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บทคัดย่อ
เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน
(จำนวน 7 สถำบัน) ร่วมกันศึกษำตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรหลัก
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เครือข่ำย ฯ ได้คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมำะสมรวมถึง
กำรพัฒนำตัวบ่งชี้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมกำรดำเนินงำนห้องสมุดภำยในเครือข่ำย ฯ ใน
มิตติ ำ่ ง ๆ ได้แก่ กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ กำรส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรให้บริกำรห้องสมุด กำรพัฒนำบุคลำกร กำรบริกำรวิชำกำรของห้องสมุด
เป็นต้น จำกนั้นจึงนำตัวบ่งชี้มำกำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีภำยใน
เครือข่ำย ฯ แล้วประเมินผลกำรดำเนินงำนจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน ทำให้ได้
แนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรหำข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งสำมำรถนำไปใช้กำหนดเป็นแผนงำนและหัวข้อ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่ำงแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 4 เรื่อง คือ สถำนที่และสิ่งแวดล้อม
ที่มีบรรยำกำศเอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึงหลำยช่องทำง กำรได้รับบริกำรที่น่ำ
ประทับใจ และกำรให้บริกำรห้องสมุดช่วงใกล้สอบและช่วงสอบ 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ห้องสมุดสมำชิก
ในเครือข่ำย ฯ ได้แนวคิดกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนห้องสมุด และยกระดับกำรให้บริกำรที่สร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ซึง่ สอดคล้องกับเป้ำหมำยของคณะทำงำนพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนกำรดำเนินงำนห้องสมุด ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ที่พัฒนำเครื่องมือ
สำหรับประเมินผลเทียบเคียงระดับคุณภำพตำมกรอบแนวทำงเกณฑ์มำตรฐำน เพื่อประโยชน์ใน
กำรพัฒนำคุณภำพของห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่อง

คาสาคัญ:
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Abstract
Library cooperation network in the educational quality assurance
(comprised of 7 institutions) has been together studying on the indicators for the
quality of the higher education libraries in the Provincial University Library Network
B.E. 2551 as well as standards and indicators for library performance according to
higher education libraries principle B.E.2560.
The network has selected the appropriate indicators and also developed
additional indicators so as to cover all library operations in various dimensions such
as the acquisition of information resources, promotion of information literacy,
promotion of information resources usage, library services, human resources
development, and library services for academic purpose.
Those indicators would frame the knowledge sharing activities and form
good practices among the network. Then the library operations would be analyzed
and evaluated according to the agreeable indicators, resulting in the good practice
that came from the mutually conclusion. It also can be used in plan setting and help
indicating the knowledge sharing topics for good practice. There are 4 topics including
positive learning environment, integrated communications, impressive services,
24-hour library service during exam period.
As a result, the library members in the network have concept for library
operations and services improvement to enhance the service level to most
satisfaction, which is in accordance with the goal of working group of standard quality
assurance development for library operations, Provincial University Library Network
that targeted to develop tools from the quality assurance standards for quality
assessment which will lead to continuous library services development.

