. มีการแจกกระเปาพรอมดวยเอกสารแนะนําบริการของหอสมุด สําหรับนักศึกษาใหม
5. มีการประสานงานกันระหวางหนวยงานของแตละคณะวิชาเรื่องการรับอาจารยใหม จะแจง
รายชื่อมาที่หองสมุด จากนั้นหองสมุดจะเขาไปแนะนําบริการตาง ๆ ใหอาจารยใหมไดรับทราบ
6. อาจารย ผูส อนใหความสําคัญในการนํ า แนะใหนักศึกษามาใชห องสมุดในการศึกษาคนควา
จากนั้นหองสมุดจะจัดอบรมใหอีกรอบ โดยจะมาเปนกลุม หรือเดี่ยว หองสมุดก็จัดอบรมให
7. การพัฒนาบุคลากร ทางศูนยฯ จะคํานึงถึงตํา แหนงและสายงานวา ควรใหไปพัฒนาตนเอง
เพิ่มเติมหรื อไม อยางไร อยางเชน การขอลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จะดูวาตําแหน งนั้นมีความ
จําเปนหรือไม
8. ชองทางประชาสัมพันธที่หลากหลาย ไดแก e-Mail / Facebook / Twitter / You tube
9. หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยูบริเวณที่เขาถึงไดงาย ดวยบริบทของงานแลว
ผูใชบริการจะเขาถึงขอมูลสวนนี้มีจํานวนนอย ยิ่งจัดตั้งไวในที่เขาถึงยาก ยิ่งทําใหสวนนี้ไมนาเขาใช ทาง
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ศูนยฯ จึงมีแนวคิดวาในสวนนี้ควรอยูในที่ที่คนเขาถึงไดงาย ถึงแมวาจะไมมาใชบริ การก็ตามก็ยังเปนสวน
หนึ่งของโซนนั่งอานได ทําใหดูวาบรรยากาศมีคนมาใชบริการ ไมเงียบเหงา
10. มุม ASEAN Corner เพื่อใหผูใชบริการไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ประกอบดวย
หนังสือและรายการโทรทัศนถายทอดเรื่องราวความรูเกี่ยวกับอาเซียน
11. หอง Information Commons 24 hrs. จํานวน 1 หองเปดบริการ 24 ชั่วโมง
12. Bookstore สําหรับบริการจําหนายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
13. จุดบริการ Term paper resources corner ใหบริการอุปกรณสําหรับการทํารายงาน เชน
ปกรายงาน ไมบรรทัด กรรไกร คัตเตอร อุปกรณเย็บกระดาษ เปนตน
14. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน ไดแก เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลลางมือ และหนากากอนามัย เปนตน
15. การทําวิจัยสถาบัน เพื่อดูแนวโนมความตองการของผูใชหองสมุด และประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการในแตละบริการ และภาพรวม วิธีการประเมินใชทั้งระบบ o n l i n e และถามถึงตัว
เวลา 17.00 น. ออกจากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเดินทางเขาที่พักในจังหวัดขอนแกน เตรียมตัวใหพรอมสําหรับการศึกษาดูงานวันรุงขึ้น ณ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามตอไป
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วั น พฤหั ส บดี ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2556 ศึ ก ษาดู ง าน ณ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
เวลา 08.30 น. เดินทางจากโรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแกน สูสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม [ชวงเวลาศึกษาดูงาน 09.30 - 16.00 น.] ถึงสํานักวิทยบริการ ไดรับการตอนรับอย างดีจาก
คุณพรพิมล มโนชัย รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารและประกันคุณภาพ [รักษาการผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการ] พรอมบุคลากรของสํานักฯ ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการประกันคุณภาพ
ในชวงเชาตอดวยชวงบายอีก 1 ชั่วโมง จากนั้นเปนการเยี่ยมชมสํานักวิทยบริการ จนกระทั่งเวลา 16.00 น.
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนอาคาร 4 ชั้น เปนศูนยบริการทรัพยากรการ
เรียนรู โดยจัดหา วิเคราะห จัดการ และใหบริการสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการชุมชนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ใหมีคุณภาพสูงสุดในทุก ๆ ดาน

ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา
มุงสูความเปนเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนองความตองการของผูใชบริการดว ย
จิตสํานึกที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สํานักวิทยบริการเปนองคกรแหงการเรียนรูชั้นนําในการสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการชุมชนเพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับการจัด
อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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พันธกิจ

คานิยม

- พัฒนาทรัพยากรการเรียนรูที่หลากหลาย ครอบคลุม
- พัฒนารูปแบบการใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนเลิศ
- สงเสริมบริการวิชาการแกสังคมใหพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
- จัดหา จัดระบบ บริการ อนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอีสาน
- เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด
จิตบริการ (Service Mind) บริ ห ารโปรงใส (Transparency) กาวไกลดว ยเทคโนโลยี
(Technology)
มี ค วามร ว มมื อ (Cooperation) ยึ ด ถื อ การเรี ย นรู สู ที ม คุ ณ ภาพ
(Continuous Learning and Quality Improvement Teamwork)

โครงสรางของสํานักวิทยบริการ

12

พื้นที่การใหบริการ
ที่ตั้งขามเรียง อาคารวิทยบริการ A

ทีต่ ั้งหนวยบริการศรีสวัสดิ์ (พืน้ ที่ในเมือง)

ศูนยสุนทรียภาพและพื้นที่เรียนรู

13

พื้นที่เรียนรูสรางสรรคบานสีเขียว พื้นที่ในเมือง

ปงบประมาณ 2556-2557 ขยายพื้นที่ใหบริการ ณ อาคารวิทยบริการ B ชั้น 1-2

อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร ชั้น 1 และ 2 (พิธีเปดเปนทางการในวันที่ 22 พ.ย. 56)
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ทรัพยากรสารสนเทศ (ขอมูล ณ 23 ส.ค. 56)
• หนังสือ