Keywords:
Indicator, Educational Quality Assurance, Library Quality Assurance Network
Best, Knowledge Sharing, Best Practice
บทนา
เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เริ่มมีควำมร่วมมือกันและมีพิธีลงนำมควำมร่วมมือเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2555 โดยเริ่มแรกมีสมำชิก
ภำยในเครือข่ำย ฯ รวม 5 แห่ง ต่อจำกนั้นมีสมำชิกเพิ่มเติม ปัจจุบันมีสมำชิกรวม 7 แห่ง
ประกอบด้วย สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิต

พัฒนบริหำรศำสตร์ หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย และศูนย์บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ำนมำ เครือข่ำย ฯ ได้ประชุมและร่วมกำหนดแนวทำงควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยมีเจตนำรมณ์ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
1. ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของห้องสมุด
2. ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อส่งเสริม
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ห้องสมุดทุกแห่งจะติดตำมประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
กำรทำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง
4. ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำซึ่งกันและกัน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเครือข่ำย ฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำยเจตนำรมณ์ รอบปีที่ 5 จึงมี
ข้อตกลงร่วมกันในกำรจัดทำ “รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน ภำยใต้
เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ” (มติที่ประชุมผู้บริหำรและคณะทำงำน
เครือข่ำย ฯ วันที่ 20 กันยำยน 2559) ณ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) โดยคัดเลือก
ตัวบ่งชี้ที่เหมำะสม และพัฒนำตัวบ่งชี้ขึ้นใหม่ ทีส่ อดคล้องกับบริบทกำรทำงำนร่วมกันของเครือข่ำย ฯ
จำนวนรวม 20 ตัวบ่งชี้ ซึง่ ศึกษำจำกตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรหลัก
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ครอบคลุมกำรดำเนินงำนห้องสมุดในมิติต่ำง ๆ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (กระบวนกำรวิเครำะหหนังสือ กระบวนกำรให
ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ) กำรบริกำรสำรสนเทศ (ปริมำณกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ ปริมำณกำรใช
ฐำนขอมูลอิเล็กทรอนิกส) กำรพัฒนำศักยภำพของผูใชบริกำร (ผูใชบริกำรที่เขำรวมกิจกรรมส่งเสริม
กำรรูสำรสนเทศ ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร) งบประมำณห้องสมุด กำรพัฒนำบุคลำกร
กำรประชำสัมพันธ และกำรบริกำรวิชำกำร เป็นต้น สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของคณะทำงำน
พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรดำเนินงำนห้องสมุดข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค กล่ำวไว้
ว่ำ “กระบวนกำรหรือกิจกรรมหลักในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตหรือบริกำรของห้องสมุดอำจ
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมหลักหรือกระบวนกำรหลัก (Core activities or core
process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 2) กิจกรรมสนับสนุน
(Support activities or support process) ที่ช่วยให้กิจกรรมหลักดำเนินไปโดยสะดวกและมี
ประสิทธิภำพ” (ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค, 2560, หน้ำ 1)
จำกนั้นกำหนดแบบฟอร์มรำยงำนผลตำมเกณฑ์มำตรฐำนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน กำหนด
แผนงำนประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทำควำมเข้ำใจร่วมกัน และติดตำมควำมก้ำวหน้ำเพื่อทวนสอบ
กำรดำเนินงำน กำหนดปฏิทินส่งข้อมูลรวบรวมและจัดทำเป็นรำยงำนผลวิเครำะห์ ประเมินผล

เชิงเทียบเคียง แล้วรำยงำนต่อผู้บริหำรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ อันนำสู่กำรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดจี ำกกรณีศึกษำของห้องสมุดที่มีผลประเมินค่ำคะแนนสูง
ถือเสมือนเป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้ที่นำสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ
ผู้บริหำรห้องสมุดที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนและตัดสินใจในกำรกำหนดแผนงำน กำรพัฒนำ