448,803

เลม

• หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)

306,773

รายการ

• วารสาร

2,240

รายชื่อ

• วารสารออนไลน (E-journal)

74,000

รายการ

• สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส

45,160

รายการ

• เอกสารจดหมายเหตุ

4,552

รายการ

• หนังสือพิมพ

24

รายชื่อ

22

ฐาน)

881,552

รายการ

(ฐานขอมูลออนไลน
รวม
สถิติการใหบริการ ปงบประมาณ 2555
- สมาชิกหองสมุด 40,830 คน

- การเขาใชบริการ 563,052 คน (เฉลี่ยเดือนละ 46,921 คน / วันละ 1,564 คน)
- บริการยืม-คืน 334,123รายการ (เฉลี่ ย เดื อนละ 27,843

รายการ / วั น ละ 928

รายการ)
สถิติการใชงานอิเล็กทรอนิกส (ปงบประมาณ 2556)
- การเขาใชฐานขอมูลออนไลน 20 ฐาน จํานวน 692,806 ครั้ง (ยังรอผล MEDLINE, Acta
Horticalture)
- การเขาใช E-book จํานวน 13,736 ครั้ง
- การสืบคนขอมูล INNOPAC จํานวน 2,674,181 ครั้ง
หลักการทํางานของสํานักวิทยบริการ
- ยึดผูใชบริการเปนศูนยกลาง บริการเชิงรุกและพัฒนาอยางตอเนื่อง
- ทํางานใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาการ
- ทํางานเปนทีม ยอมรับนับถือ รวมมือแบงปน สรางสรรคดวยปญญา
- ยึดหลักความพอเพียง หลักธรรมะ โปรงใส ตรวจสอบได
- กันไวดีกวาแก บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ใหความรวมมือและสรางเครือขาย
ใชทรั พยากรร วมกัน แบงปน ความรู พัฒนาภูมิทัศน จัดให สะอาดสวยงาม ปลอดภัย
นารัก นาดู นาเรียนรูตลอดชีวิต
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กิจกรรม/โครงการ
- โครงการตอนรับเปดเทอมใหมกับสํานักวิทยบริการ
- โครงการ Self Check มอบโชค / โครงการยอดนักยืม
- อบรมการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพผลงาน
ในระดับนานาชาติ
- AREC Ambassador ชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน นิสิตใหมตรี โท เอก และนิสิตที่
สนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 38,357 คน ผลการประเมิน ป. ความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.56)
- การจัดอบรมการใชฐานขอมูล ใหแกอาจารย นิสิต และบุคลากร
- โครงการสอนการรูสารสนเทศและทักษะการใชหองสมุด (Information Literacy)
- โครงการหองสมุดพบเพื่อนเรียนรู (ณ คณะตางๆ)
- โครงการ Proactive Information Service
- โครงการสัปดาหหองสมุด : พิพิธอาเซียน (ป 56)
- โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนรวมกับจังหวัดมหาสารคาม
- โครงการอบรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ULibM
- โครงการคายหองสมุดภาคฤดูรอน
- โครงการบรรณอาทร (โรงเรียนบานมะกอก) / (โรงเรียนบานใครนุน) /
- โครงการจัดตั้งหองสมุดวัดอภิสิทธิ์ 3-4 เมษายน 2556 / โครงการจัดตั้งหองสมุดวัดศรี
สวัสดิ์ 31 สิงหาคม 2556 / โครงการจัดตั้งหองสมุดวัดขุนพรหมดําริ
- โครงการเครื อ ขา ยห อ งสมุด สถาบั น อุ ดมศึก ษาจั งหวัด มหาสารคาม (MALINET

:

Mahasarakham Library Network) ความรวมมือดานหองสมุด 7 สถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดมหาสารคาม
- โครงการหองสมุดสงเสริมสุขภาพ
- โครงการดนตรีเที่ยงวัน
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อใหบริการ
- ระบบหองสมุดอัตโนมัติ UlibM [http://www.ulibm.net]
- หอสมุดเบญญาลัย

[http://www.benyalai.in.th/web/]
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- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส [http://eds.msu.ac.th]
- ฐานขอมูลหองสมุดกิจกรรม มมส [http://news.msu.ac.th]
- ชายคาสํานัก [http://ilib.msu.ac.th]
- พัฒนาเว็บไซตบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย [http://metal.msu.ac.th/wrs/index.php]
สถิติการตอนรับคณะผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ ใหการตอนรับคณะผูเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 42 ครั้ง
จํานวน 1,303 คน
การบริหารจัดการ Digital library
- e-Office สารบรรณออนไลน TOR online
- ประชุมออนไลน Intranet
- KM COP ชายคาสํานัก
- ฐานขอมูลบุคลากร การเงิน
- e-Services Lib Automation, e-Web board, e-Information literacy, e-Archive,
e-Media library, e-Thesis &Dissertation, e-Isan clipping, Isan web collection,
Union Cat,
การจัดการความรูของสํานักวิทยบริการ
- COP ชายคาสํานัก
- พบกันวันศุกร พบกันวันพุธ แลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปน
- Morning KM, Lunch KM, Afternoon KM, Travelling KM
- ประชุมประจําเดือน ประจําภาคเรียน และประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากร
- รวมกัน วิเคราะห ตนเอง วิเคราะห งาน และวิเคราะหองคกร SWOT

วิเคราะห Fish

bone diagram วิเคราะหความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตอเนื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการ โดยกําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี และเกณฑ์
การประเมินจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี การศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในองค์ประกอบที 10 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน และได้ นําตัวบ่งชีคุณภาพ
ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทีคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งชีคุณภาพห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงาน
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ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้ พฒ
ั นาขึน นํามาปรับใช้ เพือให้ มีกรอบแนวทางในการ
พัฒนาระดับคุณภาพ โดยตัวบงชี้ที่ขอรับการประเมิน 8 องคประกอบ 31 ตัวบงชี้ ไดแก
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

จํานวน 2 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

จํานวน 3 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 2 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

จํานวน 4 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

จํานวน 1 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จํานวน 1 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของสํานักวิทยบริการ จํานวน 17 ตัวบงชี้
ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ได 4.9989 (ระดับดีมาก)
จุดเดนที่นาสนใจ จาก สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. การมีนโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีการทําความเขาใจตัวบงชี้รวมกัน ประชุม กํากับ
ติดตาม แกปญหาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ที่สําคัญคือ การมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน ทุกฝา ยงาน
และจะตองมีการพัฒนาการประกันคุณภาพใหอยูในเนื้องาน ทําประกันคุณภาพใหเปนการพัฒนางาน
ไมใชเปนภาระงานเพิ่มจากงานประจํา
2. มีระบบออนไลนเพื่อสื่อสารกันในระหวางบุคลากร และมีระบบใหผูบริหารสามารถติดตามความ
คืบหนาของการปฏิบัติงานของบุคลากรวา เปนไปตามแผนหรือไม
3. ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากผูบริหารมหาวิทยาลัยทุก ๆ ดาน
4. มีความรวมมือกันเปนอยางดีของบุคลากรทุกคนในอันที่จะนําพาหองสมุดไปสูความสําเร็จ
5. ผูบริหารมีความเขาใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทําอยางไรใหขบวนการและผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของแตละภารกิจเปนไปตามปจจัยชี้วัดในการประกันคุณภาพ และใหผูปฏิบัติงานรูสึกวา
เปนการทํางานไมไดเปนภาระงานเพิ่มเติม
6. บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย เปนบริ การที่ใหความชวยเหลือแกอาจารย นักวิจัยและนิสิตใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในการศึกษาคนควา
- บริการตรวจสอบคา Impact Factor เปนการวัดคาความถี่ของการอางอิงบทความ
วารสาร ในแตละป หรือหมายถึง ความถี่ที่บทความในวารสารนั้น จะไดรับการอางถึง หรือถูกนําไปใช
Impact Factor จึงเปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ชวยในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับ
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วารสาร ชวยประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการจัดหาและบอกรับวารสารของหองสมุด นอกจากนั้น
และยังสามารถใชประเมินคุณภาพ ของสถาบันการศึกษาไดอีกดวย เนื่องจากคา Impact Factor สามารถ
ใชในการบงบอกถึง คุณภาพของบทความวิจัย ที่ตีพิมพโดยบรรดานักวิจัย ภายในสถาบันนั้นๆ ไดเปนอยาง
ดี
- บริการตรวจสอบการอางอิง (Cited Reference)
- บริการแนะนําการเขียนบรรณานุกรม
- บริการแนะนําการใช โปรแกรม Endnote
- บริการ Information Literacy
7. การสอบถามความพึงพอใจบริการของหองสมุดในรายบริการ โดยแจกใหผูใชบริการที่มาใชจริง
และมอบของที่ระลึก และมีการสํารวจความตองการของผูใชผาน Post it ขอเสนอแนะที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามปลายเปด จะนํามาจัดเปนบริการเชิงรุก โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ
8. การถอดบทเรียนจากประสบการณในการทํางาน โดยมีบรรณารักษไปอบรมเรื่องการถอด
บทเรียน และนํามาใชในการจัดการความรูของหนวยงาน โดยใหผูปฏิบัติงานแตละงานเมื่อปฏิบัติงานแลว
นําเขาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทํารายงานเสนอ และมีการปรับปรุงการทํางานใหเห็นเชิงประจักษ ซึ่งจะเปน
การพัฒนาในสวนการบูรณาการกับการปฏิบัติงาน
9. ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร ที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับภาคอีสานในทุกดานและทุกรูปแบบ ซึ่งเปน
ศูนยกลางในการศึกษา คนควา วิจัยของภูมิภาคอีสาน การจัดพื้นที่ในหองศูนยฯ มีการจัดการพื้นที่ไดอยาง
นาสนใจ มีเสนหตามแบบฉบับของภาคอีสาน ทําใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูไดอยางดียิ่ง
10. เกร็ดความรูเกี่ยวผลไมประจําฤดู โดยจัดหาผลไมประจําฤดูมาจัดวางไวใหผูใชบริการไดชิมรส
เชน มะยม สมอ มะกอก เปนตน พรอมสาระเกี่ยวกับผลไมแตละชนิดเปนการใหความรูไดเปนอยางดี
เยี่ยมชมสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนกระทั่งเวลา 16.00 น. เดินทางกลับที่พัก
ในจังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาดูงาน ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันตอไป
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วันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ศึกษาดูงาน ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาขอนแกน
เวลา 9.00 น. เดินทางจากโรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแกน สู สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุด
และทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน [ชวงเวลาศึกษาดูงาน 09.30 - 11.30 น.] ถึงสํานักวิทย
บริการ ไดรับการตอนรับอยางดีจาก มี อ.พญ. เสาวนันท บําเรอราญ รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ
กลาวตอนรับและนางวลัยลักขณ แสงวรรณกูล หัวหนาหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร ใหขอมูลดานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และใหขอมูลดานพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ โดยนายวันชาติ ภูมี

สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน (Academic
Resources Center : ARC) เปนอาคาร 6 ชั้น
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โครงสรางการบริหารงาน