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภำยในและกำรให้บริกำร เป็นผลให้กระบวนกำรภำยในห้องสมุดได้รับ
กำรทบทวนแก้ไขและพัฒนำคุณภำพ สร้ำงควำมก้ำวหน้ำ ส่งเสริมต่อยอดสร้ำงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น สำหรับกระบวนกำรให้บริกำร มีกำรพัฒนำที่ตรงและสอดคล้องควำมต้องกำร
เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำนห้องสมุดด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่มีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำและคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมำะสมกับบริบทกำรทำงำนของเครือข่ำย
ควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. เพื่อสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินงำนของห้องสมุดในเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
นำแนวคิดวงจรคุณภำพ Deming cycle หรือ PDCA cycle มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรทำงำน สรุปได้
ดังนี้
Plan กำหนดรำยละเอียดกำรทำงำนร่วมกันในรอบปีที่ 5 ประกอบด้วย
1. แผนงำนและผู้รับผิดชอบ (ประเด็นหัวข้อ/ ข้อกำหนด/ วิธีกำรขั้นตอน)
2. ปฏิทินกำรทำงำน (กำรประชุม/ กำรรำยงำนผล/ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ)
Do ดำเนินงำนตำมรำยละเอียดกำรทำงำนที่ตกลงร่วมกัน
กำรดำเนินงำนในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน
ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดำเนินกำรดังนี้
1. จัดประชุมหำรือ และพิจำรณำคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมำะสมกับบริบทกำรทำงำนร่วมกัน
ของเครือข่ำย
2. ออกแบบฟอร์มมำตรฐำนเพื่อใช้เป็นกรอบกำรรำยงำนรูปแบบเดียวกัน ประชุมชี้แจง
และทำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรจัดทำรำยงำนผลตำมที่กำหนด
3. กรอกข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของแต่ละห้องสมุด โดยประสำนข้อมูลกับบุคลำกร
ห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง
4. วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนแต่ละตัวบ่งชี้
5. รำยงำนผลวิเครำะห์ข้อมูลจัดทำเป็นรูปเล่มรำยงำนฉบับเต็มตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
6. รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นรำยงำนเชิงเทียบเคียง และใช้เป็นกรณีศึกษำร่วมกัน

Check สอบทำนถูกต้องของข้อมูล และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกันตำมปฏิทินที่กำหนด
Act ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ให้คำแนะนำ เสนอแนะ หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรทำงำน
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำย กรณีพบปัญหำในกำรทำงำนและ
มีอุปสรรคที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนและเจตนำรมณ์
สำหรับขั้นตอนและวิธีกำรของกำรจัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้
ที่ตกลงร่วมกัน ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดำเนินกำรดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและคัดเลือกตัวบ่งชี้
1.1 คณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7 สถำบัน ร่วมกันศึกษำเกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษำตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรหลักห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560
1.2 คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่จะประเมินผลร่วมกัน และพัฒนำตัวบ่งชี้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้
กำรวิเครำะห์ผลครอบคลุมกำรจัดกำรห้องสมุด และเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นกำรทวนสอบให้เป็นไปมำตรฐำน
กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุด นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหำรห้องสมุดพิจำรณำ
เห็นชอบตัวบ่งชี้ที่จะวิเครำะห์ประเมินผลร่วมกัน จำนวน 20 ตัวบ่งชี้ อำทิ ตัวบ่งชี้กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ (PULINET 2551) ตัวบ่งชี้ที่ P1: ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หนังสือและ
ลงรำยกำรบรรณำนุกรม ตัวบ่งชี้ที่ C1: ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (PULINET, 2560) ตัวบ่งชี้
ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร (พัฒนำขึ้นใหม่) เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบฟอร์มการรายงานผลที่เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน
ที่ประชุมผู้บริหำรและคณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 7 สถำบัน เห็นชอบมอบหมำย นำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ชำนำญกำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นผู้ประสำนงำนกลำง ทำหน้ำที่ออกแบบ
ฟอร์มกำรรำยงำนผลวิเครำะห์ที่ใช้ร่วมกัน จำกนั้นเวียนแจ้งให้ห้องสมุดเครือข่ำย ฯ นำไปใช้งำน
และนำไปเผยแพร่ในไดร์ฟที่ใช้ทำงำนร่วมกันที่ https://sites.google.com/site/5moulibqa/
ประกอบด้วย
2.1 แบบฟอร์ม (ฉบับเต็มรูปเล่ม) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลง
ร่วมกัน ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.2 แบบฟอร์มสรุปผลเทียบเคียงข้อมูลกรณีศึกษำแต่ละห้องสมุด เสนอผู้บริหำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลตามตัวบ่งชี้และรูปแบบที่ตกลงร่วมกัน
3.1 ห้องสมุดสมำชิกเครือข่ำย ฯ ดำเนินกำรประสำนผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตำมตัวบ่งชี้
ที่ตกลงร่วมกัน พร้อมจัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ฯ ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งรวบรวมจัดเก็บไว้
ในไดร์ฟ ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอ้ำงอิงข้อมูลภำยในเครือข่ำย ฯ

3.2 ประชุมคณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7 สถำบัน เพื่อรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมปฏิทินที่กำหนดไว้ร่วมกัน กรณีพบปัญหำ
ตกลงและทำควำมเข้ำใจร่วมกัน เป็นข้อสรุปมติจำกที่ประชุม
3.3 รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ และรำยงำนสรุปผลเมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมแผน
ในทีป่ ระชุมผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำย ฯ โดยผู้ประสำนงำนกลำง ตำมปฏิทินที่กำหนดไว้ กรณี
พบปัญหำ ผู้บริหำรให้คำแนะนำ ปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำงำน สนับสนุนแนวทำงและเครื่องมือ ถือเป็น
ข้อสรุปมติจำกที่ประชุม
ขั้นตอนที่ 4 รายงานสรุปผลเทียบเคียงข้อมูลที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
4.1 คณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7 สถำบัน รำยงำนข้อมูลสรุปผลกำรวิเครำะห์ ฯ ตำมแบบฟอร์มที่กำหนดที่ใช้เทียบเคียงภำยใน
เครือข่ำย ฯ ส่งรวบรวมในไดร์ฟเครือข่ำยฯ
4.2 ผู้ประสำนงำนกลำง รวบรวมข้อมูลและนำเสนอที่ประชุมผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
(เชิงเทียบเคียงข้อมูลที่วิเครำะห์ร่วมกัน)
ขั้นตอนที่ 5 กาหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี
5.1 ผู้บริหำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ฯ และข้อมูลเชิงเทียบเคียง กำหนด
หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี จำกผลกำรดำเนินงำนที่ห้องสมุดนั้น ๆ ประเมินผลตำมเกณฑ์
ได้ค่ำคะแนนระดับสูง ประกอบกับกำรพิจำรณำจำกควำมเชี่ยวชำญและควำมโดดเด่นของห้องสมุด
แต่ละสถำบัน เป็นข้อสรุปจำกที่ประชุม
5.2 เมื่อผู้บริหำรพิจำรณำแล้วพบว่ำห้องสมุดสมำชิกเครือข่ำย ฯ มีจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องเดียวกัน จะกำหนดเป็นแผนงำนที่จะดำเนินกำรในรอบปีต่อไป เช่น ร้อยละของบุคลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย จึงกำหนดกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกัน โดยทุกครั้ง
ที่มีกำรประชุมผู้บริหำร ภำคบ่ำยเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน โดยควำมเชี่ยวชำญของห้องสมุดที่เป็นเจ้ำภำพ กำรให้คำนิยำมของจำนวนบริกำรเชิงรุก
และจำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ตรงกัน มอบหมำยให้คณะทำงำน ฯ ประชุมหำข้อสรุปร่วมกัน
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ผลงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงได้
จึงรวบรวมและจัดเก็บรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ฯ และผลงำนเอกสำรอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินงำนภำยใต้
เครือข่ำยควำมร่วมมือ ฯ ไว้ที่ https://sites.google.com/site/5moulibqa/ (เครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ, 2561)

ภำพที่ 1 หน้ำปก (ฉบับเต็มรูปเล่ม) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ฯ ของแต่ละห้องสมุด