วิสัยทัศน
เปนแหลงเรียนรูชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกนให
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
สมรรถนะ (Core competency)
การจัดการทรัพยากรสารสนที่สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทุกที่ ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ
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พันธะกิจ
1. เปนแหลงเรียนรูของคนยุคใหม ที่สามารถเขาถึงสารสนเทศ ความรู และไดรับการบริการได
อยางเสมอภาค ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Education)
2. เปนแหลงรวบรวมขาวสารที่ทันสมัย ที่ผูใชสามารถเขาถึงไดงาย (Information)
3. เปนแหลงขอมูลสารสนเทศและความรูเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อความเปนเลิศ (Research)
4. เปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อความบันเทิง และการพัฒนาตนเอง (Inspiration)
5. เป น แหล ง รวบรวมความรู ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก รู ป แบบ (Intellectual
Property)
คานิยม (Values)
1. ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ
2. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล
3. การเห็นคุณคาของบุคลากรและคูความรวมมือ
4. ความคลองตัว
5. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
6. การจัดการโดยใชขอมูลจริง
7. การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา
วัฒนธรรมองคกร (Organization Cultures) = SERVICE
- จิตบริการ (S-Service Mind)
- กระตือรือรน (E-Energetic)
- รับผิดชอบตองานในหนาที่และสังคม (R-Responsibility)
- มุงเนนผลลัพธที่สรางคุณคา (V-Value)
- สรางนวัตกรรมในการทํางาน (I-Innovation)
- สื่อสารทั่วถึง (C-Communication)
- มุงสูความเปนเลิศ (E-Excellence)
กระบวนการหลักขององคกร
กระบวนการจัดหา : ตรงตามความตองการของผูใช
กระบวนการจัดเก็บ: ความสะดวกในการเขาใช / นวัตกรรมที่ตองนํามาใช
การใหบริการ : ทําอยางไรใหผูใชพบกับสารสนเทศที่ตองการ
การบริหารจัดการ : ระบบการสนับสนุนที่เอื้อใหกระบวนงานทั้ง 3 ระบบ บรรลุวัตถุประสงค
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การใหบริการดานตาง ๆ
- บริการยืม-คืนทรัพยากรหองสมุด ทั้งที่ยืม-คืนกับเจาหนาที่ และยืม ดวยเครื่องอัตโนมัติและตูรับ
คืนหนังสือ
- บริการสารสนเทศเพื่อการอางอิงและวิจัย
- บริการ Document Delivery เปนบริการจัดสงสารสนเทศใหกับอาจารยตามคณะวิชาตางๆ
ผานหองสมุดคณะ
- บริการขอเลข ISBN และ การทํา CIP
- บริการยืมระหวางหองสมุด
- บริการสําเนาบทความวารสาร
- บริการเสนอแนะสิ่งพิมพเขาหองสมุด
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนบริการสืบคนสารสนเทศผานระบบเครือขายอินเทอร เน็ตและ
บริการพิมพผลขอมูล
- บริการหองศึกษาคนควาและวิจัย
- บริการสารสนเทศมุมความรูตลาดทุน
- บริการโสตทัศนศึกษา
- บริการ International Information Center เปนจุดบริการที่เดน เขาประตูก็จะพบจุดบริการที่
พรอมใหขอมูลตาง ๆ ไดทันที
- บริการรายชื่อหนังสือใหมและบทความแยกตามสาขาวิชา
- มีแอพลิเคชั่นผาน Smart Phone ชวยใหการเขาถึงหอสมุดไดงาย
- มีบริการสารสนเทศเลือกสรร ผานออนไลนที่จ ะชวยรวบรวมรายการหรือแหลงสารสนเทศที่
ทันสมัย ใหผูใชบริการ โดยบรรณารักษจะติดตามเลือกสรรจากฐานขอมูลตาง ๆ
- มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมี รปภ. จากสวนกลางของมหาวิทยาลัย มาทําหนาที่ประจํา อยู
หนาประตูทางเขาหองสมุด ตลอด 24 ชั่วโมง ในโซนที่เปดบริการ 24 ชม. [บริเวณนี้จะเปดเฉพาะใหเปนที่
นั่งอานเทานั้น]
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนหนวยงานที่จัดเก็บ ขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลั ยขอนแกน สารสนเทศที่ใหบริการ ไดแก
เอกสารจดหมายเหตุ โสตทัศนวัสดุ และสิ่งพิมพมหาวิทยาลัย
เอกสารจดหมายเหตุ (เอกสารราชการที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป) 240 ฟุต
- เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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- เอกสารการประชุมคณบดี
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งแตงตั้ง หนังสือราชการตางๆ ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 8,688 เลม
- รายงานประจําป
- คูมือปฏิบัติงาน
- หลักสูตรการศึกษา
- หนังสือที่ระลึก
- ขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน ขาวคณะตางๆ
- แผนพับ โปสเตอร
- เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมา แผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ตางๆ
โสตทัศนจดหมายเหตุ จํานวน 23,053 รายการ
- ภาพถาย (เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ กิจกรรมตางๆ)
- ฟลม
- วิดีทัศน
- สไลด
ผลการดําเนินงานของปที่ผานมา
โครงการตามแผนยุทธศาสตร
- โครงการประวัติศาสตรจากคําบอกเลา (KKU Oral History)
- Online Exhibition "รับนองใหม มข.ในอดีต"
- โครงการ Digital Archives : สิ่งพิมพมหาวิทยาลัย 254 รายการ / เอกสารจดหมายเหตุ
1,425 รายการ
- โครงการ KKU E-Rare Book
จุดเดนที่นาสนใจ จาก สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. ผูบริหารหองสมุดที่มาจากหลายสาขาวิชา ตางดูแลงานตามความชํานาญที่มีอยู มาวางแผน
ดําเนินการ และพัฒนาไดมาก เชน นําความตองการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงานตาง ๆ
ในหองสมุด เปดโอกาสใหนักศึกษาทําเปนงานวิจัย ไดแก ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ รองผูอํานวยการฝาย
แผนและสารสนเทศ จากคณะวิศวกรรมศาสตร เปดโอกาสใหนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร รวมมือกับ
สํานักวิทยาบริการเกี่ยวกับการนํา QR Code มาติดกับตัวเลมหนังสือ เพื่อใหการเขาถึงตัวเลมสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การทํา Smart Poster ซึ่งทั้ง 2 โครงการอยูระหวางการทดลอง ถาไดผลสรุปที่ดีจะนํามา
ปรับใชทั้งหองสมุดตอไป
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2. การรวบรวม Full text ผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ก็สามารถทําไดโดย
อาจารยทานหนึ่งมีหนาที่ในการ monitor งานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อผลงานการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ของประเทศอยูแลว อีกทั้งการตื่นตัวของอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทําวิจัย หาขอมูล
ผานหองสมุดซึ่งมีขอมูลพรอม จึงทําใหหองสมุดมีความสําคัญมากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยเองก็มีงบประมาณในการสนับสนุนฐานขอมูลตางๆ ที่จําเปน
4. ในสวนของงานบริการและการบริหารงานภายในแตละภารกิจที่เปนงานบรรณารักษ จึงมอบให
เปนหนาที่ของวิชาชีพบรรณารักษ
5. การพัฒนาบุคลากร จะคํานึงถึงผลกระทบต อกระบวนการปฏิบัติ จะพิจารณาการเชื่อมโยงกับ
ตําแหนงสายงานในเชิงยุทธศาสตรวามีความจําเปน ความตองการมากนอยแคไหน เพื่อไมใหสงผลกระทบ
ตอกระบวนการตางๆ เชน ในตําแหนงบรรณารักษ มีความจําเปนเพียงใดในการพัฒนาตนเองใหถึงในระดับ
ปริญญาเอก เพราะการลาศึกษาตอยอมสงผลกระทบตอกระบวนการทํางานภายในหนวยงานอยางแนนอน
6. KKU Library BLOG เปนการจัดการองคความรู (Knowledge Management) โดยงาน
คอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดทําเว็บไซตเพื่อตอบสนองให
เกิดการรวบรวม แลกเปลี่ยน และถายทอดองคความรูรวมกัน เปนฐานแหงการสรางวัฒนธรรมใหมใน
รูปแบบออนไลนขององคกรเพื่อใหบุคลากรมีเวทีในการนําเสนอขาวสาร ขอมูล บทความเชิงวิชาการตางๆ
แกสังคมไดมากขึ้น และทันตอการกาวไปของเทคโนโลยี
ช ว งเวลาในการศึ ก ษาดู ง าน ณ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร (สํ า นั ก หอสมุ ด และทรั พ ยากรการเรี ย นรู )
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง (9.30 -11.30 น.) จึงไมไดเจาะลึกถึง
ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการมากนัก เปนเพียงการแลกเปลี่ยนประสบการณในภาพรวมๆ
เทานั้น การเยี่ยมชมจะเปนการเยี่ ยมชมหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ขอนแกนกับหองบริการตางๆ ที่เดิน
ผานเทานั้น เนื่องดวยมีขอจํากัดดวยเวลา
เวลา 11.45 น. เดินทางออกจาก สํานั กวิทยบริการ (สํ านั กหอสมุดและทรัพยากรการเรีย นรู )
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเดินทางกลับและถึง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
เวลาประมาณ 19.30 น.
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการศึกษาดูงาน
1. การไดรับการสนับสนุนและเห็นความสําคัญจากผูบริหาร และการไดรับความรวมมือจากคณะ
วิชาตาง ๆ มีสวนสําคัญอยางมากตอความสําเร็จในการดําเนินกิจการบริการของหองสมุด
มหาวิทยาลัยศิลปากรไมไดเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ การวิจัย และโดยบริบทของบุคลากรมีความเปน
เลิศในศาสตร (ทั้งวิทยาศาสตร และ ศิลปะ) ที่มีความแตกตางกันมาก อาจทําใหหองสมุดซึ่งตองใหบริการ
ประชาคมทุกฝ ายอย างทัดเทียมกันทําให ไมสามารถเขาถึงความตองการของทุกฝ ายไดอยางที่ทุกฝ าย
ตองการ และเนื่องจากงบประมาณที่ ไมมากเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น เปนขอจํากัดในการจัดหา สิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือทรัพยากรสารสนเทศใหไดตรงและมากพอ เชน ฐานขอมูลออนไลน เราไมมีฐานขอมูลที่
ใหญ และจํานวนมากพอ สําหรับผูใชบริการทางสายวิทยาศาสตรจะใชไดจนพึงพอใจ (บางครั้งอาจบอกวา
ผูใชบริการสามารถใชบริการของหองสมุดขอไปตามสถาบันอื่น ๆ ไดก็จริง แตผูใชบริการสวนใหญตองการ
คนหาดวยตนเอง ณ เวลาที่ตองการ และบางสวนไมตองการเสียคาใชจายสําหรับคากระบวนการเพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการ) แตความตองการของผูใชบริการสายวิทยาศาสตร ก็มีไมมากพอที่จะทําใหผูบริหาร
เกิดความรูสึกคุมคา ตอการตองจัดซื้อฐานขอมูลราคาแพง
ในสวนของการเรียนการสอนดานศิลปะ ไมคอยมีการใชฐานขอมูลทางดานศิลปะมากนัก เนื่องจาก
การที่จะเกิดแรงบันดาลใจในการสรางงานศิลปะ ไมใชเปนศาสตรที่เฉพาะเจาะจงแนนอนตายตัว บางครั้ง
อาจตองใชเวลาในการสะสมขอมูลเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจ ดังนั้นตัวเลมหนังสือยังมีความสําคัญมากกวา
การใชฐานขอมูลเพราะไมตองเรงรีบ แตถามีจุดมุงหมายสําหรับการคนหาขอมูล ฐานขอมูลทางดานศิลปะ
สามารถชวยใหไดขอมูลที่ตองการไดทันที ตรงนี้คงตองพิจารณาวาเปนการลงทุนที่คุมคาหรือไม
2. การมีหองศึกษากลุมที่สะดวกและมากพอตอความตองการ จากการไปดูงาน ณ ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ทุกแหงลวนมีหองศึกษากลุมที่เพียงพอ ทันสมัย และมีความสะดวกใน
การเข า ใช ง าน ได แ ก การจองห อ งในระบบออนไลน และการมี อุ ป กรณ อํ า นวยความสะดวก เช น
คอมพิวเตอร, ไวทบอรด เปนตน ทําใหผูใชบริการมุงไปใชบริการ
ในสวนของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอจํากัดมากมาย แตถาดูจากผลประเมิน
ความพึงพอใจตอการใหบริการของหอสมุดแลว พบวาเปน ความตองการของนักศึกษาโดยมีความตองการ
มากทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ถาเราสามารถมีหองศึกษากลุมและเดี่ยว อาจมีเพียง 4-5