ภำพที่ 2 แบบฟอร์มสรุปผลเทียบเคียงข้อมูลกรณีศึกษำแต่ละห้องสมุด
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
สืบเนื่องจำกเจตนำรมณ์ของเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทีม่ ุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อส่งเสริม
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งกำรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือ
ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นไปตำมบริบทของหน่วยงำน และเป็นไปตำม
ข้อตกลงภำยในเครือข่ำย โดยในรอบปีที่ 4 ได้ร่วมกันศึกษำตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
ทีข่ ่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 และคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมำะสมที่ทุกห้องสมุด
สำมำรถนำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนมำเทียบเคียง นำสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ของห้องสมุดสมำชิกเครือข่ำย ฯ ที่มีผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้อยู่ในระดับค่ำคะแนนที่สูงที่สุด
ที่เครือข่ำย ฯ ยกย่องว่ำเป็นกำรดำเนินงำนที่บรรลุผลสำเร็จอยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับและ
แบบอย่ำงที่ดี
ผลกำรศึกษำและจัดทำรำยงำนตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำที่ข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 ตำมตัวบ่งชี้ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร พบว่ำ
ห้องสมุดที่มีผลกำรดำเนินงำนโดดเด่น มีค่ำคะแนนผลประเมินที่นำมำศึกษำเทียบเคียงสูงที่สุด
ประเด็นควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร หัวข้อ
กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำยช่องทำง คือ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม จึงได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง “กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึงหลำยช่องทำง” โดยได้ถ่ำยทอดแนวปฏิบัติและช่องทำง
กำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับกำรให้บริกำรห้องสมุดยุคดิจิทัลในปัจจุบัน สำหรับหัวข้อกำรให้บริกำร

เป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว และพร้อมบริกำรตลอดเวลำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำเกษตรศำสตร์
ได้นำเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำน “กำรให้บริกำรห้องสมุดช่วงใกล้สอบและช่วงสอบ 24 ชั่วโมง”
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับห้องสมุดเครือข่ำย ได้แนวคิดเพื่อกำรให้บริกำรที่สอดรับกำรนโยบำยที่ให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้พื้นที่ห้องสมุดของนิสิต รวมทั้งปัญหำ อุปสรรคของกำรบริกำรเปิด 24 ชั่วโมง
มิติต่ำง ๆ ที่ได้จัดกำรได้อย่ำงเหมำะสมเรียบร้อยแล้ว
สำหรับกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ หัวข้อกำรได้รับบริกำร
ที่น่ำประทับใจ สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้นำในเรื่องของกำรพัฒนำ
บุคลำกรของห้องสมุด ภำยใต้ค่ำนิยมองค์กร We care เรำใส่ใจกำรบริกำร และผลควำมพึงพอใจ
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก หัวข้อสถำนที่มีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
สำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติกำรกำหนด
เป็นแผนยุทธศำสตร์และแผนงำนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม โดยจัดสรรงบประมำณไว้ในทุกปี
ส่งผลให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบอย่ำงซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในรอบปีที่ 5 จำนวน 4 ครั้ง
(รำยละเอียดสรุปผลกำรดำเนินงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รอบปีที่ 5 https://sites.google.com/site/5moulibqa)
สำหรับในรอบปีที่ 5 ของควำมร่วมมือได้ร่วมกันคัดเลือกตัวบ่งชี้และจัดทำเป็นรำยงำน
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน โดยศึกษำจำกตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ผล
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรหลักห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560 และตัวบ่งชี้ใหม่เพิ่มเติม
ที่พัฒนำขึ้นตำมนโยบำยของผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำย ที่ต้องกำรรับทรำบผลกำรดำเนินงำนที่
ครอบคลุมนอกเหนือจำกเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่มีเผยแพร่ โดยตัวบ่งชี้ที่คัดเลือกครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำร
และกำรให้บริกำรห้องสมุด คือ ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำร
สำรสนเทศ กำรพัฒนำศักยภำพของผู้ใช้บริกำรในกำรส่งเสริมกำรรูสำรสนเทศ ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำร งบประมำณกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด กำรพัฒนำบุคลำกร กำรประชำสัมพันธ์ และ
กำรบริกำรวิชำกำร เป็นผลให้ได้รับรำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน ภำยใต้เครือข่ำย
ควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกรณีศึกษำของแต่ละห้องสมุด จำนวน
5 ฉบับ จำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ฯ ดังกล่ำว ที่ประชุมผู้บริหำรเครือข่ำย ฯ เมื่อวันที่
28กันยำยน 2561 มีมติเห็นชอบแนวทำงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเหมือนที่ผ่ำนมำ
โดยห้องสมุดที่มีผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ค่ำคะแนนสูง จะเป็นห้องสมุดที่นำเสนอ
แนวทำงกำรดำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำง และมอบให้คณะทำงำนเครือข่ำย ฯ กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่มีประโยชน์เพื่อกำรพัฒนำงำนต่อไป โดยให้ศึกษำตำมบริบทที่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ปัจจุบัน และควำมโดดเด่นเชี่ยวชำญของห้องสมุดสมำชิกในเครือข่ำย ฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งผลและ
ต่อยอดให้นำข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ ฯ ไปพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนที่ยังมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
เพื่อสร้ำงประโยชน์และรำยงำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้กำรทำงำนร่วมกันภำยในเครือข่ำย ฯ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลง
ร่วมกัน ฯ เป็นไปอย่ำงคล่องตัว และรำบรื่นตำมแผนงำนที่กำหนด ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ที่
เป็นข้อเสนอแนะกำรทำงำนมีดังนี้
1. สืบเนื่องจำกบริบทของกำรดำเนินงำนของแต่ละห้องสมุดของสถำบันอุดมศึกษำที่เป็น
สมำชิกเครือข่ำย ฯ ที่แตกต่ำงกันของห้องสมุดภำครัฐและเอกชน จำเป็นต้องหำมติสรุปผลและต้องมี
ข้อตกลงร่วมกันถึงแนวปฏิบัติที่จะใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำน เพื่อประโยชน์ต่อกำรใช้ข้อมูล
เทียบเคียงจำกกรณีศึกษำของแต่ละสถำบัน เช่น กำรยอมรับข้อจำกัดของกำรเปิดเผยข้อมูลทำงด้ำน
กำรเงินและงบประมำณ ข้อจำกัดของกำรทำงำนสำหรับห้องสมุดที่เข้ำร่วมในรอบปีที่ 1 และรอบปี
กำรรำยงำนผลตำมที่แต่ละห้องสมุดใช้เป็นกรอบกำรทำงำน ซึ่งเป็นไปตำมบริบทของแต่ละห้องสมุด
ได้แก่ กำรดำเนินงำนตำมปีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ หรือปีปฏิทิน คือปี พ.ศ. เป็นต้น
2. กำรตีควำมตำมเกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่อำจจะเข้ำใจคลำดเคลื่อนไม่ตรงกัน ก่อให้เกิด
ควำมสับสน จึงต้องมีกำรจัดประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนผลตำมเกณฑ์ตัวบ่งชี้
และรูปแบบ/ แบบฟอร์มกลำงที่กำหนดใช้ร่วมกัน ตัวอย่ำงเช่น
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หนังสือและลงรำยกำรบรรณำนุกรม ซึ่งขั้นตอน
กำรดำเนินงำนในแต่ละห้องสมุดแตกต่ำงกัน จึงต้องตกลงร่วมกันถึงขั้นตอนหลักที่จะใช้ในกำรรำยงำน
คือ ให้สุ่มรำยกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศอย่ำงละ 10 เล่ม
(รายการ) ในรอบปีที่ห้องสมุดนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
จำนวนกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) จำนวนบริกำร
เชิงรุก (Proactive service) และจำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ที่แต่ละห้องสมุด
ตีควำมไม่เหมือนกัน ซึ่งประเด็นนี้จะต้องทำควำมเข้ำใจร่วมกันและกำหนดเป็นบริกำรหลัก
ซึ่งเป็นบริกำรพื้นฐำนของห้องสมุด และบริกำรเพิ่มเติม ทีเ่ กิดกำรยอมรับในแนวทำงเดียวกันของ
ห้องสมุดภำยในเครือข่ำย ฯ
3. กำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนที่อำจจะเกิดกรณี ไม่มีข้อมูลเนื่องจำกไม่เคยเก็บ
หรือข้อมูลที่มีไม่พร้อมใช้ เป็นข้อมูลดิบจำกเจ้ำของงำนที่ไม่ได้มีกำรสังเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนไว้