หอง ที่สามารถเก็บเสียงได มี Wi-Fi ในหอง มีเพียงปลั๊กไฟ, เครื่องปรับอากาศ, โตะ, เกาอี้ และไวทบอรด
พรอมปากกาก็นาจะเปนบริการหนึ่งที่ชักจูงนักศึกษาใหมาใชไดมากเชนกัน
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3. สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยที่ไปทุกแหงลวนแตบอกวา มหาวิทยาลัย
ของตัว เองมีบรรยากาศของการเป นนักวิจัย อาจทั้งโดยภาระหนาที่ของอาจารย เอง หรืออาจโดยเปน
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยที่อาจารยจะตองทํางานวิจัย จึงทําใหมีความกระตือรือรนในการแสวงหาขอมูล
ซึ่งความตองการของประชาคมยอมสงแรงกระตุนไปยัง ผูบริหารสงผลยอนสู แนวทางการดําเนินงานของ
หองสมุดเพื่อตอบสนองความตองการของประชาคมดวยภาระอันยิ่งใหญคือ “การใหบริการ”
4. ในการบูรณาการกิจการของหองสมุดกับการเรียนการสอนนั้น เห็นแนวทางไดชัดในการดูงานที่
มหาวิทยาลัย ขอนแกน เชน การนํางานบางอยางที่หองสมุดตองการพัฒนาบนระบบคอมพิวเตอรไปให
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูคิด วิจัยและพัฒนา ทดลองการใชงาน ประเมินผลงานและปรับปรุง
หรือการสั่งงานของอาจารยใหนักศึกษารูจักการคนควาขอมูลเพื่อประกอบการทํารายงาน ทํา Project จาก
แหลงขอมูลตาง ๆ เชนในฐานขอมูลออนไลน ใน Web OPAC ในสวนนี้จะเชื่อมโยงบูรณาการกันไดนั้นอาจ
มาจากผูบริหารมาจากคณะวิชาที่สามารถนําความรูจากการเรียนการสอนของนักศึกษามาบูรณาการกับงาน
หองสมุด
ในส ว นของหอสมุ ดฯ สามารถทํา ได โ ดยการเอื้ อ ให บุ ค ลากรไปสอนการสื บ ค น ข อมู ล , การใช
ฐานขอมูลออนไลน, การใชโปรแกรม EndNote มีสวนรวมในการสอนรายวิชา Scientific Publications
ของคณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ในการสอนนอกจากจะมีเนื้อหาในเชิงขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ และการใชทรัพยากรสารสนเทศเหลานั้นในการทํารายงาน ทําวิจัย
การอางอิง เป นตน แลว ผูสอนก็ไดมอบหมายภาระงานใหนักศึกษาทําเพื่อใหนั กศึกษาไดศึกษาเรี ยน รู
เกี่ยวกับเว็ บไซตของหอสมุดฯ, การสื บคนขอมูล จาก WebOPAC, การใชฐ านขอมูลออนไลนในการหา
e-Book หรือ Article เพื่อการทํา Review literature, การอางอิงโดยการใชโปรแกรม EndNote ซึ่ง
นักศึกษาจะตองเขามาใชขอมูลใหหองสมุดฯ ทั้งมาที่หองสมุด และใชผานเว็บไซต
5. ในเรื่องของการสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจผานการสงแบบสอบถามนั้น ประเด็นที่ถาม
และระยะเวลาที่แจกแบบสอบถามมีผลอยางมากตอความพึงพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หองสมุดแตละวิทยา
เขตมีจุดออนที่แตกตางกันไป สวนการสอบถามผาน Post it ซึ่งหอสมุดพระราชวังสนามจันทรเคยทํามา
เทาที่สังเกตของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะประเด็นที่ผูใชบริการเขียนลง Post it
แลวแปะไวที่บอรด ก็มีขอมูลคลายกับของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร คือ บนเรื่องเรียน เรื่องเพื่อน
ฝากขาวบอกเพื่อนคนอื่น สําหรับเรื่องสรางสรรคการปรับปรุงการบริการของหองสมุดมีนอยมาก
การสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารที่ มี ต อ การให บ ริ ก ารของห อ งสมุ ด นอกจากจะมี
แบบสอบถามที่ถามในภาพรวมทุกหัวขอแลว ในแตละจุดบริการจะมีแบบสํารวจแบบสั้นๆ มีคําถามใหตอบ
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เพียงไมกี่ขอ ใหผูใชบริการไดตอบ จุดนี้จะไดคําตอบเกี่ยวกับการใชบริการของจุดนั้นโดยตรง นั่นคือ ใชจริงตอบจริง ทําใหหองสมุดไดรับขอมูลที่แทจริงจากผูใชบริการ
6. หนาเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนึ่งเดียว โดยตองมีการดูแล ทั้ง
ระบบการสืบคน, ระบบฐานขอมูล, การ link ไปยังฐานขอมูลออนไลน, การ update ขอมูลตางๆ, การนํา
เสนอขาวสารของหอสมุดแตละวิทยาเขตฯลฯ ทั้งนี้สืบเนื่องจากปญหาที่พบจากผูใชบริการสวนใหญ คือ
- โดยพื้นฐานเมื่อนึกถึงเว็บไซตของหองสมุดของแตละมหาวิทยาลัย ผูใชจะรูสึกเคยชินที่
จะใส .lib ลงไปหนา ชื่อมหาวิทยาลัย ทําใหผูใชบริการจะเขาใชที่ หนาเว็บของสํานักหอสมุดกลางเปนหลัก
เมื่อตองมีการพูดคุยกับผูใชบริการผานโทรศัพทก็จะตองทําความเขาใจกันกอนเสมอวา ตอนนี้อยูที่หนาไหน
- หากจะบอกใหผูใชบริการ key ชื่อหองสมุดผาน Google ชื่อหองสมุดของเราแตละ
วิทยาเขตก็จํายากทุกวิทยาเขต หรือจะบอกใหผูใชสังเกตชื่อหองสมุดที่มี link อยูบนหนาเว็บของสํานักฯ
แลว click ไปยังหองสมุดที่ตนเองตองการนั้น ตามประสบการณการใหบริการและการแนะนําผูใชบริการ
ผูใชบริการไมเคยสังเกตเห็น เพราะจุดประสงคหลักของผูใชฯ คือ การคนขอมูล ผูใชจึงมุงที่จะหาชอง key
คําที่ตองการกอนเสมอ
- การที่จะประชาสัมพันธบริการตาง ๆ หรือขอมูลที่หองสมุดมีอยูทั้งหมด ใหรูสึกงายตอ
การเขาถึง
- มีการประสานงานกับเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ในการนําเสนอบริการตางๆ เชน การ
สืบคน Reference Database จากหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการใหบริการจริงๆ
เนื่องจากมีผูใชบริการไปใชฐานฯ ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแลวงง จึงคิดเอาเองวา หากใชวิธี link มาที่
หองสมุดจะดีกวา ทั้งชัดเจนและเพิ่มจํานวนผูเขาใชดวย
7. ความสะดวกและประสิทธิภาพของการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ความแมนยําและรวดเร็ว
เชน ความสะดวกในการเขาใชระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย (เหมือนของ มทส. ที่ใหนักศึกษาเขาใช
เครื่องคอมพิวเตอรไดอยางอิสระ และลดภาระของเจาหนาที่ดวยการใหปดอัตโนมัติตามเวลา) หรือ การมี
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง ในการใหบริการสืบคนขอมูล ที่จะเปนเครื่องมือที่ทําใหผูใชบริการ
เกิดความพึงพอใจมากขึ้น เพราะบรรณารักษสามารถคนขอมูลใหไดทันที่ แมวาขอมูลที่ผูใชบริการตองการ
จะไมมีในสํานักหอสมุดฯ แตก็จะสามารถตอบคําถามและแจงผูใชไดทันทีวา จะไดรับขอมูลที่ตองการดวย
วิธีใด (ปจจุบัน ตองใหผูใชบริการ ไมวาจะเปนอาจารยหรือนักศึกษา สงเมล หรือจดเรื่องที่ตองการ พรอม
Email และ หมายเลขโทรศัพทไวใหเพื่อแจงความคืบหนาภายหลัง เพราะในชวงบายประสิทธิภาพของ
เครือขายมหาวิทยาลัยก็จะลดลงมากดวย)
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จากการศึกษาดูงานจาก 3 สถาบันตนแบบ ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําใหไดรับความรู ประสบการณอยางมากมาย เปนแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ดานประกันคุณภาพการศึกษา กอใหเกิดความรวมมือและเครือขายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํา งาน อีกทั้งสามารถนําผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป
ทายที่สุ ดนี้ ขอขอบคุณ 3 สถาบัน ตนแบบ : ศูนยบรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี, สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับการตอนรับอยางอบอุนและเปนกันเอง ไว ณ โอกาสนี้
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โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีความเจริญงอกงามและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค
ในขณะเดียวกันสิ่งที่ตองทําควบคูกั นไปก็คือการสรางระบบและกระบวนการทางการศึกษา เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพซึ่งจะสามารถพัฒนาคนไดเปนอยางดี ระบบการศึกษาตลอดจน
กระบวนการจะมีประสิทธิภาพหรือไม เราคงไมสามารถรูไดถาไมมีการวัดและการประเมิน งานประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนงานที่สามารถตอบโจทยถึงคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดีเพราะมีกระบวนการใน
การวัดและการประเมินอยางเปนระบบ มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐาน ผลจากการประเมินที่ไดจะทํา
ใหเราทราบวา ขณะนี้ระบบการศึกษาของเราอยูในระดับใด จุดออน จุดแข็ง ของระบบและกระบวนงาน
เปนอยางไร ฝ ายงานใดในหนวยงานเราที่จะตองพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพ ที่สําคัญสามารถนํามาซึ่งทิศ
ทางการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มศักยภาพระบบการศึกษาของเราไดเปนอยางดี เปนการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพทั้งระบบ ยิ่งในปจจุบันระบบการศึกษากําลังเขาสูประชาคมอาเซียนยิ่งตองมีการพัฒนาสูงขึ้ น
เพื่อใหไดมาตรฐาน กาวทันประเทศในอาเซียน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเปนหนวยงานสนับสนุนที่เปนหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรู หากสํานักหอสมุดไมมีมาตรฐาน ระบบงานไมดี การบริการไมมีประสิทธิภาพ ก็จะ
นําพาใหผูใชบริการ อาจารย นักศึกษา ไดรับบริการที่ไมตรงตามความตองการ ไมทันเวลา และไมสามารถ
ใชป ระโยชนไ ด ทํา ให การเรี ย นการสอน และงานขั ดข องเสี ย หาย งานประกั น คุ ณภาพการศึก ษาจึ ง มี
ความสํ า คัญ อยา งมากในการวั ด และประเมิน ผลการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ กํา หนดทิ ศ ทางการพัฒ นาระบบ
การศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่พึงประสงค จากความสําคัญดังกลาวงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักหอสมุดกลางเห็นความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาการใหบริการของสํานักหอสมุดใหมี
ประสิทฺธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน จึงเห็นควรจัดโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพงาน ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนางานการดําเนินการดานประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป อีกทั้งยังชวยพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากรเพื่อนําเอาองคความรูที่ไดจากการดูงานไปพัฒนาตนเอง และหนวยงานใหมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นตอไป
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ดานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานที่เยี่ยมชมซึ่งเปนแมแบบที่ดี
3.2 เพื่อสรางความรวมมือและเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานที่เยี่ยมชม
3.3 เพือ่ นําผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. ตอบสนองยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเปนเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
กลยุทธที่ 4.3 : การเพิ่มพูนประสบการณของบุคลากร
มาตรการ 4.3.1: พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยสนับสนุนใหเขารวม
ประชุม/อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ/ตางประเทศ
5. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา หอสมุดกลาง จํานวน 9 คน
6. เปาหมาย คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 9 คน
7. วิธีการดําเนินการและแผนการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินการ
7.1 เขียนโครงการ
7.2 ขออนุมัติโครงการ
7.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
7.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
7.5 ติดตอหนวยงาน
7.6 จัดเตรียมเอกสาร
7.7 ดําเนินการ
7.8 ประเมินผลการจัดโครงการ
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แผนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
8.