ส่งผลให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรทำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกันในกำรทำข้อมูลเพื่อรำยงำนผล
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด ยกตัวอย่ำงเช่น
กำรเก็บสถิติกำรยืม บำงห้องสมุดเก็บสถิติกำรยืมออกจำกห้องสมุด และกำรใช้บริกำร
ภำยในห้องสมุด (In house Use) แต่บำงห้องสมุดไม่ได้เก็บสถิติกำรใช้ประเด็นหลัง ซึ่งได้แลกเปลี่ยน
แนวคิดกำรทำงำนเพื่อกำรพัฒนำงำนร่วมกัน
ปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีข้อมูลเฉพำะฐำนขอมูลที่จัดซื้อ พบว่ำ
ห้องสมุดเพียงบำงแห่งที่มีข้อมูลประกอบกำรรำยงำนทั้ง Search, Download แต่บำงห้องสมุดเก็บ
ข้อมูลได้เพียง Download เป็นต้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดกำรแนะนำวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน
มำกขึ้นจำกผู้ให้บริกำรฐำนข้อมูลดังกล่ำว
กำรกำหนดข้อคำถำมที่ใช้ร่วมกันในกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด
โดยทุกห้องสมุดจะต้องนำข้อคำถำมเดียวกันไปใช้ เพื่อกำรนำมำซึ่งผลกำรดำเนินงำนและข้อมูล

ที่นำมำเทียบเคียงในมิติเดียวกัน คือ ควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่ศึกษำทรัพยำกร
สำรสนเทศสอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรและขั้นตอน ได้แก่ คำถำม
กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำยช่องทำง กำรให้บริกำรเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และพร้อมบริกำร
ตลอดเวลำ กำรส่งข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนได้โดยสะดวกและได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ข้อคำถำม ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร
และควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกของ
กำรให้บริกำร ข้อคำถำม สื่อ/ คู่มือแนะนำกำรใช้บริกำรเข้ำใจง่ำยและมีควำมชัดเจน และเว็บไซต์
ห้องสมุดมีข้อมูลที่เพียงพอและเข้ำถึงง่ำย เป็นต้น
การนาไปใช้ประโยชน์
จำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรณีศึกษำของแต่ละสถำบัน ที่นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเทียบเคียง แล้วนำสู่กำรกำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจำก
ผลกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมมำตรฐำน ได้สร้ำงประโยชน์ในกำรดำเนินงำนดังนี้
การใช้ประโยชน์ของแต่ละห้องสมุด
1. ผู้บริหำรแต่ละห้องสมุดได้รับทรำบข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่มี
กำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่เป็นที่ยอมรับในวงกำรห้องสมุด ถือเสมือนกำรบริหำรจัดกำร
ห้องสมุดเป็นไปตำมมำตรฐำน (รำยงำนฉบับรอบปีนี้เทียบเคียงตำมมำตรฐำน PULINET 2551 และ
2560)
2. ผู้บริหำรแต่ละห้องสมุดนำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่ได้รับทรำบ
มำกำหนดแนวทำงพัฒนำสร้ำงเสริมและรักษำจุดเด่น ลดและขจัดจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่มี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
การใช้ประโยชน์ของห้องสมุดภายในเครือข่ายความร่วมมือ
1. ข้อมูลเชิงเทียบเคียงผลกำรดำเนินงำนในบริบทเดียวกัน ที่นำไปสู่แนวคิดในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำนภำยในห้องสมุดและกำรให้บริกำร ที่ห้องสมุดที่มีผลกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำน หรือผลกำรดำเนินงำนอยู่ในค่ำคะแนนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3
2. กำรได้รับแนวคิดจำกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกผลกำรดำเนินงำนซึ่งเป็นจุดเด่น
แนวปฏิบัติที่ดีของห้องสมุดภำยในเครือข่ำยควำมร่วมมือ ฯ ที่มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน
และมีค่ำคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับสูง
3. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่เกิดจำกกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ได้แก่ กำรลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลดควำมผิดพลำดต่ำง ๆ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำรทำงำน
และกำรให้บริกำร เช่น กิจกรรมที่นำสู่กำรเข้ำใช้บริกำรโดยไม่เสียค่ำธรรมเนียมของนิสิต บุคลำกร
ภำยในเครือข่ำยฯ
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