ส.ค.
/

ขออนุมัติโครงการ
ติดตอหนวยงาน
ดําเนินการโครงการ
ประเมินผลการจัดโครงการ

ก.ย.

พ.ย.

ธ.ค.

/
/
/

ระยะเวลาโครงการ
สถานที่
1. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 .สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดวัน
ระยะเวลา(วัน)
วันพุธที่ 20 พ.ย. 56
0.5 วัน
(13.30-16.30 น.)
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ย. 56
1 วัน
(9.30-16.00 น.)
วันศุกร ที่ 22 พ.ย. 56
0.5 วัน
(9.00-11.00 น.)

9. คณะทํางาน
1. อาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ
2. นางเอกอนงค ดวงจักร
3. นางพัชรี เวชการ
4. นางจันทรฉาย แสงทองศรี
5. นางสาวอินทรา อินทรตามา
6. นางสาวภาษิณี ปานนอย
7. นางสาวสุภมาศ ศรีโนนมวง
8. นางวิไลรักษ แกววิไล
9. นางณัชชา มณีวงศ
10. สถานที่
10.1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.2 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10.3 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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11. งบประมาณ
งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 27,720 บาท จากงบประมาณรายจายจากเงินรายได ป 2557 ใน
สวนของสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุดกลาง ดังนี้
11.1 คาใชสอย
11.2
-

คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท จํานวน 2 คน เปนเงิน
คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 3 วัน ๆ ละ 240 บาท จํานวน 9 คน เปนเงิน
คาที่พัก 2 คืน คืนละ 900 บาท จํานวน 6 หอง รวมเปนจํานวนเงิน
คาของที่ระลึก 3 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน
คาวัสดุ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาใชจายอื่น ๆ
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ- ขอถัวจายทุกรายการ

1,440 บาท
6,480 บาท
10,800 บาท
3,000 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท
27,720 บาท

12. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จํานวนผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ผลลัพธ
- ผูเขารวมโครงการไดนําความรูไปใชประโยชน

หนวยนับ

เปาหมาย

คน

9

คาเฉลี่ย

ระดับมาก

คาเฉลี่ย

ระดับมาก

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรที่เขารวมโครงการไดรับความรู ประสบการณ และแนวทางในการพัฒนางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
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กําหนดการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะกรรมการการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระหวางวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
06.30 น.
08.00 น.
11.00 น.
13.30 น.
16.30 น.
18.00 น.
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
07.00-08.00 น.
08.30 น.
09.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
16.00 น.
18.30 น.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
07.30-08.30 น.
09.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
17.30 น.
18.30 น.

รถออกจากสํานักหอสมุดกลาง นครปฐม
รับบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง วังทาพระ และออกเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาดูงานศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ออกเดินทางไปจังหวัดขอนแกน
เขาที่พักจังหวัดขอนแกน
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม
ศึกษาดูงานสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับประทานอาหารกลางวัน
(ตอ) ศึกษาดูงานสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกเดินทางไปจังหวัดขอนแกน
เขาที่พักจังหวัดขอนแกน
รับประทานอาหารเชา
ศึกษาดูงานสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ
เดินทางถึงนครปฐม
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รายชื่อบุคลากรที่เขารวมโครงการ
สํานักงานเลขานุการ
อาจารย ดร.สายสุดา
นางณัชชา

เตียเจริญ
มณีวงศ

รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร
นางพัชรี
นางเอกอนงค

เวชการ
ดวงจักร

บรรณารักษชํานาญการ
บรรณารักษชํานาญการ

แสงทองศรี
ศรีโนนมวง

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ

หอสมุดสาขา วังทาพระ
นางจันทรฉาย
นางสาวสุภมาศ

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นางสาวภาษิณี

ปานนอย

บรรณารักษปฏิบัติการ

แกววิไล
อินทรตามา

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน

หอจดหมายเหตุฯ
นางวิไลรักษ
นางสาวอินทรา
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